ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

Εισαγωγή
Η ίδρυση και λειτουργία του Ορυκτολογικού Μουσείου Λαυρίου (ΟΜΛ)
προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής (ΕΜΕΛ)
(άρθρο 3 παρ. γ). Στο ΟΜΛ εκτίθενται ορυκτά και μεταλλεύματα της Λαυρεωτικής και
άλλων περιοχών της Ελλάδας, καθώς και αντικείμενα που σχετίζονται με την
εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου.
Άρθρο 1
Το ΟΜΛ, με εξαίρεση το κτήριο στο οποίο στεγάζεται σήμερα, ανήκει στην ΕΜΕΛ
και διευθύνεται απ’ αυτήν σύμφωνα με τον Κανονισμό του που έχει εγκριθεί από τη
Γενική της Συνέλευση.
Σε περίπτωση διάλυσης της ΕΜΕΛ, το ΟΜΛ, όπως άλλωστε και όλη η κινητή και
ακίνητη περιουσία της, περιέχεται, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Καταστατικού της,
στο Δήμο Λαυρεωτικής.
Άρθρο 2
Το ΟΜΛ διευθύνεται από τριμελή Επιτροπή, που εφαρμόζει τις σχετικές
αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΜΕΛ. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Έφορο του
Ορυκτολογικού Μουσείου, ο οποίος είναι μέλος του Δ.Σ. και από άλλα δύο πρόσωπα,
τα οποία δύναται να είναι:
α) Μέλη του Δ.Σ. της ΕΜΕΛ,
β) Μέλη της ΕΜΕΛ, οιασδήποτε κατηγορίας, τα οποία όμως κατά την εκτίμηση του
Δ.Σ. έχουν επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχουν βοηθήσει ουσιαστικά τη
λειτουργία του ΟΜΛ ή διαθέτουν, λόγω της ειδικότητάς τους, γνώσεις
απαραίτητες για την πρόοδό του.
Άρθρο 3
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι πάντα ο Έφορος του ΟΜΛ. Τα λοιπά μέλη της
Επιτροπής ορίζονται από το Δ.Σ. της ΕΜΕΛ. Ο Έφορος του ΟΜΛ δύναται να υποβάλει
σχετική εισήγηση, η οποία είναι συμβουλευτική. Η θητεία της Επιτροπής είναι
παράλληλη με την αντίστοιχη του Δ.Σ. της ΕΜΕΛ. Η Επιτροπή ορίζεται κατά την πρώτη
συνεδρίαση του Δ.Σ. μετά την συγκρότησή του σε σώμα.
Άρθρο 4
Η Επιτροπή εισηγείται στο Δ.Σ. κάθε τι που κατά την κρίση της θα συνέβαλε στην
καλύτερη λειτουργία και την πρόοδο του ΟΜΛ και εφαρμόζει τα εισηγούμενα μόνο
μετά από σχετική έγκρισή τους από το Δ.Σ. της ΕΜΕΛ, προς το οποίο και αναφέρει
εγγράφως την εφαρμογή τους. Οι αποφάσεις της Επιτροπής για τις εισηγήσεις της
λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.
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Άρθρο 5
Το ΟΜΛ είναι ανοικτό για το Κοινό σε τακτές ημέρες και ώρες της εβδομάδας,
που τις καθορίζει εκάστοτε το Δ.Σ. με αποφάσεις του. Στις ημέρες λειτουργίας
περιλαμβάνεται απαραιτήτως η Κυριακή. Το ΟΜΛ δύναται να λειτουργεί και
εκτάκτως με απόφαση του Εφόρου του ή του Προέδρου του Δ.Σ.
Άρθρο 6
Για την είσοδο στο ΟΜΛ καταβάλλεται από τον επισκέπτη εισιτήριο, του οποίου
η τιμή καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Εξαιρούνται της καταβολής εισιτηρίου οι
κάτοικοι του Λαυρίου. Φοιτητές, μαθητές και στρατιώτες καταβάλλουν έως το μισό
της εκάστοτε ισχύουσας τιμής του εισιτηρίου.
Άρθρο 7
Στο ΟΜΛ πωλούνται κάρτες, αφίσες, διαφάνειες (slides), μικρά δείγματα
ορυκτών και οι εκδόσεις της ΕΜΕΛ. Επίσης πωλούνται δημοσιεύματα σχετικά με αυτό
ή με τη Λαυρεωτική γενικότερα, μετά από απόφαση του Δ.Σ. Από τα πωλητέα είδη
του ΟΜΛ, η Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια να δωρίζει, μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, μια ποσότητα, εάν κατά την κρίση της, η δωρεά θα προσφέρει στη
γενικότερη προβολή και ανάπτυξη του ΟΜΛ.
Άρθρο 8
Η Επιτροπή τηρεί ημερήσιο Βιβλίο Εσόδων, συνολικά και κατά πωλούμενο είδος.
Ο Ταμίας της ΕΜΕΛ συντάσσει πίνακες εσόδων, κατά είδος και συνολικούς, οι οποίοι
είναι συγκεντρωτικοί και εμφανίζουν τα έσοδα κατά μήνα, εξάμηνο και έτος. Οι
πίνακες αυτοί υποβάλλονται από τον Ταμία στο Δ.Σ. για ενημέρωση και
αρχειοθέτηση. Το δωριζόμενο υλικό θα εμφανίζεται κατά είδος στον συντασσόμενο
κατά μήνα πίνακα εσόδων όπου θα αναφέρονται οι αποδέκτες των δωρεών. Η
Επιτροπή τηρεί επίσης Βιβλίο Εισαγομένων Ειδών κατά ποσότητα προς πώληση.
Άρθρο 9
Από τα καθαρά έσοδα του ΟΜΛ, το 50% τουλάχιστον κατατίθεται σε ειδικό
λογαριασμό που χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αναγκών και τον εμπλουτισμό
του ΟΜΛ, και το υπόλοιπο περιέρχεται στην ΕΜΕΛ. Η διαχείριση του λογαριασμού
πραγματοποιείται από τον Ταμία της ΕΜΕΛ, μετά από σχετικές αποφάσεις το Δ.Σ.
Χρηματικές δωρεές που γίνονται, με τον όρο να διατεθούν τα χρήματα για το ΟΜΛ,
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.
Άρθρο 10
Το ΟΜΛ δέχεται προσφορές μεταλλευμάτων και άλλων αντικειμένων για τις
συλλογές του, χρηματικών ποσών και χρήσιμων για τη λειτουργία του αντικειμένων
από φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα δωρούμενα μεταλλεύματα και αντικείμενα
περιέρχονται στην κυριότητα της ΕΜΕΛ από την παράδοσή τους στο ΟΜΛ. Για κάθε
δωρεά δίδεται από το Δ.Σ. στο δωρητή απόδειξη παραλαβής, στην οποία
αναφέρονται το είδος, οι διαστάσεις και ο αριθμός που έλαβε το δωρηθέν στον
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αντίστοιχο κατάλογο της ΕΜΕΛ, και ακόμα ότι η δωρεά δεν μπορεί να ανακληθεί για
κανένα λόγο.
Άρθρο 11
Για τη φύλαξη, τη λειτουργία και την καθαριότητα του ΟΜΛ δύναται να
προσλαμβάνεται προσωπικό με απόφαση του Δ.Σ., το οποίο και καθορίζει τις ώρες
εργασίας και το ύψος της αμοιβής του, βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της
Εργατικής Νομοθεσίας. Η πρόσληψη και το ύψος της αμοιβής εγκρίνονται από τη Γ.Σ.,
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού.
Άρθρο 12
Στο ΟΜΛ, με ευθύνη του Εφόρου του, τηρούνται, εκτός από τα προβλεπόμενα
υπό του άρθρου 8, και τα εξής Βιβλία:
α) Κατάλογος μεταλλευμάτων, εκτιθεμένων και μη.
β) Κατάλογος εκτιθεμένων αντικειμένων
γ) Κατάλογος επίπλων και σκευών ή αντικειμένων που διευκολύνουν τη λειτουργία
του.
δ) Βιβλίο κίνησης επισκεπτών, όπου καταγράφονται οι οργανωμένες ομάδες
επισκεπτών, όπως Σχολεία, Σύλλογοι, ομάδες τουριστών, κ.λ.π.
ε) Βιβλίο εντυπώσεων επισκεπτών, κ.λ.π.
στ) Βιβλίο δωρητών και δωρεών
Άρθρο 13
Για την κινηματογράφηση ή φωτογράφηση των εκθεμάτων του ΟΜΛ με σκοπό
την εμπορική τους χρησιμοποίηση, η ΕΜΕΛ δύναται να ζητεί την καταβολή τέλους ή
αντιτύπων. Το ύψος και το είδος των απαιτήσεων της ΕΜΕΛ καθορίζεται με απόφαση
του Δ.Σ. Η ΕΜΕΛ δύναται να διοργανώνει ή συνδιοργανώνει εκθέσεις ορυκτών εκ των
αποθεμάτων του ΟΜΛ, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
Άρθρο 14
Κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις αυτού του Κανονισμού,
καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΜΕΛ.
Άρθρο 15
Ο παρών Κανονισμός δύναται να αναθεωρηθεί μόνο μετά από απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης της ΕΜΕΛ.
= = = = = = = =
Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Ορυκτολογικού Μουσείου Λαυρίου εγκρίθηκε από
την Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής της 15ης
Δεκεμβρίου 2019.
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