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Ο υπέρτατος σκοπός και η τελική επιδίωξη µιας οποιασδήποτε µορφής 
δηµόσιας πολιτικής είναι η εξυπηρέτηση, η προαγωγή και η µεγιστοποίηση 
του δηµόσιου οφέλους καθώς επίσης και η συµβολή στην αύξηση και 
διασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος, εντός των ορίων του τοµέα στον 
οποίο η πολιτική αυτή αναπτύσσεται και εφαρµόζεται. Αν λοιπόν µια δηµόσια 
πολιτική, στο τέλος της ηµέρας και µετά την πάροδο της απαραίτητης 
περιόδου «χάριτος» (της περιόδου δηλ. που πρέπει να διανύεται µέχρι να 
υπάρξουν κάποιες πρώτες ενδείξεις και συµπεράσµατα σε σχέση µε την 
επίδρασή της) είναι επιτυχηµένη ή µη, αυτό κρίνεται, κατά µεγάλο µέρος, από 
τον βαθµό στον οποίο συνέβαλε, συµβάλλει ή εκτιµάται ότι θα συµβάλει στην 
επίτευξη του υπέρτατου αυτού σκοπού. 

Ο περί της Αναγνώρισης Ιδιωτικών Μουσείων και Μουσείων των Αρχών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διαδικασία  και Προϋποθέσεις) Νόµος αποτελεί 
τοµεακά εξειδικευµένη πολιτική, που έχει ειδικά σχεδιαστεί για να εφαρµόζεται 
στο χώρο των ιδιωτικών µουσείων (δηλ. των µουσείων που αποτελούν νοµικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου) και των µουσείων που ιδρύονται από τις τοπικές 
αρχές της Κύπρου και λειτουργούν υπό την ευθύνη τους.  Πρόκειται για 
θεσµικά κατοχυρωµένη πολιτική που έχει κωδικοποιηθεί σε µορφή Νόµου, ο 
οποίος µάλιστα ανήκει σε µια ιδιάζουσα κατηγορία νοµοθεσιών, τις 
αποκαλούµενες και ρυθµιστικές. Ρυθµιστικά είναι τα νοµοθετήµατα που 
επιχειρούν να δώσουν το στίγµα  συγκεκριµένης πορείας ανάπτυξης, µέσα 
από την ανάδειξη και καθιέρωση προτύπων και υποδειγµάτων. Η ισχύς των 
νόµων που ανήκουν στην κατηγορία αυτή είναι πάντοτε περιορισµένη, αφού 
δεν µπορεί να επιβληθεί κανενός είδους εξαναγκασµός που να δηµιουργεί ή 
να επιβάλλει υποχρέωση καθολικής συµµόρφωσης προς αυτούς. Οι 
ρυθµιστικοί νόµοι παρέχουν σε όλους εκείνους προς τους οποίους 
απευθύνονται και τους οποίους αφορούν το περιθώριο της ελεύθερης 
επιλογής: της επιλογής να τους ακολουθήσουν, συµµορφούµενοι προς 
αυτούς όπως επίσης και της επιλογής να µην τους ακολουθήσουν. Η επιλογή 
της µη συµµόρφωσης προς τα πρότυπα που αναδεικνύει και καθιερώνει µια 
ρυθµιστική νοµοθεσία δεν συνοδεύεται από την επιβολή ποινών, ούτε έχει ως 
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συνεπακόλουθο τη λήψη κυρώσεων εναντίον όσων προβαίνουν σε µια τέτοια 
απόφαση. Οι λόγοι που ενδεχοµένως οδηγούν σ’ αυτή την απόφαση (δηλ. την 
απόρριψη της επιλογής να συµµορφωθούν µε τα όσα απαιτεί µια ρυθµιστική 
νοµοθεσία) είναι συνήθως πολλοί, ποικίλοι και διάφοροι, παραµένουν όµως 
πάντοτε και σε κάθε περίπτωση σεβαστοί. Από την άλλη, όσοι επιλέγουν να 
ακολουθήσουν τα πρότυπα που καθιερώνει µια ρυθµιστική νοµοθεσία 
δεσµεύονται, ελεύθερα και µε δική τους βούληση, ότι θα εφαρµόζουν τις 
πρόνοιες και διατάξεις της. 

Στα πλαίσια του Νόµου για την αναγνώριση των µουσείων, η απόφαση που 
λαµβάνεται από ένα µουσείο το οποίο, έχοντας επιλέξει να συµµορφωθεί 
προς τις πρόνοιες και διατάξεις του Νόµου αυτού αρχίζει µια διαδικασία το 
αποτέλεσµα της οποίας µπορεί να είναι η αναγνώρισή του, αποτελεί 
ταυτόχρονα και αδιαµφισβήτητα ξεκάθαρη δήλωση ότι το µουσείο αυτό 
επιλέγει να ακολουθήσει µια συγκεκριµένη πορεία, την πορεία της  
ανάπτυξης. 

Για ποια ανάπτυξη των µουσείων όµως µιλάµε και ποιες προοπτικές 
ανάπτυξής τους εννοούµε όταν αναφερόµαστε στον Νόµο αυτό; Ακόµη, µε 
ποιους τρόπους µπορούν να γίνουν ορατά και αντικειµενικά µετρήσιµα τα 
επίπεδα ανάπτυξης στα οποία µπορεί να φτάσει ένα µουσείο; Τέλος, υπάρχει 
κάποιο ελάχιστο όριο σε σχέση µε το επίπεδο της επιθυµητής ανάπτυξης; 
Αυτά είναι   ερωτήµατα που εύλογα προκύπτουν και τα οποία άπτονται της 
ουσίας αλλά και του λόγου ύπαρξης του ίδιου του Νόµου. Ας δούµε λοιπόν τι 
ακριβώς επιδιώκει ο Νόµος αυτός, τον οποίο µέχρι στιγµής περιγράψαµε µε 
βάση κάποια εξωτερικά χαρακτηριστικά, και σε τι ακριβώς αποσκοπεί. 

Η ανάδειξη των σωστών επαγγελµατικών προτύπων που πρέπει να 
υιοθετούνται σε θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας των µουσείων καθώς 
επίσης και η διεύρυνση και η βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών που 
µπορούν να προσφέρονται από αυτά προς το κοινό που τα επισκέπτεται 
αποτελεί τον στόχο της πολιτικής, η οποία καθιερώνεται και θεσπίζεται µέσα 
από τη ρυθµιστική νοµοθεσία για τα µουσεία. Η διαδικασία της αναγνώρισης 
αποτελεί τη στρατηγική που εφαρµόζεται για την επίτευξη του στόχου αυτού 
και την υλοποίηση της πολιτικής, ενώ η δυνατότητα παραχώρησης κρατικής 
χορηγίας στα µουσεία που θα αναγνωρίζονται για σκοπούς χρηµατοδότησης 
των αναπτυξιακών έργων, δραστηριοτήτων και προγραµµάτων τους, µέσα 
από τα οποία θα µπορούν να αναβαθµίζουν και να ενδυναµώνουν τον ρόλο 
τους, αποτελεί το κίνητρο για την επιδίωξη υιοθέτησης της πολιτικής αυτής 
από πλευράς των µουσείων. Πρόκειται για µια πολιτική η οποία είναι 
ολοκληρωµένη, µε το σύνολο των θεσµικά κατοχυρωµένων συστατικών της 
στοιχείων – ο στόχος, η στρατηγική, το κίνητρο – να έχουν καθαρά 
αναπτυξιακό χαρακτήρα και προσανατολισµό. Και πρόκειται βέβαια – σε 
αντίθεση µε µια συλλογή κανόνων που απλά συγκεντρώνει, προτείνει και 
κωδικοποιεί κάποια παραδείγµατα καλής πρακτικής – για µια πολιτική που 
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είναι πλήρης, ακριβώς επειδή είναι το αποτέλεσµα καλά επεξεργασµένης και 
εξισορροπηµένης σύνθεσης. 

Για να µπορέσει ένα ιδιωτικό µουσείο ή ένα µουσείο µιας τοπικής αρχής να 
αποκτήσει το καθεστώς του αναγνωρισµένου µουσείου πρέπει να αποδείξει 
µε τεκµήρια ότι πληροί σωρευτικά τις συγκεκριµένες, δέκα συνολικά, 
προϋποθέσεις αναγνώρισης που καταγράφονται στον Νόµο. Οι 
προϋποθέσεις αυτές καθορίζουν το ελάχιστο µέτρο που θεωρείται ότι µπορεί 
να διασφαλίζει τις βάσεις της σωστής λειτουργίας ενός µουσείου και να 
εγγυάται την περαιτέρω αναπτυξιακή του πορεία και προοπτική. Όµως, οι 
προοπτικές ουσιαστικής ανάπτυξης ενός µουσείου διανοίγονται πλήρως µετά 
την αναγνώρισή του. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισής του ένα µουσείο 
αποκτά, µέσα από τη δυνατότητα της πρόσβασής του σε κρατικές 
χρηµατοδοτήσεις, διευρυµένες ευκαιρίες για τη δική του περαιτέρω ανάπτυξη, 
τόσο σε θέµατα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του όσο και σε 
θέµατα που αφορούν τις υπηρεσίες που προσφέρει. Παράλληλα, το ίδιο το 
αναγνωρισµένο µουσείο έχει τη δυνατότητα να καταστεί από µόνο του φορέας 
ανάπτυξης, δηλαδή οργανισµός ο οποίος, µέσα από τη λειτουργία του, µπορεί 
να παράγει και να δηµιουργεί ανάπτυξη. Αυτό µπορεί να συµβαίνει µε 
πολλούς τρόπους και σε πολλά επίπεδα. Ένα αναγνωρισµένο µουσείο είναι 
ένας οργανισµός ο οποίος, ανάλογα µε τις δυνατότητες, το µέγεθος και τη 
θέση του, είναι πάντα ικανός να προσφέρει, σε µικρότερο ή µεγαλύτερο 
βαθµό, ευκαιρίες µόνιµης, µη µόνιµης όπως επίσης και εθελοντικής 
απασχόλησης σε ένα πλήθος επιστηµονικού και µη επιστηµονικού δυναµικού, 
συνεισφέροντας έτσι άµεσα, µέσα από τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, στη 
στήριξη της αγοράς εργασίας. Είναι ακόµη ένας οργανισµός ο οποίος µπορεί 
να καταστεί πόλος µαζικής έλξης επισκεπτών και να συµβάλει στη δηµιουργία 
τουριστικού ρεύµατος στην περιοχή του, ενισχύοντας έτσι και τη δηµιουργία 
και ανάπτυξη ενός φάσµατος επιχειρήσεων και υπηρεσιών υποστήριξης για 
τον τουρισµό που θα προσελκύεται.  

Τελειώνοντας επιθυµώ να ολοκληρώσω αυτές τις σύντοµες προσεγγίσεις 
στην έννοια της ανάπτυξης των µουσείων και τους τρόπους µε τους οποίους ο 
Νόµος που προνοεί για την αναγνώριση των µουσείων µπορεί να συµβάλει 
στην επίτευξή της, µε µια αναφορά σε αυτό που προσωπικά θεωρώ ότι 
µπορεί να αποτελεί κίνδυνο για την ανάπτυξη. 

Οι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί, όπως είναι τα µουσεία,  έχουν πολύ συχνά 
περιορισµένες δυνατότητες όσον αφορά στην ικανότητα πρόσβασής τους σε 
σταθερές πηγές χρηµατοδότησης των λειτουργικών τους εξόδων. Για τούτο 
είναι πολλές φορές αναγκασµένοι να επιδιώκουν τη διασφάλιση της 
βιωσιµότητάς τους µέσα από την εξασφάλιση ετήσιας κρατικής χορηγίας, η 
οποία να καλύπτει τις µη αναπτυξιακές, πάγιες λειτουργικές τους δαπάνες. Ο 
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Νόµος για την αναγνώριση των µουσείων δεν προβλέπει, σε καµία 
περίπτωση, τη δυνατότητα παραχώρησης κρατικής χορηγίας για σκοπούς 
κάλυψης λειτουργικών δαπανών για τα αναγνωρισµένα µουσεία, διότι 
βασίζεται στην αρχή ότι ο κρατικός προϋπολογισµός πρέπει – για τις 
περιπτώσεις που δεν αφορούν τις ίδιες τις κρατικές δαπάνες αλλά τις δαπάνες 
άλλων οργανισµών – να χρησιµοποιείται αποκλειστικά και µόνο για 
αναπτυξιακούς σκοπούς, όπως επίσης και στην αρχή ότι η ανάληψη της 
ευθύνης κάλυψης των µη αναπτυξιακού χαρακτήρα υποχρεώσεων που έχουν 
δηµιουργηθεί από τρίτους (ιδρύµατα, δήµοι, κοινότητες) αποτελεί πράξη που 
µπορεί να µη συµβιβάζεται και να είναι ασύµφωνη µε το δηµόσιο συµφέρον.  

Η ανάληψη της υποχρέωσης για κάλυψη από τα κρατικά κονδύλια, για µια 
έστω συγκεκριµένη και περιορισµένη χρονική περίοδο, των λειτουργικών 
δαπανών πολιτιστικών οργανισµών που δεν έχουν ιδρυθεί από το ίδιο το 
Κράτος µπορεί να αποτελεί, για τους οργανισµούς αυτούς, µια προφανώς 
καλή λύση προσωρινής εξασφάλισης της λειτουργίας τους, δεν παύει όµως 
ποτέ να είναι µια µη σωστή λύση, αφού έτσι καθίστανται ανενεργοί οι 
πολύτιµοι και περιορισµένοι δηµόσιοι πόροι οι οποίοι θα έπρεπε να 
διατίθενται για αναπτυξιακούς σκοπούς. Για τούτο – και δεδοµένου ότι µια 
τέτοια λύση δεν µπορεί να έχει διάρκεια – το πιο πιθανό µακροπρόθεσµο 
αποτέλεσµά της είναι η διάβρωση της προοπτικής για τη δηµιουργία υγιούς 
βάσης βιωσιµότητας των οργανισµών που προσωρινά κατορθώνουν να 
«διασωθούν» µε αυτό τον τρόπο και η καταστροφή τους. 

Ελπίζω να έχω κατορθώσει να εξηγήσω γιατί ο περί της Αναγνώρισης 
Ιδιωτικών Μουσείων και Μουσείων των  Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Διαδικασία και Προϋποθέσεις) Νόµος – η πολιτική δηλαδή που αποσκοπεί 
στη δηµιουργία των προϋποθέσεων και στην εξασφάλιση των προοπτικών 
ανάπτυξης των κυπριακών µη κρατικών µουσείων – µπορεί να εξυπηρετεί, 
µαζί µε πολλά άλλα, και το δηµόσιο συµφέρον. 

                                                                 

 

                                                  Λεµεσός, 21 Μαρτίου 2013 

 


