
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχϋ*ο νόμον " Περί κυρώσανς τον Κστοστσηκον 
Χ&τη των Εθνικών Επιτροπών γνα την--UNESCO κα 
mpi συστόσανς της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής γκ 
την UNESCO"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Υποβάλλεται σχέδιο νόμου γιο τη νομική κυοωση του 
Καταστατικού Χάρτη των Εθνικών Επίτροπων για την 
UNESCO και για τη σύσταση της Ελληνικής Εθνικής 
Επιτροπής για την UNESCO.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν.δ. 184 της 
31.10.1946 που κύοωσε την Τελική Πράξη του Λονδίνου, 
με την οποία ιδρύθηκε η Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών 
για την Παιδεία, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό, γνωστή 
ως ΟΥΝΕΣΚΟ, προβλέπει τη σύσταση στο κάθε κράτος 
μέλος μιας Εθνικής Επιτροπής.

λπό τότε μέχρι και σήμερο λειτούργησε στην Ελλάδα, 
χωρίς νομοθετικό πλαίσιο που να καθορίζει τη σύνθεσή της 
και τις αρμοδιότητες της, μια τέτοια Εθνική Επιτροπή για 
την ΟΥΝΕΣΚΟ. Αρχικά υπήγετο στο Υπουργείο Παιδείας, 
κατόπιν, διαδοχικά, στα Υπουργεία Πολιτισμού και Συντο
νισμού και από την 29.12.1980 με το νόμο 1104 άρθρο 11 
(ΦΕΚ 298, τεύχος πρώτο) στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Η 20ή γενική συνέλευση της ΟΥΝΕΣΚΟ του 1978 
ενέκρινε έναν 'Καταστατικό Χάρτη των Εθνικών Επττρο- 
πών', στο άρθρο 11, παρ. 1 του οποίου ορίζεται ότι 'η κάθε 
χώρα μέλος καθορίζει^ τις αρμοδιότητες της Εθνικής της 
Επιτροπής'. Στην Ελλάδα δεν έχει μέχρι σήμερα εκ δοθεί ο 
εσωτερικός νόμος που να κυρώνει αυτόν το διεθνή χάρτη 
και να καθόριζα τις αρμοδιότητες της Ελληνικής Εθνικής 
Επιτροπής.

Σκοπός του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου είναι η κύρωση 
με νόμο των διατάξεων του 'Καταστατικού Χάρτη των 
Εθνικών Επιτροπών' για την ΟΥΝΕΣΚΟ και συγχρόνως ο 
ιαθορισμός των σκοπών, της σύνθεσης και της λειτουργίας 
της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την ΟΥΝΕΣΚΟ.

Το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου αποτελείται από το 
προοίμιο, τρία άρθρο και δώδεκα (12) διατάξεις.

Το άρθρο πρώτο προβλέπει την κύρωση και την πρόσ- 
οση ισχύος νόμου στον Καταστατικό Χάρτη των Εθνικών 

ίπιτροπών για την ΟΥΝΕΣΚΟ, που εγκρίθηκε από την 20ή 
ενική συνέλευση των κρατών μελών της (27.11.1978).

Το άρθρο δεύτερο αναψέρεται στη σύσταση νομικού 
ιροοώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ελληνική 
τθνική Επιτροπή για την ΟΥΝΕΣΚΟ, σε εφαρμογή του 
άθρου 7 παρ.1 της Τελικής Πράξεως της Διασκέψεως των 
Ι.Ε. για την ίδρυση Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και 
Μορφωτικού Οργανισμού (υπογραφή Λονδίνο 16.11.45, 
υρωση ν.δ. 184/1946).

Στο άρθρο 1 διευκρινίζεται ο καθορισμός των σκοπών, 
ης λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.

Το άρθρο 2 ορίζει τα όργανα της Ε.Ε.Ε. και τον τρόπο 
τιλογής των ατόμων που απαρτίζουν τα εν λόγω όργανα.
Το άρθρο 3 αναφέρεται στην Ολομέλεια, τις αρμοδιΰτητές 

ΐς. τον αριθμό των μελών της και τη διάρκεια θητείας 
πών.
Το άρθρο 4 αφορά στο διοικητικό συμβούλιο, τις 
.μοδιότητές του, τα μέλη του και τον τρόπο επιλογής 
πών.
Το άρθρο 5 ρυθμίζει τον τρόπο διορισμού του προέδρου 
ι αντιπροέδρου της Ε.Ε.Ε. και καθορίζει τις αρμοδιότητές

Με το άρθρο 6 ρυθμίζονται ο διορισμός και οι αρμοδιό- 
τές του γενικού γραμματέα της Ε.Ε.Ε..

Το άρθρο 7 αναφέρεται στο προσωπικό της Ε.Ε.Ε και 
τα προσόντα που πρεπει να διαθέτει.

Τ ο άρθρο 8 αφόρα στον εσωτερικό κανονισμό της Ε.Ε.Ε., 
τα ζητήματα τα οποία ρυθμίζει καθώς και τον τρόπο 
σύνταξης κα θέσεώς του σε λειτουργία.

Το άρθρο 9 προβλέπει ότι α αρμόδιες για την ΟΥΝΕΣΚΟ 
υπηρεσίες των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης, 
Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας κα θρησκευμάτων·, Γεωρ
γίας, Πολιτισμού. Περιβάλλοντος. Χωροταξίας κα Δημοσίων 
Έργων κα Βιομηχανίας, Ενέρειος κα Τεχνολογίας επικου
ρούν την ΕΕΕ ΟΥΝΕΣΚΟ στην εκτέλεση του έργου της.

Το άρθρο 10 αναφέρεται στην περιουσία κα τους πΟρους 
της Ε.Ε.Ε-

Το άρθρο 11 καθιστά τους Υπουργούς Προεδρίας της 
Κυβέρνησης, Εξωτερικών. Εθνικής Παιδείας κα θρησκευ
μάτων, Γεωργίας Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
κα Δημόσιων Έργων κα Βιομηχανίας, Ενέργειας κα 
Τεχνολογίας, αρμόδιους για τον ορισμό των οργάνων κα 
της διαδικασίας που θα ακολουθείται στη διαχείριση των 
οικονομικών της Ε.Ε.Ε..

Το άρθρο 12 καταργεί κάθε προγενέστερη διάταξη 
αντικείμενη στις ρυθμίσεις ταυ παρόντος νόμου.

Το άρθρο τρίτο ορίζει την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Από την εφαρμογή του άρθρου 10 του υπό κύρωση 
σχεδίου νόμου προκαλεπα δαπάνη εττβαρύνουσα τον 
Κρατικό Προύπολσγιομο.

Επειδή οι σκοποί κα το έργο της Ελληνικής Εθνικής 
Επιτροπής για την UNESCO είνα πολύ σοβαροί, εισηγού- 
μαστε την κύρωση του Καταστατικού Χάρτη των Εθνικών 
Επίτροπων για την UNESCO από το Νομοθετικό Σώμα.

Αθήνα, 31 Μαιου 1991
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Περί κνρώσαίρς τον Κστοστσηκον Χάρτη των Εθνικών 
Επιτροπών για την UNESCO και περί σνστόσειρς της 
Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO

Περί συστασεως της προβλεπόμενης από το άρθρο 7 
παρ.1 της Τελικής Πράξεως της Συνδιασκέψεως δια την 
ίδροσιν Οργανώσεως των Ηνωμένων Εθνών δια την Εκπαι- 
δευσιν, την επισττχιην και την ΜΟρφωσιν. κυρωθείσης διά 
του άρθρου μόνου του ν.δ. 184/1946 (Φ.Ε.Κ.328) Ελληνικής 
Εθνικής Επιτροπής (Ε.Ε.Ε.) για την UNESCO και καθορισμού 
των αρμοδιοτήτων της.


