
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί συστάσεως Εθνικής Επι
τροπής Προστασίας τοϋ Παιδιού διά την ένίσχυσιν τοϋ
έργου τής UNICEF».

Πρός τήν Βουλήν τών ‘Ελλήνων

1. Διά τοϋ παρόντος σχεδίου Νόμου προβλέπεταιή σύστα- 
σις «Εθνικής Επιτροπής Προστασίας τοϋ Παιδιοϋ διά την 
ένίσχυσιν τοϋ έργου τής UNICEF».

Σκοπός ταύτης είναι ή προβολή εις την Χώραν μας τοϋ 
έργου καί τών σκοπών τοϋ υπό τής Γενικής Συνελεύσεως 
τών -Ήν. Εθνών ίδρυθέντος Ταμείου τών 'Ηνωμένων 
Εθνών διά τά παιδιά, γνωστοϋ υπό τά αρχικά ψηφία 
UNICEF καί ή ένίσχυσις τών πολλαπλών προγραμμάτων 
του, τά όποια άποσκοποϋν εις την έν γένει βελτίωσιν τών 
συνθηκών υγείας, διατροφής, έκπαιδεύσεως και γενικώς 
κοινωνικής προνοίας τών παιδιών καί έφήβων τών ΰπο 
άνάπτυξιν χωρών. . · *

2. Είδικώτερον έργον τής ώς είρηται ’Επιτροπής είναι 
ή διάθεσις ευχετηρίων καί άλλου διαφημιστικοϋ ύλικοϋ τής 
UNICEF, ή διαχείρισις τών εισπραττομένων ποσών, ή 
έξεύρεσις κεφαλαίων καί ή άποστολή τών έξ αυτών καθαρών 
ποσών διά την εφαρμογήν τών προγραμμάτων τής UNICEF.

__3·_ 'Η ανάγκη συστάσεως τής έν λόγω Επιτροπής καθί
σταται έμφανής έάν ληφθή ύπ’ 6ψιν ότι είς τήν Εύρώπην 
υπάρχουν σήμερον μόνον δύο χώραι, έκ τών όποιων ή μία 
είναι ή Ελλάς, είς τάς οποίας δέν έχουν είσέτι συσταθή 
Έθνικαί Έπιτροπαί διά τήν ένίσχυσιν τοϋ έργου τής
UNICEF. . '

Ωσαύτως ή σύστασις τής ’Επιτροπής ταύτης επιβάλλεται 
έκ τοϋ λόγου οτι ή Χώρα μας έχει ιδιαιτέραν ευαισθησίαν 
καί μακράν παράδοσιν συμμετοχής εις έκδηλώσεις ανθρω
πιστικού- καί κοινωνικού χαρακτήρας, άλλά καί διά λόγους 
έναρμονίσεως τής Κρατικής καί κοινωνικής δραστηριότητος 
τής Χώρας μας, όπου είναι δυνατόν, μέ τήν τοιαύτην τών 
Χωρών τής Δ. Εύρώπης, έν δψεί μάλιστα τής έντάξεώς 
της είς τήν ΕΟΚ ώς ισοτίμου μέλους.

4. Είδικώτερον έπί τών κατ’ ίδιαν άρθρων άναφέρομεν 
τά κάτωθι: » - . ·

α) Τό άρθρον 1 τοϋ σχεδίου τοϋ Νόμου, άναφέρεται είς 
τήν σύστασιν τής προαναφερθείσης ’Επιτροπής τήν έπο- 
7ττείαν ταύτης, ώς έκ τοϋ σκοπού της, ύπό τών 'Υπουργείων 
’Εξωτερικών καί Κοινωνικών 'Υπηρεσιών. ~

β) Διά τοϋ άρθρου 2 ορίζεται ή σύνθεσις καί ό τρόπος 
συγκροτήσεως τής ώς άνω ’Επιτροπής.

Είς τήν σύνθεσιν ταύτης έπροτιμήθη τό έπικρατοϋν έν 
Ευρώπη μικτόν σύστημα δηλαδή τής συμμετοχής έν αύτή 
τόσον έκπροσώπων Κρατικών 'Υπηρεσιών ('Υπουργείων 
’Εξωτερικών Οικονομικών καί Κοινωνικών 'Υπηρεσιών- 
ΠΙΚΠΑ) όσον καί ιδιωτών οί όποιοι ώς έκ τής πείρας, τοϋ 
έπαγγέλματος καί τής έν γένει κοινωνικής δράσεώς των, 
πιστεύεται καί άναμένεται ότι θά συμβάλλουν σημαντικώς 
είς τήν προαγωγήν τοϋ έργου τής ’Εθνικής Έπιτροττής.

γ) 'Υπό τών διατάξεων τοϋ άρθρου 3 καί έπί σκοπώ 
διευκολύνσεως τοϋ έργου τής Εθνικής ’Επιτροπής είς τήν. 
έπαρχίαν, προβλέπεται ή δυνατότης συστάσεως, είς τάς 
έδρας τών Νομών, τοπικών ’Επιτροπών.

δ) Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 4 ορίζεται ότι, ό 
κανονισμός λειτουργίας τής ώς είρηται ’Επιτροπής, έγκρί- 
νεται διά Προεδρικού Διατάγματος, έκδιδομένου ύπό τών 
άσκούντών τήν έπ’ αυτής έποπτείαν, συναρμοδίων 'Υπουργών 
’Εξωτερικών καί Κοινωνικών 'Υπηρεσιών.

Διά τοϋ Κανονισμού ταύτης ρυθμίζονται πάντα τά θέματα 
τά άναφερόμενα είς τήν λειτουργίαν αυτής καί τών τοπικών 
’Επιτροπών. . '

ε) Τό άρθρον 5 άναφέρεται είς τούς πόρους τής Εθνικής 
’Επιτροπής. "■

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ στ) Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 6 ορίζεται όπως, αί 
κατά τήν έκάστοτε ίσχύουσαν νομοθεσίαν, -προβλεπόμεναι 
φορολογικά! άπαλλαγαί καί δασμολογικαί άτέλειαι καί 
γενικώς ευεργετήματα καί διευκολύνσεις διά τά φιλανθρω
πικά καί κοινωφελή 'Ιδρύματα, ισχύουν καί διά τήν ’Εθνικήν 
’Επιτροπήν Προστασίας τοϋ Παιδιοϋ διά τήν ένίσχυσιν τοϋ 
έργου τής UNICEF. Τούτο έκρίθη σκόπιμον λόγω τοϋ κοι
νωνικού χαρακτήρος τών σκοπών καί έπιδιώξεων ταύτης.

Έν Άθήναις τη 29 ’Απριλίου 1977 
Οί 'Υπουργοί

Εξωτερικών Οικονομικών
Δ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓ. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΥ

Κοιν. 'Υπηρεσιών
ΙνΩΝ. ΣΤΕΦ ΑΝ Ο Π Ο ΥΛΟΣ

-■-·*■·· ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί συστάσεως Έύ-νικής ’Επιτροπής Προστασίας τοϋ 
Παιδιού διά τήν ένίσχυσιν τού έργου τής UNICEF.

'Αρλρον 1. - 
Σκοπός—Σύστασις.

1. Συνιστάται «Έ3νική ’Επιτροπή Προστασίας τοϋ Παι
διού ίιά τήν ένίσχυσιν τοϋ έργου τής UNICEF» έδρεύουσα 
έν Άλήναις σκοπόν έχουσα τήν ένίσχυσιν τών προγραμμάτων 
τής UNICEF καί τελούσα ύπό ήν έποπτείαν καί τόν έλεγ
χον τών Υπουργείων ’Εξωτερικών καί Κοινωνικών 'Υπηρε
σιών. '

i2. Τό περιεχόχενον καί ή έκτασις τής έποπτείας καί τού 
έλεγχον ταύτης κιαλοριζανται ϊιά κοινής άποράπεως τών 

^'Υπουργών ’Εξωτερικών καί. Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, νομί- 
μως δηλοσιευσμένης. - -- ψ

/·'.··'' Άρλρον 2.
.'?·■·“ ' .·.··· Διοίκησις. . ·

1. Ή ΕΈ.Π.Π. ϊιοικείται ύπό έπταμελοϋς Διοικητικού 
Συμβουλίου συγκροτούμενου ϊΓ άποράσεως τοϋ 'Υπουργού Κοι
νωνικών "Υπηρεσιών καί άπατελουμένοο:

α) Έξ ένός ανώτερου ή άνωτάτου ύπαλλήλου τοϋ 'Υπουρ
γείου Εξωτερικών, ύποδεικνυομένου μετά τοϋ άναπληρωτοϋ 
του ύπό τού 'Υπουργού ’Εξωτερικών.'

β) Έξ ένός ανώτερου ή άνωτάτου ύπαλλήλου τοϋ Υπουρ
γείου Οικονομικών, υποδεικνυόμενου μετά τοϋ άναπληρωτοϋ 

του ύπό τοϋ Υπουργού Οικονομικών.
γ) Έξ ένός ανώτερου ή άνωτάτου ύπαλλήλου τοϋ Υπουρ

γείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, όριζομένου μετά τοϋ. άναπλη
ρωτοϋ του ύπό τοϋ 'Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.

δ) Έξ ένός έκπροσώπου τού Π ατριωτικοΰ 'Ιδρύματος Κοι
νωνικής Προνοίας καί Άντιλήψεως (ΠΤ.Κ.Π.Α), ύποδει- 
κνυομένου μετά τοϋ άναπληρωτοϋ του ύπό τοϋ Διοικητικοί 
Συμβουλίου αυτού, και
.. ε) έκ τριών' (3) έγκριτων πολιτών .οί όποιοι, ώς έκ του 
επαγγέλματος, τής πείρας καί τής έν γένει κοινωνικής αύ- 
τών δράσεως, δένονται νά συμβάλλουν είς τήν προαγωγήν του 
έργου ής ΕΈίΠ.Π. .. '

2. Διά τής αυτής ώς άνω άποράσεως δ Υπουργός Κοινω
νικών Υπηρεσιών ορίζει τόν Πρόεδρον καί τόν ’Αντιπρόε
δρον τοϋ Διο-ικητικοϋ Συμβουλίου έκ τών μελών αΰτοϋ καί 
διορίζει ένα- υπάλληλον έπί βα-λμώ τουλάχιστον 6φ τοϋ Δι
οικητικού Κλάδου ής Άνωτάτης Έκπαιδεύσεως (AT) τοϋ 
Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, ώς Γραμματέα.

Άρ&ρον 3. - -
Σύστασις Τοπικών ’Επιτροπών.

At’ άποφάσεως ής ΕΈ.Π.Π., έγκρινομενης ύπό τοϋ οι
κείου Νομάρχου καί πφός ύποβοήλητιν τοϋ έργου αυτής είς


