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Σήμερον ύφίστχται καί λειτουργεί έν Θεσσαλονίκη Νο
μικόν 11 ρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ύπό τήν έπωνυμίαν 
«Διεθνής "Εκθεσις Θεσσχλονίκης» (Δ.Ε.Θ.).

Είναι γνωστή ή γρχφειοκρατική τροχοπέδη του τλήττει 
τόσον τάς δημοσίας Υπηρεσίας, όσον καί τά νομικά πρό- 
σωτα δημοσίου δικαίου, έξ ου δικαιολογείται η τελευταίως 
ταρατηρουμένη τάσις, όπως ή κρατική δραστηριοτης έκ- 
δηλοϋται ύπό νομικά σχήματα ιδιωτικού δικαίου.

Διά τής προσφυγής εις τά έν λόγω σχήματα, τά ότοϊα προ- 
υτοθέτουν διοικητικήν και οικονομικήν αυτοτέλειαν, έπι- 
τυγχάνεται, κατά τό δυνατόν, μεγαλυτέρα ευελιξία καί πρω
τοβουλία, προϋποθέσεις απαραίτητοι διά τήν πραγματοποί
ησήν των σκοπών πού επιδιώκει τό Κράτος.

Οί λόγοι ούτοι ήγαγον εις τήν άπόφχσιν νά κχτχργηΟή 
τό Χ.Π.Δ.Δ. ύπό τήν επωνυμίαν «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ 
Θ ΕΣΣΑΛ ON IΚ11Σ» καί νά άντικατασταθή διά μιας δη
μοσίας έπιχειρήσεως, ή οποία Οά λειτουργη' κατά τούς κα
νόνας τής ιδιωτικής οικονομίας ύπό μορφήν ανωνύμου έτχι- 
ρείχς. · ■ _ ^

Είδικώτερον : ·
Τό άρθρον 1 άναφέρεται εις τήν σύστασιν, τήν έδραν, τήν 

διάρκειαν καί τήν επωνυμίαν τής συνιστωμένης ανωνύμου 
εταιρείας, ώς καί τήν άσκησιν τής έποπτείας τοϋ Κράτους.

Τό άρθρον 2 καθορίζει τούς σκοπούς τοϋ ’Οργανισμού.

Τό άρθρον 1 / άναφέρεται εις τά τηρητέχ βιβλία, ώς καί 
τά τής κχτχρτήσεως τοϋ ΐσολογισμοϋ καί τοϋ λοναριασμοΰ 
«άποτελέσμχτχ /ρήσεως».

I όάρθρον 18 ρυθμίζει τά τοϋ ελέγχου τής οικονομικής οια- 
χειρίσεως καί τοϋ ΐσολογισμοϋ τής Δ.Ε.Θ. Α.Ε.

Τό άρθρον 19 ρυθμίζει τά τής μεταφοράς τοϋ εις τήν Δ.Ε.Θ 
ύπηρετοϋντος σήμερον προσωπικού καί έντάξεως αύτοϋ εις 
τήν Δ.Ε.Θ. Α.Ε., ώς καί τά τής άποζημιώσεως τοϋ άπο- 
λυομένου προσωπικού.

Ι ό άρθρον 20 άναφέρεται εις θέματα άσφαλίσεως καί συν- 
ταξιοδοτικά τοϋ προσωπικού.

Τό άρθρον 21 ρυθμίζει τά των αποδοχών, προσθέτων α
μοιβών καί άποζημιώσεως ύπερωριακής καί νυκτερικής ερ
γασίας τοϋ προσωπικού.

Εις τό άρθρον 22 ρυθμίζονται θέματα άποζημιώσεως τοϋ 
άπολυομένου ή καθ’ οίονδήποτε τρόπον έξερχομένου έκ τής 
Υπηρεσίας προσωπικού, ώς καί τά τοϋ ύπολογισμοϋ τοϋ 
χρόνου ύπηρεσίας αύτοϋ.

Εις τό άρθρον 23 ορίζεται, ότι οί χώροι τής Δ.Ε.Θ. Α.Ε. 
λογίζονται ώς προσωρινά! τελωνειακαί άποΟήκαι καί ρυ
θμίζονται σχετικά μέ τήν άποταμίευσιν των εκθεμάτων καί 
υλικών άλλοδαπής προελεύσεως θέματα.Εις τήν τελευαταίαν 
παράγραφον τοϋ αύτοϋ άρθρου ορίζεται, ότι δέν έχει εφαρ
μογήν έπί τής Δ.Ε.Θ. Α.Ε. ή περί φορτοεκφορτωτών ξηράς 
ή θαλάσσης νομοθεσία.

Εις τό. άρθρον. 24 ορίζεται, ότι τά ύπό τής Δ.Ε.Θ. καί τής 
Δ.Ε.Θ. Α.Ε. έκτελεσθέντα καί έκτελούμενα έργα θεωρούν
ται έργα άνασυγκροτησεως, άπαλλασσόμενα πάσης υπέρ 
τρίτων κρατησεως.

Εις τό άρθρον 25 ρυθμίζονται θέματα ευταξίας,- κυκλοφο
ρίας πεζών ή όχημάτων καί άσσαλείας εντός τών χώοων 
τής Δ.Ε.Θ. Α.Ε.

Εις τό άρθρον 3 ορίζεται τό άρχικόν κεφάλαιον τής συνι- 
στωμένης, εταιρείας. -

Εις τό άρθρον 4 καθορίζονται οί πόροι τής Δ.Ε.Θ. Α.Ε.
■ .·Τό άρθρον 5 άναφέρεται εις τάς φορολογικός, δασμολογι
κός καί λοιπάς άπαλλαγάς τής Δ.Ε.Θ. Α.Ε.

Τό άρθρον 6 .καθορίζει τά όργανα τής Δ.Ε.Θ. Α.Ε.
Σ Εις τό άρθρον 7 καθορίζονται τά τής συνθέσεως τοϋ· Διοι
κητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), τοϋ τρόπου συγκροτησεως αύ
τοϋ, τά τής εκλογής τοϋ ’Αντιπροέδρου καί τοϋ Διευθύνον- 
τος Συμβούλου ώς καί τά τής θητείας απάντων τών μελών 
τοϋ Δ.Σ.

Τό άρθρον 8 καθορίζει τάς περιπτώσεις άσυμβιβάστου τών 
μελών τοϋ Δ.Σ.
ϊ Εις τό άρθρον 9 άναφέρονται αί περιπτώσεις άνακλήσεως 
τών μελών τοϋ Δ.Σ., ώς καί ή άστική καί ποινική εύθύνη 
αυτών.

Τό άρθρον 10 καθορίζει τάς άρμοδιότητας τοϋ Δ.Σ.
Τό άρθρον 11 καθορίζει τάς άρμοδιότητας τοϋ Προέδρου 

τοϋ Δ.Σ. καί τά τής άναπληρώσεως αύτοϋ.
Τό άρθρον 12 καθορίζει τάς αρμοδιότητας τοϋ Διευθύνον- 

τος Συμβούλου.

Τό άρθρον 26 ρυθμίζει ώρισμένα δικονομικής φύσεως θέ
ματα!

Εις τό άρθρον · 27 τοϋ σχεδίου νόμου προβλέπεται, ότι 
καταργεΐται τό Ν.Π.Δ.Δ. ύπό την έπωνυμίαν «ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (Δ.Ε.Θ.) καί όρίζεται ότι 
καθολικός διάδοχος αύτοϋ καθίσταται τό Ν.Π.Ι.Δ. ύπό 
τήν έπωνυμίαν «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Α.Ε.». Τέλος έν τώ αύτώ άρθρω 3 καθορίζονται τά τής συγ
κροτησεως ’Επιτροπής διά την διενέργειαν άειογραφής καί 
άποτιμήσεως τών μεταβιβαζομένων εις τήν συνιστωμένην 
Εταιρείαν πόσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων τής 
Δ.Ε.Θ., τοϋ τρόπου εργασίας τής Επιτροπής, ή προθεσμία 
περαιώσε'ως τοϋ έργου αύτής, ώς καί τά τής άμοιβής τών 
μελών της. _

Τό άρθρον 28 — μεταβατική διάταξις — παρατείνει τήν ΐ- 
σχύν διαφόρων διατάξεόίν μέχρι τής έκδόσεως τών ύπό τοϋ 
άρθρου 15 προβλεπομένων κανονισμών, ρυθμίζει τά τής διοι- 
κήσεως τοϋ συνιστωμένου ’Οργανισμού μέχρι τοϋ διορισμού 
τοϋ Διοικητικού αύτοϋ Συμβουλίου καί καθορίζει τον χρόνον 
λήξεως τής θητείας τών μελών τοϋ πρώτου όρισθησομένου 
Δ.Σ., ίνα διευκολυνθή ή εφαρμογή τών έν άρθρω 7 όριζομένων 
περί τοϋ χρόνου έκδόσεως τής περί διορισμού τών μελών 
τών μετέπειτα Δ.Σ. Υπουργικής Άποφάσεως.

Τό άρθρον Ί3 άναφέρεται εις τά τής συνθέσεως τής ’Αντι
προσωπευτικής^ Συνελεύσεως, τής θητείας, τής προσκλή- 
σεως καί τής άποζημιώσεως τών μελών αύτής.

Εις τό άρθρον 14 καθορίζονται αί αρμοδιότητες τής ’Αντι
προσωπευτικής Συνελεύσεως.

Τό άρθρον 15 προβλέπει τά τής έκδόσεως τών άναγκαίων 
διά τήν όργάνωσιν καί λειτουργίαν τών Υπηρεσιών τής 
ΔΕΘ. Α.Ε. καί τάς σχέσεις αύτής μετά τρίτων Κανονισμών.

Τό άρθρον 16 καθορίζει τά τής κρατικής έποπτείας έπί 
τής Δ.Ε.Θ.' Α.Ε. ·. -
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