
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί ίδρύσεως Νομικού Προ
σώπου Δημοσίου Δικαίου ύπό τήν επωνυμίαν «ΠΑΝΕΛ
ΛΗΝΙΟΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΜΙΑΣ».

Προς τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

’Από τοϋ έτους 1931 έτελοϋντο έν τη πόλει Λαμίας, 
δυνάμει σχετικών Διαταγμάτων τοϋ αρμοδίου 'Υπουργείου, 
δύο έμποροπανηγύρεις, ή πρώτη άπό 15 - 19 Μαιου καί 
r δευτέρα άπό 10 - 16 Σεπτεμβρίου έκάστου έτους.

Διά τοϋ άπό 27.7.61 Β.Δ. (Φ.Ε.Κ. 137/61 τ.Α.) κα- 
τηργήθη ή πρώτη έμποροπανήγυρις τοϋ μηνός Μαίου καί 
τό Έμποροβιομηχανικόν Επιμελητήριου Λαμίας μετά των 
τοπικών ’Οργανώσεων συνέλαβον τήν ιδέαν άναπληρώσεως 
της καταργηθείσης έμποροπανηγύρεως διά μιας συγχρόνου 
καί πολιτισμένης έκδηλώσεως γενικωτέρου ένδιαφέροντος 
τουτέστιν της δημιουργίας Έκθέσεως προϊόντων της Ελ
ληνικής Ιν γένει παραγωγής καί τής παρουσιάσεως τής 
συγχρόνου γεωργικής τεχνολογίας.

'Η άναληφθεΐσα πρωτοβουλία έκαρποφόρησε καί ή 
Έκθεσις έλειτούργησε τό πρώτον τον Μήνα Μάϊον 1967 
ώς Γεωργοβιομηχανική καί ’Εμπορική "Έκθεσις Λαμίας, 
στέφθεϊσα ύπό "πλήρους επιτυχίας.

Έν συνεχεία, διά τής ΰπ’ άριθ. 70054/2117/1967 άπο- 
φάσεως τοϋ κ. 'Υπουργού ’Εμπορίου ένεκρίθη ή έτησία 
όργάνωσις τής Έκθέσεως κατά μήνα Μάϊον 15θημέρου 
διάρκειας ύπ’^ τόν τίτλον «ΓΕΩΡΓΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΜΙΑΣ» μέ φορέα τό 
Περιφερειακόν ’Εμπορικόν καί ~ Βιομηχανικόν ’Επιμελη
τήριου Λαμίας καί υπό τήν άμεσον έποπτείαν τής Νομαρχίας 
Φθιώτιδος.

Διά τών ΰπ’ άριθ. 72/14.1.69 καί 165/22.3.69 άποφά- 
σεων τής Επιτροπής Συντονισμού Οικονομικής Πολιτικής 
τοϋ 'Υπουργείου Συντονισμού καί τής ΰπ’ άριθ. 5676/162/ 
5.2.69 όμοιας τοϋ κ. Υπουργού Εμπορίου, ή Έκθεσις 
Λαμίας κατέστη ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ύπό τον τίτλον «ΠΑ
ΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΜΙΑΣ». '

Άπό τοϋ έτους 1967 ή Έκθεσις λειτουργεί κατ’ έτος 
μέχρι σήμερον μέ πλήρη επιτυχίαν καταστασα ισχυρός 
οικονομικός παράγων, συμβάλλουσα μεγάλως εις τήν πολι
τιστικήν καί οικονομικήν άνάπτυξιν τής πόλεως Λαμίας 
τοϋ Νομοΰ Φθιώτιδος καί γενικώτερον ολοκλήρου τής Χώρας.

Σκοποί τής Πανελληνίου Έκθέσεως είναι ή προβολή τών 
παντός είδους γεωργικών μηχανημάτων μετ’ έπιδείξεως τοϋ 
τρόπου λειτουργίας αυτών, ή παρουσίασις τής έπιτελουμένης 
προόδου εις τόν τομέα τής έκμηχανίσεως τής γεωργίας καί 
τών γεωργικών βιομηχανιών τόσον εις τό εσωτερικόν όσον 
καί εις τό έξωτερικόν, ή ένημέρωσις τού άγροτικοϋ πληθυ
σμού έπί τών έκάστοτε βελτιώσεων τών γεωργικών μηχα
νημάτων καί εργαλείων καί τής καθόλου προόδου τής γεωρ
γικής τεχνολογίας ύπό τήν εύρεΐαν αυτής έννοια'/, ή δημιουρ
γία κινήτρων παραγωγικής δραστηριότητος καί τέλος ή 
ένίσχυσις τής οικονομίας τής περιφέρειας τοϋ Νομού καί 
τής ’Εθνικής τοιαύτης γενικώτερον.

'Η Έκθεσις Λαμίας προβάλλουσα τό γεωργικόν μηχά
νημα ούχί μόνον εις τήν στατικήν του μορφήν, άλλά καί εις τήν 
λειτουργικήν του τοιαύτην ώς επίσης τά προϊόντα τής γεωρ
γικής βιομηχανίας καί τήν έκμηχάνισιν τής γεωργίας έν 
γένει, πλαισιουμένη καί μέ τήν προς τούς κλάδους τούτους 
δραστηριότητα τών Κρατικών 'Ιδρυμάτων, ’Ινστιτούτων καί 
'Υπηρεσιών έχει προκαλέσει τό Πανελλήνιον ενδιαφέρον καί 
άπέβη κέντρον ένημερώσεως καί έπιμορφώσεως άνά τό 
Πανελλήνιον πάντων τών άσχολουμένων μέ τήν γεωργίαν 
καί τήν γεωργικήν βιομηχανίαν καί τεχνολογίαν.

• ’Αποτελεί τό κυριώτερον μέσον προβολής τής συντε- 
λουμένης είς τήν χώραν μας προόδου εις τόν τομέα τής έκ-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ μηχανίσεως τής γεωργίας καί τών κατασκευαζομένων έν 
Έλλάδι παντός είδους γεωργικών μηχανημάτων, τινά τών 
όποιων εξάγονται εις τό έξωτερικόν.

Τέλος ή Έκθεσις Λαμίας έκπληροΐ έναν εμπορικόν, άλλά 
ταυτο/ρόνως καί έναν έξ ίσου σοβαρόν μορφωτικόν σκοπόν 
ύψίστης οικονομικής, πνευματικής καί κοινωνικής σημα
σίας, έν ταυτώ δέ άποτελεϊ καί μίαν τών πλέον σοβαρών 
προσπαθειών τής περιφερειακής άναπτύξεως, ή όποια άπο- 
βλέπει εις τήν έξισορρόπησιν τής έξελίξεως τής Χώρας καί 
τήν άπολαυήν τών άγαθών τού πολιτισμού είς όσον τό δυνα
τόν μεγαλύτερο'/ άριθμόν κατοίκων.

Οί έπιδιωκόμενοι ώς άνω σοβαροί άναπτυξιακοί, οικονο
μικοί καί έκπολιτιστικοί σκοποί τής Έκθέσεως καί τό γεγο
νός ότι αύτη έδημιούργησεν ήδη παράδοσιν, λειτουργήσασα 
λίαν έπιτυχώς έπί έξαετίαν καί άποτελοϋσα συνέχειαν πα- 
λαιας έτησίας έμποροπανηγύρεως τής πόλεως Λαμίας, έπι- 
βάλλουν τήν διατήρησιν καί όργάνωσιν τοϋ θεσμοΰ τούτου 
έν τή πόλει Λαμίας έπί μονίμων πλέον βάσεων.

Ή πόλις τής Λαμίας διαθέτει τάς άπαραιτήτούς βασικάς 
προϋποθέσεις, αί όποΐαι δίδουν εις τήν Έκθεσιν τόσον τό 
περιεχόμενον όσον καί τήν κίνησιν, παράγοντες πείθοντες 
ότι αύτη έκπληροΐ μίαν άνάγκην γενικωτέρας σημασίας.

'Ο πληθυσμός τής πόλεως καί ό άριθμός αύξήσεώς του, 
αί “όίκόνομ,ικάί""μονάδες, γεωργικαί " καί ""βιομηχανικοί καί 
βιοτεχνικαί καί αί δυνατότητες άναπτύξεώς των ή πλούσια 
ιστορία τοϋ Νομού καί αί υψηλής στάθμης τουρισττκαί 
περιοχαί αυτού καί γενικώς ή όλη οικονομία τής περιφέ
ρειας, παρουσιάζουν μίαν σφύζουσαν άπό δραστηριότητα 
καί δημιουργικότητα περιφέρειαν, ή όποια ένισχυομένη 
καταλλήλως έγγυάται μίαν σταθεράν καί άκρως ένδιαφέ- 
ρουσαν άνάπτυξιν.

'Η πόλις τής Λαμίας, πρωτεύουσα Νομού, γεωγραφικώς 
εύρίσκεται είς τό κέντρον σχεδόν τής Ελλάδος, άποτελεϊ 
κόμβον συγκοινωνιών καί προς αυτήν συγκλίνουν αί βασικαί 
όδικαί άρτηριαι όλων τών γειτονικών Νομών.

Ούτω πληροϋται άπολύτως καί ύπό τάς πλέον εύνοϊκάς 
συνθήκας καί μία άπό τάς βασικάς προϋποθέσεις διά μίαν 
Έκθεσιν, ή τής εύχεροϋς διακινήσεως έκθεμάτων καί έπι- 
σκεπτών.

Πέραν τών άνωτέρω προϋποθέσεων ύπάρχουν έν τή 
πόλει καί τή περιοχή Λαμίας (Κομμένα Βούρλα, Θερμο- 
πύλαι, 'Υπάτη, Πλατύστομον, Δελφοί) καί άπασαι αί 
δυνατότητες έξυπηρετήσεως εκθετών καί έπισκεπτών είς τάς 
άνάγκας στεγάσεως, διατροφής καί ψυχαγωγίας καί γενι
κώς μιας άνέτου καί πολιτισμένης διαμονής καί διατροφής.

Ή Πανελλήνιος Έκθεσις Λαμίας έλειτούργησε μέχρι 
σήμερον είς προσωρινάς έγκαταστάσεϊς καί είς χώρον μι- 
σθούμενον κατ’ έτος ύπό τού Έμποροβιομηχανικοΰ ’Επι
μελητηρίου Λαμίας ώς φορέως αυτής.

"Ηδη έχει προσκτηθή ύπό τοϋ Δημοσίου ό κατάλληλος χώρος 
διά τήν μόνιμον έγκατάστασιν τής Έκθέσεως, εύρισκόμενος 
είς ιδανικήν τοποθεσίαν πλησίον τής πόλεως παρά τή Εθνι
κή όδώ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, συν
ολικής έκτάσεως 167.000 M2 άξίας 16,5 εκατομμυρίων 
δραχμών.

Φορεΰς τής Πανελληνίου Έκθέσεως Λαμίας έχει όρισθή 
διά τής ιδρυτικής πράξεως αυτής, τό Έμποροβιομηχανικόν 
Επιμελητήριο·/ Λαμίας.

Ή διεξαγωγή τής όλης έργασίας όργανώσεως καί λει
τουργίας τής Έκθέσεως έχει άνατεθή είς τό τακτικόν προ
σωπικόν τοϋ Επιμελητηρίου, ένισχυόμενον κατά τήν διάρ
κειαν έκάστης έτησίας περιόδου διά μικρού άριθμοΰ ήμερο- 
μισθίου έργατών.

Διά· τήν λειτουργίαν τοϋ νέου ύπό ίδρυσιν ’Οργανισμού, 
οριστικού φορέως τής Έκθέσεως, προβλέπεται κατά τό 
πρώτον στάδιον δράσεώς του, ή άκόλουθος είς προσωπικόν 
σύνθεσις καί δαπάνη τών Υπηρεσιών αύτοϋ.
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1. ΕΤς Διευθυντής 10.000 x 14= 140.000 δρχ. έτησίως
2. Εις Γραμματεύς 4.000 X 14 = 56.000 » »
3. ΕΙς Λογιστής 5.000 X 14 = 70.000 » »
4. Μία δακτ/γράφος 3.500 x 14= 49.000 » »
5. Είς κλ.ητήρ 3.000 X 14 = 42.000 » »

Σύνολον άποδοχών τακτικού προ
σωπικού : 357.000 » »

*Η δαπάνη αυτή προβλέπεται να καλυφθή έκ των εσόδων 
της Έκθέσεως, άτινα υπερβαίνουν τό εν έκατομμύριον δρχ. 
έτησίως.

'Η Πανελλήνιος Έκθεσις Λαμίας, άποτελοϋσα σύν τοϊς 
άλλοις καί μέσον διά τήν άνάπτυξιν της οικονομίας της περιο
χής, άμα δέ καί της Εθνικής τοιαύτης δέον νά θεωρηθή ως 
’Οργανισμός κοινής ώφελείας καί συνεπώς κατά τά πρώτα 
στάδια αΰτοϋθά παραστή άνάγκη Κρατικής έπιχορηγήσεως, 
ιδίως πρός άντιμετώπισιν τών δαπανών τών βασικών κτι- 
ριακών καί λοιπών εγκαταστάσεων εις τον νέον χώρον. 'Η 
δαπάνη αυτή δυνατόν νά καλυφθή καί δια συναψεως δανείου 
υπό τοϋ νέου ’Οργανισμού τής Έκθέσεως, έξυπηρετουμένου 
διά τών πόρων τής Έκθέσεως.

Πάντως έφ’ όσον εις έκάστην έπίδειζιν ήθελον καλυφθή 
οί διατιθέμενοι χώροι υπό τών εκθετών, ή Έθεσις Λαμίας 
δύναται νά θεωρήται οίκονομικώς βιώσιμος καινά άναπτυ- 
χθή κανονικώς έκ τών ιδίων της πόρων.

Κατόπιν τών άνωτέρω έκτεθέντων καί έπί τώ τέλει έξυ- 
πηρετήσεως τών δημιουργουμένων έκ τών ταχθέντων σκο
πών τής Έκθέσεως καί τής:: λειτουργίας αυτής συμφώνως 
πρός τάς συγχρόνους απαιτήσεις μιας Έκθέσεως, £τι δέ 
τής έδραιώσεως τής πίστεως είς τό κοινόν, ότι πρόκειται 
περί σοβαράς προσπάθειας, κρίνεται σκόπιμος άλλά καί 
έπιβεβλημένη ή όργάνωσις ταύτης έπί νέων βάσεων, δι’ δ 
καί εΐσηγούμεθα τήν σύστασιν ίδιου Νομικού Προσώπου 
Δ.Δ. τής Έκθέσεως, διά τοϋ έν σχεδίω Νόμου ού τά άρθρα 
άναλύονται κατωτέρω :

Άρθρον 1.
'Ιδρύεται έν Λαμία Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου 

υπό τήν έπωνυμίαν «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑ
ΜΙΑΣ».

Άρθρον 2.
Προσδιορίζεται ό σκοπός τοϋ ίδρυομένου Νομικοΰ Προ

σώπου.
Άρθρον 3.

'Ορίζονται οί πόροι τής Πανελληνίου Έκθέσεως καί αί 
πηγαί αυτών.

Άρθρον 4.
Άναφέρεται είς τήν συγκρότησιν Διοικητικοϋ Συμβουλίου 

τοϋ Νομικοΰ Προσώπου, τον τρόπον διορισμοϋ τών τακτικών 
καί άναπληρωματικών μελών αΰτοϋ, τόν χρόνον τής θητείας 
τών μελών καί είς τά τής συνεδριάσεως τοϋ Διοικητικοϋ 
Συμβουλίου.

Άρθρον 5.
'Ορίζεται ως τιμητική καί άμισθος ή ίδιότης τών μελών 

τοϋ Δ.Σ. καί τής Εκτελεστικής Επιτροπής.
Άρθρον 6.

Έν τώ άρθρω τούτω άναγράφονται τά καθήκοντα καί αί 
άρμοδιότητες τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου.

Άρθρον 7.
Προβλέπεται ή εκλογή Εκτελεστικής Επιτροπής ύπό 

τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου, ορίζεται ή σύνθεσις αυτής 
καί προσδιορίζονται αί άρμοδιότητες καί ό τρόπος λειτουρ
γίας της.

Άρθρον 8.
Προβλνέπεται ό διορισμός έκπροσώπου τής Έποπτευού- 

σης ’Αρχής παρά τώ Δ.Σ. καί τή Εκτελεστική Επιτροπή.

Άρθρον 9.
Προσδιορίζονται αί άρμοδιότητες τοϋ έκπροσώπου τής 

Έποπτευούσης ’Αρχής.
Άρθρον 10.

’Αφορά τήν πρόσληψιν Διευθυντοϋ καί λοιποΰ προσωπικοΰ 
τοϋ Νομικοΰ Προσώπου καί τήν έν γένει κατάστασιν τοϋ 
προσωπικοΰ αύτοΰ.

Άρθρον 11.
Άναφέρεται είς τό Οικονομικόν Έτος τής Π.Ε.Λ., τόν 

προϋπολογισμόν έσόδων καί έζόδων, τόν άπολογισμόν καί 
ίσολ.ογισμόν τής Έκθέσεως, τόν τρόπον καταθέσεως τών 
πάσης φύσεως εισπράξεων καί άναλήψεως χρηματικών πο
σών παρά τής Τραπέζης Ελλάδος, ώς καί είς τήν έν γένει 
Οικονομικήν διαχείρισιν αύτής.

Άρθρον 12.
Προβλέπεται ή δυνατότης παροχής ήθικών άμοιβών είς 

φυσικά καί νομικά πρόσωπα συμβάλλοντα είς τήν έπιτυχίαν 
καί τήν έν γένει προαγωγήν τής Έκθέσεως, ορίζονται τά 
είδη τών βραβείων καί ό τρόπος παροχής αυτών.

Άρθρον 13.
'Ορίζεται ό τρόπος_ προσκτήσεως τών -άναγκαιούντων 

διά τήν λειτουργίαν τής Έκθέσεως χώρων.
Άρθρον 14.

Προβλέπεται ή έκδοσις κανονισμών λειτουργίας έν γένει 
τοϋ Νομικοΰ Προσώπου καί ό χρόνος καταρτίσεως, ψηφί- 
σεως καί ισχύος αυτών.

Άρθρον 15.
Τίθεται μεταβατική διάταξις όρίζουσα τόν χρόνον άνα- 

λ.ήψεως τοϋ έργου καί τής διοικήσεως τοϋ Νομικοΰ Προσώ
που ύπό τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου.

Άρθρον 16.
’Αφορά τόν χρόνον ισχύος τοϋ ύπό ψήφισιν Νόμου.

Έν Άθήναις τή 20 Αΰγούστου 1975
Οί Υπουργοί
Οικονομικών 

Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ
’‘Εσωτερικών Εμπορία»

Κ ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΓΛΟΣ I. ΒΑΡΒΓΓΣΙΩΊΉΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί ίδρύσεως Νομικοΰ Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ύπό 

τήν έπωνυμίαν ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΚΘΕΣΙΣ Λ ΑΛΠΑΣ

Άρ-Spov 1.
Ίδρυσις.

'Ιδρύεται Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ύπό τήν 
έπωνυμίαν ’«Πανελλήνιος Έκ/λεσις Λαμίας») («ΠΕΑ.»), 
έϊρεΰον έν Λαμία καί τελούν ύπό τήν έποπτείατν τού Ύπουρ- 
γείου ’Εμπορίου.

Άρ-Spov 2.
Σκοπός.

Σκοπός τής ΠΕΑ. είναι ή έν τή έδρα αύτής διοργάνω- 
σις έτησίας ΠανελΛηνίου Έκθέσεως, άποβλεποόσης είς τήν 
προ&ολ.ήν τών παντός είδους γεωργικών μηχανημάτων μετ’ 
έπιδείξεως τού τρόπου λειτουργίας αυτών, τήν παρουσίασιν 
τής έπιτελ. θυμένης προόδου είς τόν τομέα τής έχμηχανίσεως 
τής γεωργίας και τών γεωργικών βιομηχανιών καί τής έν 
γένει γεωργικής τεχναλ,ογίας τόσον είς τό έσωτερικόν όσον 
καί είς τό εξωτερικόν, τήν έπί τής προόδου ταύτης ένημέρω- 
σιν τού αγροτικού πλ.ηύοσμσϋ καί τήν δημιουργίαν κινήτρων 
παραγωγικής δραστηριότητος, ώς καί τήν προβολήν παντός 
προϊόντος άποσκοπούντος είς τήν βελτίωσιν καί άνάπτυξιν


