ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου ‘Κύρωση τροποποιήσεων της
Συμβάσεως περί Διεθνών Εκθέσεων"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Η Σύμβαση "περί Διεθνών Εκθέσεων' υπεγράφη στις
22.11.1928 μεταξύ διαφόρων ξένων χωρών.
Η εν λόγω σύμβαση που κυρώθηκε από την Ελληνική
Κυβέρνηση δια του υπ' αριθμ. 5562/1932 νόμου (ΦΕΚ
221/11/7/1932) έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί από
τα πρωτόκολλα της 10-5-48, 16-11-72, τα οποία έχουν
ήδη κυρωθεί υπό της Ελλάδος.
Στη συνέχεια, στη Γ. Συνέλευση του Δ.Γ.Ε. της
31.5.88, εγκρίθηκε νέα τροποποίηση, ορισμένων άρ
θρων, της αρχικής συμβάσεως της 22.11.28, όπως έχει
τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.
Η χώρα μας κρίνει σκόπιμη την κύρωση των τροπο
ποιήσεων της 31.5.88 με τις οποίες εισάγονται ορισμέ
νες αλλαγές σε ρυθμίσεις που αφορούν το χαρακτη
ρισμό των εκθέσεων σε εγγεγραμμένες και αναγνωρι
σμένες αντί για γενικές και ειδικές που ήδη διεχωρίζοντο, τη χρονική διάρκεια και τη χρονική απόσταση
μεταξύ των διοργανουμένων εκθέσεων, τον προσδιο
ρισμό των θεμάτων των εκθέσεων, ορισμένα θέματα
τεχνικής φύσεως κ.λπ.
Οι λοιπές τροποποιήσεις αφορούν φραστικές παρεμ
βολές κυρίως επεξηγηματικές όρων που ήδη υπάρχουν
στα σχετικά άρθρα.
Η υποβολή προς ψήφιση του εν λόγω σχεδίου νόμου

σκοπό έχει την κύρωση υπό της Χώρας μας των
τελευταίων τροποποιήσεων της 31.5.88 της αρχικής
συμβάσεως της 22.11.28.
Σημειώνουμε ότι από την εφαρμογή του εν λόγω
σχεδίου νόμου, καμιά επιβάρυνση του Κρατικού Προϋ
πολογισμού ή μείωση των εσόδων δεν προκύπτει κατά
την γνώμη μας, ότι προκαλείται.
Αθήνα 4 Ιανουάριου 1993
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση τροποποιήσεων της Σύμβασης περί Διεθνών
Εκθέσεων του 1928

'Αρθρο πρώτο
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο
28 παρ. 1 του Συντάγματος οι τροποποιήσεις της
Συμβάσεως περί Διεθνών Εκθέσεων του 1928, που
υιοθετήθηκαν από τη Γ ενική Συνέλευση του Γ ραφείου
Διεθνών Εκθέσεων στο Παρίσι στις 31-5-1988, των
οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα
και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

