ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τοϋ τροποποιητικοϋ
Πρωτοκόλλου τη; «περί Διεθνών Εκθέσεων» Συμβάσεως
(22-11-1928) ύπ· ραφέντος έν Παρισίοις την 30-11-72.
Προς τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων
ήν 22αν Νοεμβρίου 1928 ύπεγράφη έν Παρισίοις Σύμ
Την
η «—ερι Διεθνών ’Εκθέσεων» μεταξύ διαφόρων ξένων
3ασις
ycορών.

1932).

δασμών εισαγωγής άνευ άπαγορεύσεως περιορισμών'κατά
τήν εισαγωγήν, μέ τήν ύποχρέωσιν έπανεξαγωγής Αάέμπορεύματα τά προοριζόμενα νά έκτεθώσιν* ή άποτελέσωσιν
άντικείμενον έπιδείξεως εις μίαν έκθεσιν, τά προοριζόμενα
νά χρησιμοποιηθώσι διά τήν παρουσίασιν εις έκθεσιν, ώς
έπίσης τά άπαραίτητα έμπορεύματα διά τήν έπίδειξιν μηχα
νών καί .συσκευών, τά ύλικά κατασκευής, υλικόν διακοσμήσεως, ήλεκτρικός έξοπλισμός διά τά περίπτερα κάί έκθετήρια, έργαλεϊα, μεταφορικά μέσα, διαφημιστικόν υλικόν,
ήχητικαί μαγνητοσκοπήσεις, ταινίαι διαφάνειαι, συυσκευαί
καταγραφής ήχου, πάντα δέ τ ά άνωτέρω μέ τήν ύποχρέωσιν
έπανεξαγωγής τούτων καί δκχκριβώσεως τής ταυτότητος,
τών έμπορευμάτων κατά τήν έπανεξαγωγήν των. C / γ |
Εν άρθροις (5—9) τοϋ Παραρτήματος άναγράφεται ότι
πέραν τής άτελοϋς εισαγωγής, ΰπό τον όρον έπανεξαγωγής,
Προϊόντων προοριζομένων νά έκτεθώσιν είς μίαν τών περί
ων πρόκειται Διεθνών Έκθέσεων, ύποχρέωσις έπανεξαγω
γής δέν ύφίσταται δΓ έμπορεύματα εύπαθή, βαρέως κατε
στραμμένα, μικρας άξίας, ώς καί δείγματα διαφημιστικού
χαρακτήρος.
.

Εις τό ώς άνω άπό 30-11-1972 ύπογραφέν εν Παρισίοις
τροποποιητικόν Πρωτόκολλον της «περί Διεθνών Εκθέ
σεων» Συμβάσεως θέλει προσχωρήση καί ή Ελλάς.
Ή έν λόγω Σύμβασις έν άρθρω 1
ροετθήνεη-'Γότλος 1ος)
ορίζει ότι αί διατάξεις αύτής άναφέρονται εις έκθεσιακάς
Έν άρθρω 10 άναγράφεται ότι αί προηγούμεναι διατά
εκδηλώσεις αίτινες σκοπόν έχουσι τήν διδασκαλίαν τοϋ κοι ξεις δέν άποτελοϋν έμπόδιον διά τήν παροχήν μεγαλυτέρων
νού, παρουσιάζουσιν αύται τα μέσα τα όποια διαθέτει ό άν διευκολύνσεων παραχωρουμένων είτε διά μονομερών διατά
θρωπος διά την ίκανοποίησιν τών αναγκών ένός πολιτισμού ξεων ή διμερών ή πολυμερών συμφωνιών.
καί προβάλλονται αί πραγματοποιηθεϊσαι πρόοδοι ή προοΔιά τοϋ ύποβαλλομένου" προς, ψήφισιν σχεδίου Νόμου
πτικαί τοϋ μέλλοντος εις έναν ή περισσοτέρους τομείς της
σκοπεΐται
ή έγκρισις τούτου ίνα προσχώρηση ή Ελλάς είς
ανθρώπινης δραστηριότητας, ώς π.χ. ή έκθεσις EXPO OSA
τό έν Παρισίοις ύπογραφέν τήν 30.11.1972 τροποποιητιKA, MONTREAL κ.λ.π.
Έν άρθρω 2 (Προσθήκη - Τίτλος 1ος) αύτής ορίζεται ότι κόν πρωτόκολλον τής «περί Διεθνών Έκθέσεων» Συμ
βάσεως, δοθέντος ότι ώς άνωτέρω έξετέθη, ή Ελλάς τυγ
αί διατάξεις ταύτης δεν έφαρμόζονται έπί έκθέσεων: α) διάρ
χάνει
συμβαλλόμενου μέρος τής άπό· 22.11.1928 ύπογρακειας μικροτέρας τών τριών εβδομάδων, β) κιχλών τεχνών
φείσης έν Παρισίοις Συμβάσεως «περί Διεθνών Έκθέσεων»,
καί γ) κυρίως έμπορικών.
' '
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Τα επόμενα άρθρα (3-15 καί 17-24) άναφέρονται εις τήν ώς και τοϋ τροποποιητικοϋ Πρωτοκόλλου τής ώς είρηται
συμβάσεως ύπογραφέντος τήν 10.5.1948.
διάκρισιν τών έκθέσεων εις γενικάς καί είδικάς, τήν διάρ
Σημειωτέον ότι έκ τής έφαρμογής τοϋ έν λόγω σχεδίου
κειαν, ώς καί τήν ήμερομηνίαν ένάρξεως καί λήξεως μιας
έκθέσεως, τήν συχνότητα πραγματοποιήσεως μιας φοιαύτης Νόμου ούδεμία 'έπιβάρυνσις τοϋ Κρατικού. Προϋπολογισμοϋ
/ ·
Διεθνοΰς Έκθέσεως, τά της έγγραφης διά τήν πραγματο- ή μείωσις τών έσόδων αύτοϋ προκαλεΐται.
ποίησιν έκθέσεως έν τινι Χώρα; τά τών υποχρεώσεων τών. : .·
Έν Άθήναις τή 27 Μαΐου 197.6
, ·'·
διοργανωτών τών έγγεγραμμένων έκθέσεων καί τών συμμετεχόντων Κρατών, τά τοϋ όρισμοϋ γενικοϋ Επιτρόπου καί τό
■
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έργον αύτοϋ.
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: Εξωτερικών >.
Τά έν συνεχεία δέ τοιαϋτα (25 μέχρις καί 37) άνα’φέρον- .
ΙΩΑΝ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
, ΔΗΜ. ΜΠΙΤΣ10Σ
τχι εις τον συσταθέντα Διεθνή ’Οργανισμόν ΰπό τήν έπωνυμίαν «Διεθνές Γραφεϊον Έκθέσεων», τήν νομικήν προσωπι
κότητα τομτου, έδραν καί άρμοδιότητας αύτοϋ, τάς γενικάς
συνελεύσεις, άρμοδιότητας αυτών καί τρόπον λήψεως απο
φάσεων, έκτελεστικήν επιτροπήν καί διορισμόν Γενικοϋ
Γραμματέως, τά της έγκρίσεως τοϋ έτησίου προϋπολογισμοϋ, διαιτησίας (άρθρον 34) έν περιπτώσει διαφωνίας καί
καταγγελίας της συμβάσεως.
'
Έν άρθρω 16 (Προσθήκη - Τίτλος IV.'Υποχρεώσεις τών
' ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΟΤ ·
’ ώ
1 ν
διοργανωτών τών έγγεγραμμένων Έκθέσεων καί τά συμμετέχοντα Κράτη) αναγράφεται:
Περί κυρώσεως τοϋ έν Παρισίοις ύπογραφέντος τήν 30ήν
«Τό*Τελωνειακόν καθεστώς τών Έκθέσεων καθορίζεται Νοεμβρίου 1972 πρωτοκόλλου, τροποποιοϋντος τήν ' έν
ΰπό τοϋ Παραριήματος της παρούσης συμβάσεως, της ό
Παρισίοις τήν 22αν Νοεμβρίου 1928 ύπογραφεΐσαν Σύμποιας αποτελεί άναπέτπαοτον μέρος».
βασιν «περί τών Διεθνών Εκθέσεων».
ί.’
Έν τώ Παραρτήματι δέ της ώς είρηται συμβάσεως καθο-'
. . Άρθρον Πρώτον
. "·
ρίζεται τό Δασμολογικόν Καθεστώς Εισαγωγής ειδών ύπό ·
τών συμμετεχόντων είς τάς Διεθνείς Εκθέσεις.
Κυροϋται καί έχει ίσχύν Νόμου τό έν Παρισίοις ύπογραφέν
Έν άρθρω 1 τοϋ Παραρτήματος τής «περί Διεθνών Έκθέ τήν 30ήν Νοεμβρίου 1972 Πρωτόκολλον τροποποιούν τήν
σεων» Συμβάσεως, γίνεται διευκρίνισις τοϋ όρου : α) Τέλη έν Παρισίοις, τήν 22αν Νοεμβρίου 1928 ύπογραφεΐσαν Σύμεισαγωγής καί β) Προσωρινή Είσοδος.
βασιν «περί τών Διεθνών Έκθέσεων»,ο ύτινος τό κείμενον έν
Έν άρθροις 2 καί 3 δέ αύτοϋ άναγράφεται ότι άπολαύουν ■ πρωτοτύπω είς τήν γαλλικήν γλώσσαν καί έν μεταφράσει είς.
προσωρινής εισόδου ή προσωρινής εισαγωγής,άπηλλαγμένα τήνέλληνικήν, έχει ώς έπεται :

