
Ν. 15(ΪΙΙ)/99 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3358 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1999 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ III 
Ο περί της Συμβάσεως περί των Διεθνών Εκθέσεων και ίων Τροποποιητικών 

Πρωτοκόλλων αυτής (Κυρωτικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 15(111) του 1999 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΑΥΤΗΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμβάσεως περί των Συνοπτικός 

Διεθνών Εκθέσεων και των Τροποποιητικών Πρωτοκόλλων αυτής τιτλ°ζ· 
(Κυρωτικός) Νόμος του 1999. 

2. Στον παρόντα Νόμο— Ερμηνεία. 
«Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση περί των Διεθνών Εκθέσεων που 

υπογράφτηκε στο Παρίσι στις 22 Νοεμβρίου 1928, τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τα πρωτόκολλα της 10ης Μαΐου 1948, 16ης Νοεμβρίου 
1966, 30ής Νοεμβρίου 1972 και την τροποποίηση της 24ης Ιουνίου 1982, 
της οποίας το κείμενο στο αγγλικό πρωτότυπο εκτίθεται στο Μέρος Ι του πίνακας. 
Πίνακα και σε ελληνική μετάφραση στο Μέρος II του Πίνακα: ^°ς {, 
Νοείται ότι σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των δύο αυτών κειμένων, θα 

υπερισχύει το κείμενο στο αγγλικό πρωτότυπο. 
3. Η Σύμβαση στην οποία η προσχώρηση από την Κυπριακή Δημοκρατία κύρωση της 

αποφασίστηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αριθμό Συ^σης· 
45.554 και ημερομηνία 19 Φεβρουαρίου 1997 κυρώνεται με τον παρόντα 
Νόμο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
(άρθρο 2) 

PROTOCOL 

TO AMEND THE CONVENTION SIGNED AT PARIS 
ON 22ND NOVEMBER 1928 

RELATING TO INTERNATIONAL EXHIBITIONS 

The Parties to the present Convention : 

Considering that the rules and procedures established by tic Convention relating to 
International Exhibitions, signed at Paris on the 22nd of November, 1928, amended and 
supplemented by the Protocols of the 10th of May, 1948 and the 16th of November, 
1966 have proved useful and necessary to the organisers of exhibitions as well as to 
participating, countries; 

Desirous of adapting to modern conditions the said rules and procedures, together with 
those relating to the organisation responsible for ensuring their application and of 
consolidating these and other provisions in a single instrument winch win replace the 
19^8 Convention; 

Have agreed as follows : 

ARTICLE 1 

The objects oflhe present Protocol arc : 

a) to amend the rales and procedures concerning international exhibitions ; 

b) to amend the provisions regarding the operations of the International 'Exhibitions 
Bureau. 

AMENDMENT OF THE CONVENTION ARTICLE 2 

The 1928 Convention is further amended by the present Protocol in accordance with the 
aims expressed hi Article 1. The text of the Convention as so «mended is set out in tho 
Appendix to the present Protocol of which it forms an integral part. 
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1. The present Protocol shall remain open for"signature by Governments Parties to 
the 1928 Convention at Paris from 30th November, 1972 until 29th November, 
1973 and thereafter shall remain open for.accession by them. 

2. Governments Parties to the 1928 Convention may become Parties to the present 
Protocol by: 

a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; 

b) signature subject to ratification, acceptance or approval followed by ratification, 
acceptance or approval, or 

c) accession. 

3. Instruments" of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited 
with the Government of the French Republic. 

ARTICLE 4 

The present Protocol shall enter into force on the date on which twenty-nine States shall 
have become parties to it in accordance with the provisions of Article 3.l 

ARTICLE 5 

The provisions of the present Protocol shall not apply to the registration of an exhibition 
for which a date has been reserved by the International Exhibitions Bureau not later than 
the meeting of the Administrative Council which immediately preceded the entry into 
force of the present Protocol in accordance with Article 4 above. 

ARTICLE 6 

The Government of the French Republic shall inform the Governments of the 
Contracting Parties and also the International Exhibitions Bureau of: 

(a) signatures made and ratifications, approvals, acceptances and accessions deposited in 
accordance with Article 3 ; 

(b) the date on which the present Protocol enters into force in accordance with Article 4; 

1 The present Protocol entered into force on the 9th June 1980. 
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ARTICLE 7 . ' 

As soon as the present Protocol enters into force, the Government of the French 
Republic shall cause it to be registered with the Secretariat of the United Nations in 
accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations. -

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the 
present Protocol 

DOME AT PARIS this 30th day of November, 1972 in the French language in a single copy 
which <&flfl be deposited with the Government of the French Republic. The French 
Government shall transmit certified copies to the Governments of all the Parties to the 
1928 Conventipn. 
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APPENDIX 

CONVENTION 

RELATING TO INTERNATIONAL EXHIBITIONS 
SIGNED AT PARIS ON 22ND NOVEMBER 1928, 

AND SUPPLEMENTED BY THE PROTOCOLS OF lOTH MAY 1948, 
16TH NOYTEMBER 1966, 30TH NOVEMBER 1972 
AND THE AMENDMENT OF 24TH JUNE 1982. 

PART ! ■!· Definitions and Objectives. 

ARTICLE 1 

1. An exhibition is a display winch, whatever its title, has as its principal purpose the 
education of the public : it may exhibit the means at man's disposal for meeting the 
needs of civilisation, or demonstrate the progress achieved in one or more branches of 
human endeavour, or show prospects for the future. 

2. An exhibition is international when more than one State takes paxz in k. 

3. Participants in an international exhibition comprise on the boe hand exhibitors of 
States which are officially represented grouped into national sections, on the other 
hand international organisations or "exhibitors from countries winch are not officially 
represented and lastly those who are authorised in accordance with the regulations of 
the exhibition to carry on some other activity, in particular those granted concessions. 

ARTICLE 2 

This Convention applies to all international exhibitions except: 

a) exhibitions lasting less than three weeks ; 

b) fine Arts exhibitions ; 

c) exhibitions of an essentially commercial nature. 
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ARTICLE 3 

1. Whatever title may be given to an exhibition by its organisers, this Convention 
. recognises a distinction between universal exhibitions and specialised exhibitions. 

2. An exhibition is universal when it displays the methods used and the progress 
achieved, or to "be achieved, in several branches of human endeavour as they are 
defined in the classification provided for in paragraph 2 (a) of Article 30 of this 
Convention. \s 

W 
3. An exhibition is specialised when it is devoted to a single branch of human endeavour 

as defined in the classification. . 

PART II - Duration and Frequency of Exhibitions. 

ARTICLE 4 

1. The duration of an international exhibition shall not exceed six months. 

2. The dates of opening and closing an international exhibition shall be fixed at the time 
of registration and shall not be changed except in the case of force majeure and with 
the agreement of the International Exhibitions Bureau, hereinafter referred to as "the 
Bureau". In any case the total effective duration shall not exceed six months. 

ARTICLE 5 

1. The frequency of exhibitions coming within the scope of this Convention shall be 
regulated in the following manner : 

a) an interval of at least twenty years shall elapse between two universal exhibitions in 
the same country ; an interval of at least five years shall elapse between a universal 
exhibition and a specialised exhibition in the same country ; 

b) in different countries an interval of at least ten years shall elapse between two 
universal exhibitions; 

c) an interval of at least ten years shall elapse between specialised exhibitions of the 
same kind in the same country ; an interval of at least five years shall elapse between 
two specialised exhibitions of different kinds in the same country ; 

d) in different countries an interval of at least five years shall elapse between two . 
specialised exhibitions of the same kind ; an interval of at least two years shall elapse 
between two specialised exhibitions of different kinds. 
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2. Notwithstanding the provisions ofparagraph 1 above, in exceptional cases and subject 
to the conditions envisaged in Article 28 paragraph 3 (f) below, the Bureau may 
reduce the intervals specified above.2 

3. Intervals between registered exhibitions shall run from the actual opening date of such 
exhibitions. 

PART III - Registration 

ARTICLE 6 

1. The Government of a Contracting Party in whose territory an exhibition raming within 
the scope of the Convention is planned (hereinafter referred 'to as "the inviting 
Government") shall send to the Bureau an application for registration indicating the. 
laws, regulations or financial measures it proposes to make for the exhibition. The . 
Government of a non-contracting State wishing to obtain registration of an exhibition 
may apply to the Bureau in the same way provided that it undertakes to comply with 
the provisions of the Convention set out in Parts Ι, Π, ΠΙ and IV and the regulations 
made for their implementation. - . - - " . . - -

2. The application for registration shall be made by the Government responsible for the 
international relations of the place in which the exhibition is planned to be held 
(hereinafter referred to as "the inviting Government") even if this Government is not 
the organiser of the exhibition. 

3. The Bureau shall in its compulsory regulations determine the maximum period for 
which a date for an exhibition may be reserved and the mmimutn period for receipt of 
an application for registration ; it shall also specify the documents which must 
accompany such an application. It shall also fix by compulsory, regulation the amount 
of the contribution to be paid for the costs of examination of the-application. 

4. Registration shall be granted only if the exhibition fulfils the conditions of this 
Convention and of the regulations laid down by the Bureau. 

ARTICLE 7 

1. When two or more countries compete for the registration of an exhibition and cannot 
reach agreement they shall ask the General Assembly of the Bureau to arbitrate. In 
arriving at its decision the General Assembly shall take into account the considerations 
pirt forward and, in particular, any special reasons of an historical or ethical nature, 

2 This text results from the Amendment of 24th June 1982. Former text: Notwithstanding the 
provisions of paragraph 1 above, in exceptional cases and subject to the conditions envisaged in Article 
23 paragraph 3 (f) below, the Bureau may reduce the intervals specified above in favour of specialised 
exhibitions and may reduce to not less than seven years the interval between universal exhibitions 
organised in different countries. 
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the "period which has elapsed, since the last exhibition, and the number of displays 
already organised by the competing countries. 

2. Except in exceptional circumstances the Bureau shall give preference to an exhibition 
organised in the territory of a Contracting Party. 

ARTICLE 8 

A State which has been granted the registration of an exhSbkion shall lose all rights 
arising from the registration if it changes the date reserved for the exhibition except in 
the circumstances provided for in paragraph 2 of Article 4. If it wishes to organise the 
exhibition at another date, the Government concerned shall mafcs a fresh application, and 
if necessary, submit to the procedure laid down in Article 7 for resolving competing 
claims. 

ARTICLE 9 

1. In:the.case of any exhibition which has not been registered. Contracting Parties shall 
"" refuse their participation andtheir patronage as well as any Government subsidy. 

2. Contracting Parties are quite free not to take part in an exhibition which has been 
registered. 

3. Each Contracting Government shall use whatever means it considers most appropriate 
under its own legislation to act against the organisers of false exhibitions or 
exhibitions to which participants might be fraudulently attracted by false promises, 
notices or advertisements. 

PART V - Obligations of Organisers of Registered Exhibitions and of Participating 
States. 

ARTICLE 10 

1. The inviting Government shall ensure that the provisions of this Convention and of the 
regulations made for its implementation are observed. 

2. If the said Government does not itself organise the exhibition it shall officially 
recognise the organisers for this purpose and it shall guararnee the fulfilment of the 
obligations of the organisers. 
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- ARTICLE 11 -

1. All invitations to participate in an exhibition, whether they are addressed to member 
States or to non-member States, shall be sent through diplomatic channels by the 
Government of the organising country to the Government of the country invited for 
that country and for the other parties in that country to be invited. The replies shall be 
forwarded to the inviting Government by the same channel, as well as any requests by 
non-invited parties to participate. The invitations shall observe the intervals prescribed 
by the Bureau and shall state that the exhibition in question has been registered. 
Invitations to international organisations shall be sent to them direct. 

2. No Contracting Party may organise or sponsor participation in an international 
exhibition if the above-mentioned invitations have not been sent in accordance with 
the provisions of this Convention. 

3.;.Contracting Parties undertake neither to address nor accept any invitation to 
participate in an exhibition, whether on the territory, of a Contracting Party,, or of a 

,' non-member State, in case where such invitation does not cite a registration approved 
according to the provision of this Convention. 

4. Any Contracting Party may require the organisers not to send invitations to addressees 
in its territory other than itself It may also refrain from forwarding invitations or 
requests to participate from parties who have not been invited. 

ARTICLE 12 

The inviting Government shall appoint a Commissioner-General of the Exhibition who 
shall be authorised to represent the Government for all purposes in connection with the 
Convention and in all matters concerning the exhibition. 

ARTICLE 13 

The Government of any country participating in an exhibition shall appoint a Section 
Commissioner-General to represent it with the inviting Government. The Section 
Commissioner-General shall have sole responsibility for the organisation of his country's 
exhibit. He shall inform the Commissioner-General of the Exhibition of the content of 
this exhibit and shall see that the rights and obligations of exhibitors are respected. 

ARTICLE 14 

1. If universal exhibitions comprise national pavilions, the participating Governments 
shall construct their pavilions at their own expense. However, with the prior approval 
of the Bureau the organisers of universal exhibitions may, as an exception, construct 
premises to be rented to the Governments of countries which are unable to undertake 
the construction of national pavilions. 
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2. At specialised exhibitions the cost of constructing pavilions shall-be borne by the 
organisers. 

ARTICLE 15 

At a universal exhibition no rent or lump sum shall be charged by the host Government, 
or by the local authorities, or by the organisers of the exhibition for the sites allotted to 
the participating Governments,(except for a rent for the premises constructed under the 
special provisions of paragraph 1 of Article 14). If a tax is chargeable on property under 
the legislation of the inviting State, the organisers shall be responsible for paying it. Only 
services actually rendered in accordance with the regulations approved by the Bureau 
shall qualify for reimbursement. 

ARTICLE 16 

The Customs regulations for international exhibitions shall be those set out in the Annex, 
which forms an integral part of this Convention. 

ARTICLE 17 . ~ 

At an exhibition only the sections constituted under the authority of Commissioners-
General appointed in accordance with Article 13 by the Governments of the participating 
countries shall be considered as national and consequently be entitled to bear this name. 
A national section comprises all the exhibitors of the country in question but not the 
concession-holders. 

ARTICLE.18 

1. At an exhibition a participant or a group of participants may use a geographical title 
relating to a participating Party only with the authorisation of the Section 
Commissioner-General of the Government of the Party concerned. 

2. If a Contracting Party is not participating in an exhibition, the Commissioner-General 
of the exhibition shall prohibit such usage as envisaged in the preceding paragraph, on 
behalf of the Contracting Party. 

ARTICLE 19 

1. Anything exhibited in a national section must have a close connection with the country 
exhibiting it (for example, articles having their origin in the territory of the 
participating Government, or articles created by nationals of the country). 

2. With the authorisation of the Commissioners of other Governments concerned, other 
articles or products may be presented provided they serve only to complete the 
exhibit. 
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3. In case of dispute between participating Governments concerning paragraphs 1 and 2 
above, the matter shall be referred to the college of Section Commissioners-General 
who shall decide by a simple majority of those present. Their decision is finaL 

ARTICLE 20 

1. Unless there are provisions to the contrary in the laws of the organising country, no 
monopoly of any kind shall be granted at an exhibition. However, a monopoly for a 
common service may be authorised by the Bureau at the time of registration. In that 
case the following conditions shall be observed by l ie organisers : 

a) the existence of such monopoly or monopolies s&afl be indicated in the regulations 
of the exhibition and in the participation contract; 

b) the services subject to monopoly shall be made available to exhibitors under the 
conditions normally existing in the State : 

c) the powers of the Commissioners-General in their respective sections shall not in 
any case be subjected to any limitation. 

2. The Commissioner-General of the exhibition shall take all steps to ensure that the 
charges made to participating Governments are oot higher than those made to the 
organisers of the exhibition or in any case than the normal local charges. 

ARTICLE 21 

The Commissioner-General of the Exhibition shall do everything in his power to ensure 
the proper and efficient functioning of the public, nrility services inside the exhibition 
area. . · . . ' ' " 

ARTICLE 22 

The inviting Government shall make every effort to facilitate the participation of 
Governments and of their nationals, especially as regards transport charges and 
conditions of admission of persons and things. 

ARTICLE 23 

1. The general regulations of an exhibition shall state whether or not prizes are to be 
awarded to the participants irrespective of the certificates of participation which may 
always be granted. If prizes are to be given their avocation may be limited to certain 
categories. 
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2. If participants do not wish to compete for prizes they shall make a declaration to this 
. effeet before the opening of the exhibition. 

ARTICLE 24 

The International Exhibitions Bureau as defined in the following Article, shall draw up 
regulations to determine the general conditions for the composition and functioning of 
juries and to decide how prizes shall be awarded. 

PART V - Institutional Arrangements 

ARTICLE 25 

1. The International Exhibitions Bureau was established to supervise and ensure, the 
application of this Convention. Its members shall be the Governments of the 
Contracting Parties. The headquarters of the Bureau shall be in Paris. 

2. The Bureau shall have legal personality. In particular, it shall have the capacity to 
contract, acquire and dispose of movable and immovable property and to participate 
in legal proceedings. 

3. The Bureau shall be entitled to conclude with States and International Organisations 
agreements relating to such Privileges and Immunities as are necessary for the 

- exercise of the functions entrusted to it by this Convention. 

4. The Bureau shall comprise a General Assembly, a President, an Executive Committee, 
specialised committees, as many Vice-Presidents-as there are committees and a 
Secretariat under the authority of a Secretary-General. 

ARTICLE 26 

The General Assembly of the Bureau shall be composed of delegates appointed by the 
Contracting Parties on the scale of from one to three delegates per country. 

ARTICLE 27 

The General Assembly shall hold regular meetings and may also hold extraordinary 
meetings. It shall decide all questions which under this Convention come within the 
competence of the Bureau of which it is the highest authority. In particular the General 
Assembly shall: 

a) discuss, adopt and publish regulations relating to the registration, classification and 
organisation of international exhibitions, and to the proper functioning of the Bureau. 
Within the limits of the provisions of this Convention the General Assembly may lay 
down compulsory regulations to be observed by the organisers of exhibitions who 
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wish to enjoy the advantages of registration by-the Bureau and also model regulations 
to serve as a guide to such organisers ; 

b) draw up the budget, check and approve the Bureau's accounts ; 

c) approve the reports of the Secretary General; 

d) establish committees as necessary, and appoint members of the Executive Committee 
and of the other committees ; 

e) approve any international agreements entered into in accordance with Article 25 (3) 
hereof; 

f) adopt draft amendments in accordance wkh Article 33 ; 

g) appoint the Secretary General. 

ARTICLE 28 

1. The Government of each Contracting Party, whatever the number of its delegates, 
shall have one vote in the General Assembly.-This voting right shall be suspended if 
the sum of the subscriptions owed by a Contracting Government under Article 32 of 
this Convention exceeds the sum of the subscriptions due by it for the current year 
and the previous year. 

2. The General Assembly shall be qualified to exercise its functions when the number of 
member States represented is at least two-thirds of the number of member States 
entitled to vote. If this quorum is not reached^ the General Assembly shall be 
convened again with the same agenda after an interval of at least a month. In that case 
the quorum required shall be reduced to half the number of Contracting Parties 
entitled to vote, 

3. Decisions shall be by a majority of the delegations present voting for or against, except 
that a majority of two-thirds shall be required in the following cases : 

a) the adoption of proposals for amendments to this Convention ; 

b) the drawing up and amendment of the regulations ; 

c) the adoption of the budget and approval of the amount of the annual subscriptions 
of the Contracting Parties ; 

d) the authorisation for a change of opening-or closing dates of an exhibition in 
accordance with Article 4 above ; 

e) the registration of an exhibition in the territory of a non-member State which is in 
competition with an exhibition in the territory of a Contracting Party ; 

f) the reduction of the intervals stipulated in Article 5 of the present Convention ; 
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g) the acceptance of reservations to an amendment presented by a Contracting Party ; 
such amendment being adopted in accordance with Article 33, by a four-fifths 
majority, or unanimously as the case may hs ; 

h) the approval of any draft international agreement; 

i) the appointment of the Secretary General. 

ARTICLE 29 

1. The President shall be elected by secret ballot of the General Assembly for a period of 
two years from among the delegates of the Governments of the Contracting Parties. 
He may not represent the State to which he belongs during his period of office. He 
may be re-elected. . 

2. The President shall call and conduct meetings of the General Assembly and ensure the 
proper flmctibning of the Bureau. In. the President's absence his functions shall be 
exercised by the Vice-President in charge of t&e Executive Committee or, in the event 
of his incapacity, by one of the other Vice-Presidents in the order of their election. 

3. The Vice-Presidents shall be elected from among the delegates of the Contracting 
Parties by the General Assembly which shall determine the nature and duration of 
their office and in particular the Committees of"which they shall be given charge. 

ARTICLE 30 

1. The Executive Committee shall consist of delegates of twelve Contracting Parties, 
each nominating one representative. 

2. The Executive Committee : 

a) shall establish and keep up-to-date a classification of human endeavour as it may be 
portrayed in an exhibition ; 

b) shall examine all application for the registration of an exhibition and submit them 
with advice for the approval of the General Assembly ; 

c) shall discharge such tasks as are given to it by the General Assembly ; 

d) may seek the opinion of other Committees. 

ARTICLE 31 

1. The Secretary General, who shall be appointed in accordance with the provisions of 
Article 28 of this Convention, shall be a national of the country of one of the 
Contracting Parties. 
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2. The Secretary General shall be responsible for attending to the current business of the 
Bureau in accordance with the instructions of the General Assembly and "of the 
Executive Committee. He shall draw up a draft budget, present accounts and submit 
reports on his activities to the General Assembly. He shall represent the Bureau, 
especially in legal matters.. 

3. The General Assembly, shall decide the other duties and responsibilities- of the 
Secretary General as well as his terms of service. 

ARTICLE 32 

The annual budget of the Bureau shall be adopted by the General Assembly in 
accordance with the provisions of paragraph 3 of Article 28. The budget shall take 
account of the financial reserves of the Bureau, of revenue of all kinds, and also of the 

_■ debit and credit balances carried forward from previous financial years. The expenses of 
the Bureau: shall be met from these sources and from the subscriptions of Contracting 
Parties calculated on the basis of the number of parts tailing to each Party according to 
the decisions of the General Assembly. 

. ARTICLE 33 

1. Any Contracting Government may make a proposal for amendment of the Convention. 
The text of the said proposal and the reasons for it shall be communicated to the 
Secretary General who shall transmit them as soon as possible to the other 
Contracting Governments. 

2. The proposal for amendment shall be included in the agenda of an ordinary session or 
of an extraordinary session of the General Assembly to be held at least three months 
after the date of its despatch by the Secretary General. 

3. Every proposal for amendment adopted by the General Assembly in accordance with 
the provisions of the previous paragraph" and of Article 28 shall be submitted by the 
Government of the French Republic for the acceptance of all the Governments Parties 
to this Convention. It shall come into force with regard to all Parties on the date on 
which four-fifths of them have notified their acceptance to the Government of the 
French Republic, except that a proposal for amendment of the present paragraph, of 
Article 16, or of the Annex referred to in that Article shall not come into force until all 
Parties have notified their acceptance to the Government of the French Republic. 

4. Any Government which wishes to enter a reservation to its acceptance of an 
amendment shall inform the Bureau of the terms of this proposed reservation. The 
General Assembly shall give a decision concerning the admissibility of this reservation. 

- It shall allow reservations which are conducive to the protection of established 
positions with regard to international exhibitions and reject those which would have 
the effect of creating privileged positions. If the reservation is accepted, the Party 
which had submitted it shall be included among those which are counted as having 
accepted the amendments for the purpose of calculating the above-mentioned four-

fifths majority. If it is rejected, the Government which had submitted it shall choose 
between refusal to accept the amendment and its acceptance without reservation. 
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5. When the amendment comes into force, in the circumstances envisaged in the third 
paragraph of the present article, any Contracting Party which had refused to accept it 
may, if it sees fit, avail itself of the provisions of Article 37 below. 

ARTICLE 34 

1. Any dispute between two or more Contracting Governments concerning the 
application or the interpretation of this Convention, which cannot be settled by the 
authorities invested with powers of decision in pursuance of the provisions of this 
Convention, shall form the subject of negotiations between the Parties in dispute. 

2. If these negotiations do not within a short space of time lead to an agreement, any 
Party shall refer the matter to the President of the Bureau and shall request him to 
nominate a conciliator. If the conciliator is unable to obtain the agreement-of the 
Parties in dispute on a solution, he shall take note -of and define the nature and the 
extent of the dispute in his report to the President. 

3. Once a lack of agreement is thus notified the dispute shall become the subject of 
arbitration. To this end any Party shall, within an interval of two months from the date 
on which the report was communicated to the Parties in dispute, refer to the Secretary 
General of the Bureau a request for arbitration, naming the arbitrator chosen by that 
Party. The other Party or Parties to the dispute must each nominate, within an interval 
of two months, their respective arbitrators. Failing this, any Party shall notify the 
President of the International Court of Justice, requesting him to nominate the 
arbitrator or arbitrators. When several Parties act in unison for purposes outlined in 
the preceding paragraph, they shall count as one entity. In case of doubt, the decision 
lies with the Secretary General. The arbitrators shall in their turn nominate an 
additional arbitrator. If the arbitrators cannot agree on this choice within a space of 
two months, the President of the International. Court of Justice, having been notified 
by any one Party," shall be responsible for nominating the additional arbitrator. 

4. The arbitrating body shall give its decision by the majority of its members, the 
additional arbitrator having the casting vote in the event of the arbitrators' votes being 
equally divided. This decision shall be binding on all the Parties in dispute, finally and 
without the right of appeal. 

5. Any State may, at the time of signing or ratifying this Convention, or acceding to it, 
declare itself not bound by the provisions of the above paragraphs 3 and 4. Other 
Contracting Parties will not be bound as regards those provisions towards any State 
which has so reserved its positions. 

6. Any Contracting Party which has reserved its position in accordance with the 
provisions of the above paragraph, may at any time rescind its reservations by a 
notification to the depository Government. 
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ARTICLE 35 " 

This Convention shall be open for accession by any State which is a member of the 
United Nations, or any State which is not a member of the United Nations but which is a 
Party to the Statute of the International Course of Justice or any State which is a member 
of one of the specialised agencies of the United Nations or the International Atomic 
Energy Agency and also by any State whose application for accession is approved by a 
two-thirds majority of the Contracting Patties which have the right to vote in the General 
Assembly of the Bureau. Instruments of accession shall be deposited with the 
Government of the French Republic and shall become effective on the date they are so 
deposited. 

ARTICLE 36 

The Government of the French ν Republic shall inform signatory and acceding 
Govemments and also the International Edubirions Bureau of: 

a) the entry into force of amendments in accordance with Article 33 ; 

b) accessions in accordance with Article 35 ; 

c) denunciations in accordance with Article 37 ; 

d) reservations filed in accordance with Article 34 paragraph 5 ; 

e) the termination of the Convention, should this arise. 

ARTICLE 37 

1. Any Contracting. Government may denounce this Convention by notifying the 
Government of theFrench Republic in writing. 

2. Such a denunciation shall take effect one year after the date of receipt of such 
notification. 

3. This Convention shall terminate if, as the result of denunciations, the number of 
Contracting Governments is reduced to less than seven. Subject to any agreement 
which may be concluded between the Contracting Governments concerning the 
dissolution of the Bureau, the Secretary General shall be responsible for questions 
regarding liquidation. Unless the General Assembly decides otherwise, the assets shall 
be divided among the Contracting Governments in proportion to the subscriptions. 
paid since they have been Parties of this Convention. If there are liabilities, these shall 
be taken over by the same Governments in proportion to the subscriptions fixed for 
the current financial year. 

DONE at Paris, the 30th of November, 1972 
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ANNEX 

to the Convention done at Paris on 22nd of November 1928 relating to International 
Exhibitions, as amended and supplemented by the Protocols of the 10th of May 1948, 
the 16th of November 1966, the 30th of November 1972 and the Amendment of the 24th 
June 1982. 

CUSTOMS REGULATIONS 

FOR THE IMPORTATION OF ARTICLES BY THE PARTICIPANTS 
IN AN INTERNATIONAL EXHIBITION 

ARTICLE 1 - Definitions 

For the application of the present Annex the following interpretations shall apply : 

a) "Import duties" means Customs duties and all other duties and taxes payable on or in 
connection with importation and shall include all excise duties and internal taxes, 
chargeable on imported goods, but shall not include fees and charges, which are 
limited in amount to the approximate cost of the services rendered and do not 
represent an indirect protection to domestic products of a taxation of imports for 
fiscal purposes. 

b) "Temporary admission" means temporary importation free of import duties, and free 
of import prohibitions and restrictions, subject to re-exportation. 

ARTICLE 2 

Temporary admission shall be granted to : 

a) goods intended for display or demonstration at the exhibition ; 

b) goods intended for use in connection with the display of foreign exhibitions at the 
exhibition, including : 

i) goods necessary for the purpose of demonstrating foreign machinery or apparatus 
to be displayed, 
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ii) construction materials; even in the raw sate, decoration material and furnishings, 
and electrical equipment for the foreign pavilions and stands at the exhibition as 
well as for the premises assigned to the Section Commissioner-General of a foreign 
participating country, . 

iii)tools equipment used in construction and means of transport necessary for the 
work of the exhibition, 

iv) advertising of demonstration material which is demonstrably publicity material for 
the foreign goods exhibited at the exhibition, for example sound recordings, film<; 
and film slides, as well as apparatus for necessary use therewith ; 

c) equipment including interpretation apparatus, sound reproducing apparatus and film*; 
of an educational, scientific or cultural character, intended to be used for the purposes 
of the exhibition. -

ARTICLE 3 

The facilities referred to in paragraph 2 of this Annex shall be granted provided that: 

a) the goods are capable of identification on re-exportation ; 

b) the Section Commissioner-General of the participating country, without being called 
upon to pay a deposit, guarantees the payment of the import duties to which the 
goods are liable in the event of their not being re-exported within the prescribed 
period after the closing of the exhibition ; other guarantees provided for by the laws of 
the inviting country can be accepted at the request of the exhibitors (e .g. A.T.A. 
carnet inaugurated by the Convention of the Customs Co-operation Council of 6 
December, 1961); 

c) the Customs authorities of the country of temporary importation are satisfied that the 
. conditions of this Annex will be fulfilled. 

ARTICLE 4 

Unless the national laws and regulations of the country of temporary importation so 
permit, goods granted temporary admission shall not, whilst they are the subject of the 
facilities granted under the present Annex, be loaned, or used in any way for hire or 
reward or be removed from the site of the exhibition. They shall be re-exported with a 
minimum period of delay and at the latest within three months after the close of the 
exhibition. The Customs authorities may, for valid reasons, extend this period within the 
limits laid down by the laws and regulations of the country of temporary importation. 
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ARTICLES 

a) Notwithstanding the requirement of re-exportation laid down in Article 4, the re
exportation of perishable goods, badly- damaged goods or goods of little value shall 
not be required provided that the goods are : 

i) subject to the import duties to whica they are liable ; or 

ii) abandoned free of all expense to the Exchequer of the country into which they 
were temporarily imported; 

iii) destroyed, under official supervision, without expense to the Exchequer of the 
country into which they were temporarily imported, as the Customs authorities 
may require. Furthermore, the re-exportation requirements shall not apply to goods 
whose destruction is required by the Section Commissioner-General concerned, 
but destruction must-be under official supervision and without expense to the 
Exchequer of the country into whicn. they were temporarily imported. 

b) Goods granted temporary admission, may be disposed of otherwise than by re
exportation, and in particular may be taken into domestic use, subject to compliance 
with the conditions and formalities appicable under the laws and regulations of the 
country of temporary importation in respect of such goods imported directly from 
abroad. 

ARTICLE 6 

Products obtained incidentally during the exhibition from temporarily imported goods, as 
a result of the demonstration of displayed, machinery or apparatus, shall be subject to the 
provisions of Articles 4 and 5 of this Annex, in the same way as if they bad been granted 
temporary admission, subject to the reservations in Article 7 below. 

ARTICLE 7 

Import duties shall not be levied and import prohibitions and restrictions shall be waived, 
and where temporary admission has been granted, re-exportation shall not be required, in 
respect of the following goods, if their aggregate value and quantity are, in the opinion of 
the Customs authorities of the country of importation, reasonable having regard to the 
nature of the exhibition, the number of visitors to it and the extent of the exhibitor's 
participation: 

a) small samples (other than alcoholic beverages, tobacco goods and fuels) which are 
representative of foreign goods displayed at the exhibition, including such samples of 
foods and beverages, either imported in the form of such samples or produced at the 
exhibition from imported build materials, provided that: 

i) they are supplied free of charge from abroad and are used solely for distribution 
free of charge to the visiting public at rhe exhibition, for individual use or 
consumption by me persons to whom they are distributed, 
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ii) they are identifiable as advertising samples and are individually of little value, 

iii)they are unsuitable for commercial purposes and axe, where appropriate, packed in 
quantities appreciably smaller than the smallest retail package, and 

iv) samples of foods and beverages which are not distributed in packs as provided for 
in (iii) above, are consumed at the exhibition ; 

b) imported samples used or consumed by the juries at the-exhibition in appraising or 
judging articles displayed, subject to the production of a certificate from the Section 
Commissioner-General mentioning the nature and the quantity of the samples so used 
or consumed; 

c) goods imported solely for demonstration or for the purpose of demonstrating the 
operation of a foreign machine or apparatus displayed at the exhibition and consumed 
or destroyed in the course of such demonstrations ; 

d) printed matter, catalogues, trade notices, price lists, advertising posters, calendars, 
whether or not illustrated, and unframed photographs, which are demonstrably 
publicity material for the foreign goods displayed at the exhibition, provided that they 
are supplied free of charge from abroad and are used solely for distribution free of 
charge to the visiting public at the exhibition. 

ARTICLE 8 

Import duties shall not be levied, and import prohibitions and restrictions shall be 
waived, and where temporary admission has been granted, re-exportation shall not be 
required, in respect of the following goods: 

a) products which are imported and-.which are used-up in constructing, setting up, 
decorating, animating, or furnishing the stands of foreign exhibitors at the exhibition, 
such as paint, varnish, wajl-paper, rectified spirit, fireworks, seeds, plants, etc. which 
are disposed of by the use to which they are put; 

b) official catalogues, leaflets, posters and other printed matter, whether or not 
illustrated, which are published by the countries participating in the exhibition ; 

c) plans, drawings, files, records, forms and other documents which are imported for use 
as such at the exhibition. 

ARTICLE 9 

a) Both on entry and on exit, the examination and clearance of goods which are going to 
be exhibited or used or which.have been exhibited or used at an exhibition shall be 
carried out, whenever possible and convenient, at the site of this exhibition. 
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b) Each Contracting Party shall endeavour, whenever it considers this useful, taking into 
consideration the importance of the exhibition, to open for a reasonable period a 
Customs office on the £ite_<>f the exhibition held in its territory. 

c) The re-exportation of goods which were imported temporarily may take place in one 
or several instalments and through any Customs office which is open for this purpose, 
even if it is different from the office of importation, unless the importer undertook to 

. re-export the goods, through the office of importation in order to have the benefit of a 
simplified procedure. 

ARTICLE 10 

Nothing in these regulations shall prevent the application of: 

a) more extensive facilities which Contracting Parties grant or may grant either by 
unilateral agreement, or by virtue of bilateral or multilateral agreements, 

-. b) regulations, whether national or made by agreement, concerning the organisation of 
. the exhibition which are not concerned with Customs matters, 

c) prohibitions and restrictions arising from national laws and regulations and concerned 
with public morality or conduct, public security, public hygiene or health, or with 
veterinary or phytopathological matters, or with the protection of patents, trade 
marks, authors'rights and copyright. 

ARTICLE 11 

For the purpose of the present Annex the territories of the Contracting Countries which 
form a Customs or economic union can be considered as a single territory. 
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DECLARATIONS AND RESERVATIONS 

BULGARIA 

Reservation : · ' . ' _ -

"The People's Republic of Bulgaria does not regard itself as being bound by the 
provisions of paragraphs 3 and 4 of Article 34 of the Convention". 

Declaration : 

"AH the countries of the world enjoy absolute equality and have the right to accede to 
this Convention irrespective of the restrictions deriving from Article 35 of the 
Convention"." 

BYELORUSSIAN SOVIET SOCIALIST REPUBLIC 

Reservation : 

"The Government of the Byelorussian Soviet Socialist Republic does not regard itself as 
being bound by the provisions concerning arbitration, paragraphs 3 and 4 of Article 34". 

Declaration : 

"The Government of the Byelorussian Soviet Socialist Republic hereby declares that the 
provisions of Article 35 of the amended Convention according to which a certain number 
of States are debarred from becoming parties to the Convention are of a discriminatory 
nature and it considers that the Convention should be open to participation by all the 
States concerned without any discrimination or restrictions whatsoever, in accordance 
with the sovereign law of States". 

HUNGARY 

Reservation : 

"The Hungarian party does not regard paragraphs 3 and 4 of Article 34 as being 
obligatory in respect of itself'. 
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ΜΕΡΟΣ: u 

Πρωτόκολλο TTou τροποποιεί τη Σύμβαση περι'.των 

. Διεθνών Εκθέσεων ττοιι υπογράφτηκε στο ΠαρίοΊ 

την 22.11.1928, 

Τα μέρη στη Σύμβαση αυτή εττειδή θεωρούν ότι οι κανονισμοί και οι 

διαδικασίες που καθιερώθηκαν με τη Σύμβαση "περί Διεθνών Εκθέσεων" που 

υπογράφτηκε στο Παρίσι την 22.11.1928, και η οττοία τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με τα πρωτόκολλα της 10.5.48 και 1-6:11". 1966, αποδείχτηκαν 

χρήσιμες και απαραίτητες στους διοργανωτές των Εκθέσεων αυτών καθώς και 

στις χώρες που συμμετείχαν σε αυτές. 

Επειδή επιθυμούν,να προσαρμόσουν στις ισυνθήκες της σύγχρονης 

δραστηριότητας τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που αναφέρονται, καθώς 

και εκείνους που αφορούν τον οργανισμό που είναι επιφορτισμένος με την 

εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης και με τη συγκέντρωση των διατάξεων 

αυτών σε ένα μόνο όργανο το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει τη Σύμβαση 

του 1928. Συμφώνησαν τα πιο κάτω: 

Άρθρο Ι. 

Το πρωτόκολλο αυτό σκοπεύει: 

α) Να τροποποιήσει τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που 

αφορούν τις διεθνείς εκθέσεις, και 

β). να τροποποιήσει τις διατάξεις πού αφορούν τις δραστηριότητες 

του Διεθνούς Γραφείου Εκθέσεων. 
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Τροποτπηήσεις. 

Άρθρο II. 

Η Σύμβαση του 1928 τροποποιήθηκε εκ νέου με το Πρωτόκολλο αυτό, 

σύμφωνα με τους στόχους που διατυπώθηκαν στο 1ο άρθρο. Το κείμενο της 

Σύμβασης, που τροποποιήθηκε με τον τρόπο αυτό περιέχεται στο παράρτημα 

του Πρωτοκόλλου αυτού και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του. 

Άρθρο III. 

Το Πρωτόκολλο αυτό είναι ανοικτό για υπογραφή από τα Μέρη της 

Σύμβασης τών.Παρισίών 1928, από την 30η Νοεμβρίου 1972 μέχρι την 30η 

Νοεμβρίου 1973, και θα παραμείνει ανοικτό για προσχώρηση των πιο πάνω 

Μερών και μετά την τελευταία αυτή ημερομηνία. 

2. Τα Μέρη της Σύμβασης του 1928 δύνανται να καταστούν Μέρη του 

πρωτοκόλλου αυτού με: 

α) Υπογραφή χωρίς επιφύλαξη της επικύρωσης, αποδοχής ή 

έγκρισης. 

β) Υπογραφή υπό την επιφύλαξη της επικύρωσης, αποδοχής ή 

έγκρισης, που ακολουθείται από επικύρωση, αποδοχή ή 

έγκριση. 

γ) Προσχώρηση. 

3. Τα όργανα επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης 

κατατίθενται στην Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας. 
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Αρθρο IV. 

Το πρωτόκολλο αυτό θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία κατά την 

οποία 29 Κράτη θα καταστούν Μέρη αυτού, σύμφωνα με τους όρους που 

προβλέπονται στο άρθρο III. 

Άρθρο V. 

Οι διατάξεις του πρωτοκόλλου αυτού δεν εφαρμόζονται στην 

περίπτωση της εγγραφής μιας έκθεσης για την οποία θα έχει -"κρατηθεί" μια 

ημερομηνία από το Διεθνές Γραφείο Εκθέσεων, μέχρι και τη συνεδρίαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα έχει αμέσως προηγηθεί της έναρξης 

ισχύος του πρωτοκόλλου αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του -πιο πάνω 

άρθρου IV. 

Άρθρο VI. 

Η Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας θα κοινοποιήσει στις 

Κυβερνήσεις των συμβαλλομένων Μερών καθώς και στο Διεθνές Γραφείο 

Εκθέσεων: 

α) Τις υπογραφές, επικυρώσεις, εγκρίσεις, αποδοχές και 

προσχωρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο III. 

β) Την ημερομηνία κατά την οποία το πρωτόκολλο αυτό θα τεθεί σε 

ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο IV. 



193 

Άρθρο VII. 

Μόλις τεθεί σε ισχύ.το πρωτόκολλο αυτό, η Κυβέρνηση.της Γαλλικής 

Δημοκρατίας, θα το πρωτοκολλήσει στη Γραμματεία του Ο.Η.Ε. σύμφωνα με 

το άρθρο 102 του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 

. Σε πίστωση του πιο ττάνω οι υπογεγραμμένοι δεόντως 

εξουσιοδοτημένοι γι' αυτό, υπόγραψαν το πρωτόκολλο αυτό. 

Έγινε στο Παρίσι την\30η Νοεμβρίου 1972, στη γαλλική σε ένα 

αντίτυπο, το οποίο θα φυλαχτεί στα αρχεία της Κυβέρνησης του Γαλλικού 

Κράτους, η οποία θα στείλει στις Κυβερνήσεις όλων των Μερών της Σύμβασης 

του 1928 πιστά αντίγραφα αυτού. .-

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

Σύμβαση περί των "Διεθνών Εκθέσεων", που υπογράφτηκε στο Παρίσι 

στις 22 Νοεμβρίου 1928, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα 

πρωτόκολλα της 10ης Μαΐου ^·948< 16ης Νοεμβρίου 1966 και 30ης Νοεμβρίου 

1972. 

ΤΙΤΛΟΣ Ι. 

Ορισμοί και Αντικείμενα. 

Άρθρο Ι. 

1. Εκθεση είναι μία εκδήλωση η οποία ασχέτως ειδικής ονομασίας -

κύριο σκοπό έχει τη διδασκαλία του κοινού, παρουσιάζοντας τα μέσα τα οποία 

διαθέτει ο άνθρωπος για την ικανοποίηση των αναγκών ενός πολιτισμού και 
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προβάλλοντας τις προόδους που πραγματοποιήθηκαν ή τις προοπτικές του 

μέλλοντος σε ένα ή περισσότερους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

2. Η Έκθεση καλείται διεθνής όταν μετέχουν σε αυτή περισσότερα του 

ενός Κράτη. 

3. Συμμετέχοντες σε μία διεθνή Έκθεση είναι αφενός μεν οι εκθέτες 

των Κρατών που εκπροσωπούνται ετύσΓ\μα και οι οποίοι κατατάσσονται κατά 

Εθνικά Τμήματα, αφετέρου δε οι Διεθνείς Οργανισμοί ή οι εκθέτες οι οποίοι 

διαμένουν σε Χώρες οι.οποίες δεν συμμετέχουν επίσημα, και τέλος εκείνοι, 

κυρίως οι ανάδοχος οι .οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με-, τους 

κανονισμούς της Έκθεσηςνα καταγίνονται με άλλη'δραστηριότήτα! 

Άρθρο 2-

Η σύμβαση αυτή εφαρμόζεται σε όλες τις Διεθνείς Εκθέσεις, εκτός των: 

α) Εκθέσεων διάρκειας μικρότερης των τριών εβδομάδων, 

β) Εκθέσεων των καλών Τεχνών, 

γ) Εκθέσεων κυρίως εμπορικών. 

Άρθρο 3. 

1. Παρά τον τίτλο ο οποίος θα ήταν δυνατό να δοθεί σε μία έκθεση από 

τους διοργανωτές της. η Σύμβαση αυτή διακρίνει τις Εκθέσεις σε γενικές και 

ειδικές. 

2. Μία Έκθεση είναι γενική όταν σε αυτή παρουσιάζονται 

χρησιμοποιούμενα μέσα ή και πρόοδοι που πραγματοποιήθηκαν ή πρόκειται 
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να - πραγματοποιηθούν στο μέλλον
: σε περισσότερους κλάδους της 

ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως προκύπτουν από την ταξινόμηση που 

προβλέπεται στο άρθρο 30 (παρ. 2α) της σύμβασης αυτής. 

3. Είναι ειδική όταν αυτή αφιερώνεται σε ένα μόνο Κλάδο της 

ανθρώπινης ενέργειας, όπως ο Κλάδος αυτός έχει προσδιοριστεί στην 

ταξινόμηση που αναφέρεται. 

ΤΙΤΛΟΣ II. 

Διάρκεια-Συχνότητα των Εκθέσεων. 

"Αρθρο 4. 

1. Η διάρκεια μιας Έκθεσηςδενδύναται να υπερβαίνει τους έξι μήνες. 

2. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης μιας έκθεσης καθορίζονται από 

την στιγμή της εγγραφής τους και δεν δύνανται να τροποποιηθούν παρά μόνο 

σε περίπτωση ανώτερης βίας και μετά τη σύμφωνη γνώμη του Διεθνούς 

Γραφείου των Εκθέσεων (που στο εξής θα αναφέρεται ως το Γραφείο), για το 

οποίο, προβλέπουν οι διατάξεις.του τίτλου V της σύμβασης αυτής. Πάντως η 

συνολική διάρκεια της έκθεσης δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι μήνες. 

Άρθρο 5. 

1. Η συχνότητα πραγματοποίησης των Εκθέσεων που προβλέπονται 

με τη Σύμβαση αυτή, ρυθμίζεται με τον ακόλουθο τρόπο. 

α) Μεταξύ δύο γενικών εκθέσεων, στην ίδια .χώρα, πρέπει να 

παρεμβάλλεται ένα διάστημα 20 ετών τουλάχιστο, και ένα 

διάστημα πέντε ετών τουλάχιστο πρέπει να παρεμβάλλεται 

μεταξύ μιας ειδικής και μιας γενικής έκθεσης. 
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β) Ένα διάστημα δέκα ετών τουλάχιστο πρέπει να παρεμβάλλεται 

μεταξύ δύο γενικών εκθέσεων, που διοργανώνονται σε διάφορες 

χώρες. . 

γ) Ένα διάστημα δέκα ετών τουλάχιστο πρέπει να παρεμβάλλεται 

μεταξύ δύο ειδικών εκθέσεων της ίδιας φύσης που 

διοργανώνονται στην ίδια χώρσ και ένα διάστημα τουλάχιστο 

πέντε ετών, πρέπει να παρεμβάλλεται μεταξύ δύο ειδικών 

εκθέσεων διαφορετικής φύσης. 

δ) Ένα διάστημα τουλάχιστο πέντε ετών; πρέπει να χωρίζει δύο 

ειδικές εκθέσεις της ίδιας φύσης που διοργανώνονται σε 

διάφορες χώρες και ένα διάστημα τουλάχιστο δύο ετών πρέπει 

να χωρίζει δύο ειδικές εκθέσεις διαφορετικής φύσης. 

2. Παρά τις διατάξεις του πιο πάνω άρθρου Ι, το Γραφείο δύναται, κατ' 

εξαίρεση και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέφθηκαν στο άρθρο 2 (παρ.3) 

να περιορίσει τα πιο πάνω χρονικά διαστήματα, αφενός μεν προς όφελος των 

ειδικών Εκθέσεων,, αφετέρου δε και εντός του ορίου των επτά ετών, προς 

όφελος τών γενικών εκθέσεων, που διοργανώνονται σε διάφορες χώρες. 

3. Τα διαστήματα τα οποία πρέπει να χωρίζουν τις εγγεγραμμένες 

εκθέσεις πρέπει να έχουν ως σημείο έναρξης την ημερομηνία έναρξης της 

Έκθεσης. 

ΤΙΤΛΟΣ III. 

Έγγραφη. 

Άρθρο 6. 
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• 1. Η Κυβέρνηση ενός συμβαλλόμενου Κράτους πάνω στο έδαφος του 

οποίου σχεδιάστηκε μία έκθεση (που στο εξής θα αναφέρεται ως 

προσκαλούσα Κυβέρνηση) πρέπει να απευθύνει στο Γραφείο αίτηση για να 

λάβει την εγγραφή της, προσδιορίζοντας τα νομοθετικά, ρυθμιστικά ή 

οικονομικά μέτρα τα οποία προβλέπει με την ευκαιρία της έκθεσης αυτής. Η 

Κυβέρνηση ενός Κράτους, μη μέρους, η οποία επιθυμεί να επιτύχει εγγραφή 

για μια έκθεση, δύναται κατά τον ίδιο τρόπο να απευθύνει αίτηση στο Γραφείο 

Οπό την προϋπόθεση της ανάληψης της υποχρέωσης να σεβαστεί για την 

έκθεση αυτή τις διατάξεις των τίτλων Ι, II, III και IV, της σύμβασης αυτής, 

καθώς και τους κανονισμούς που εκδόθηκαν για την εφαρμογή τους. 

2. Η αίτηση εγγραφής πρέπει να γ ίνε ιαπδτην Κυβέρνηση πού εΤναι 

επιφορτισμένη με τις διεθνείς σχέσεις, να αναφέρει τον τόπο όπου θα 

πραγματοποιηθεί η σχεδιαζόμενη Έκθεση (η οποία στο εξής θα αναφέρεται 

ως η προσκαλούσα Κυβέρνηση), ακόμα και στην περίπτωση ττόυ η 

Κυβέρνηση αυτή δεν είναι ο διοργανωτής της Έκθεσης. 

3. Το Γραφείο προσδιορίζει με υποχρεωτικούς κανονισμούς τη 

μεγαλύτερη προθεσμία για να "κρατήσει" την ημερομηνία της έκθεσης, καθώς 

και την ελάχιστη προθεσμία για την κατάθεση της αίτησης για-εγγραφή. 

Επίσης το Γραφείο καθορίζει τα συνοδευτικά έγγραφα μιας τέτοιας αίτησης. 

Το Γραφείο καθορίζει επίσης, με αναγκαστικό κανονισμό, το ποσό των 

απαιτούμενων συνδρομών για τα έξοδα εξέτασης της αίτησης. 

4. Η εγγραφή δεν χορηγείται παρά μόνο όταν η Έκθεση πληρεί τους 

όρους που καθορίστηκαν από τη Σύμβαση και από τους κανονισμούς του 

Γραφείου. 
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Άρθρο 7. 

1. Όταν δύο ή περισσότερα Κράτη συναγωνίζονται μεταξύ τους για την 

εγγραφή μιας Έκθεσης και δεν καταλήγουν σε συμφωνία, συγκαλούν τη 

Γενική Συνέλευση του Γραφείου η οττοία αποφασίζει, αφού λάβει υπόψη τις 

επικαλούμενες απόψεις των μερών και, μάλιστα, τους ειδικούς λόγους 

ιστορικής ή ηθικής λύσης, το χρόνο που πέρασε από την τελευταία έκθεση καΐ-. 

τον αριθμό των εκδηλώσεων που ήδη διοργανώθηκαν από τα ανταγωνιζόμενα 

Κράτη. 

2. Το Γραφείο δίνει προτίμηση εκτός στην περίπτωση των εξαιρετικών 

περιστάσεων σε έκθεση που σχεδιάζεται στο έδαφος του συμβαλλόμενου 

Κράτους. 

Άρθρο 8. 

Εκτός της περίπτωσης που προβλέπεται από το άρθρο 4, παρ.2, το 

Κράτος το οποίο έχει λάβει την εγγραφή μιας Έκθεσης, χάνει τα δικαιώματα 

που συνοδεύουν τήν_ εγγραφή αυτή, αν μετατρέψει την ημερομηνία κατά την 

οποία, όπως είχε διακηρύξει θα πραγματοποιείτο η έκθεση. Αν ζητήσει να 

διοργανώσει την έκθεση σε άλλη ημερομηνία, πρέπει να εισάγει μια νέα αίτηση 

και να υποβληθεί αν υπάρχει χώρος, στη διαδικασία που καθορίστηκε στο 

άρθρο 7, την οποία περιπλέκουν ενδεχόμενοι ανταγωνισμοί. 

Άρθρο 9. 

1. Για κάθε έκθεση,:που δεν έχει εγγραφεί, τα συμβαλλόμενα μέρη 

αρνούνται τη συμμετοχή τους (συνδρομή), την αιγίδα τους καθώς και κάθε 

επιχορήγηση. 
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2. Τα συμβαλλόμενα Κράτη έχουν την ευχέρεια να μη συμμετάσχουν σε 

έκθεση που είναι ήδη εγγεγραμμένη. 

3. Κάθε. συμβαλλόμενο Κράτος θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα τα 

οποία κατά την νομοθεσία του, θα έκρινε τα πλέον κατάλληλα για να 

αντιδράσει κατά διοργανωτών "φανταστικών". εκθέσεων ή εκθέσεων στις 

οποίες οι συμβαλλόμενοι θα προσελκύοντο δόλια με υποσχέσεις, αγγελίες ή 

ψευδείς διαφημίσεις: 

ΤΙΤΛΟΣ IV. 

Υποχρεώσεις των διοργανωτών των εγγεγραμμένων 

Εκθέσεων και τα συμμετέχοντα Κράτη. 

Άρθρο 10. 

1. Η προσκαλούσα Κυβέρνηση πρέπει να επαγρυπνεί για το σεβασμό 

των διατάξεων της σύμβασης αυτής και των κανονισμών που εκδίδονται για 

την εφαρμογή της. 

2. Αν η Κυβέρνηση αυτή δεν οργανώνει η ίδια την Έκθεση, το νομικό 

πρόσωπο το οποίο τη διοργανώνει, πρέπει να είναι επίσημα αναγνωρισμένο, 

για το σκοπό αυτό από την Κυβέρνηση, η οποία εγγυάται την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων του νομικού αυτού προσώπου. 

Άρθρο 11. > ·. 

1. Όλες οι προσκλήσεις για .συμμετοχή σε μία έκθεση, που 

απευθύνονται σε συμβαλλόμενα Μέρη ή Κράτη μη μέλη, πρέπει να 

αποστέλλονται διά της διπλωματικής οδού μόνο από την Κυβέρνηση της 

προσκαλούσας Χώρας προς την Κυβέρνηση, μόνο, της προηγούμενης, για την 
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ίδια αυτή την προσκαλούμενη Κυβέρνηση, καθώς και τα άλλα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα που βρίσκονται υπό την εξουσία της τελευταίας, οι απαντήσεις 

πρέπει να αποστέλλονται δια -της ιδίας οδού προς την προσκαλούσα 

Κυβέρνηση, ακόμα και όταν οι επιθυμίες, συμμετοχής εκδηλώνονται από 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν προσκλήθηκαν. Οι προσκλήσεις πρέπει 

να λαμβάνουν υπόψη τις Προθεσμίες που προβλέπονται από το Γραφείο. Οι 

προσκλήσεις προς Οργανισμούς Διεθνούς χαρακτήρα απευθύνονται 

απευθείας σε αυτούς. 

2. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν-δύναται να οργανώνει ή να θέτει 

υπό την-αιγίδα του συμμετοχή σε διεθνή έκθεση .αν οι τικ» πάνω προσκλήσεις 

δεν απευθύνθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης αυτής. 

3.- Τα συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην 

απευθύνουν η να μην αποδεχθούν οποιαδήποτε πρόσκληση για συμμετοχή σε 

κάποια Έκθεση, είτε αυτή πρόκειται να λάβει χώρα στο έδαφος 

συμβαλλόμενου Κράτους ή στο έδαφος Κράτους μη Μέλους, αν η πρόσκληση 

αυτή δεν αναφέρεται στην εγγραφή που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 

της σύμβασης αυτής. 

4. Κάθε συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να ζητήσει από τους 

διοργανωτές να αποφεύγουν να αποστέλλουν σε αυτό άλλες προσκλήσεις 

εκτός από αυτή, η οποία προορίζεται γΓ αυτό. Δύναται επίσης να απέχει από 

τη διαβίβαση προσκλήσεων ή επιθυμιών συμμετοχής που εκφράστηκαν από 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν προσκλήθηκαν. 

Άρθρο 12. 

Η αναφερόμενη Κυβέρνηση που προσκαλεί, πρέπει να ονομάζει ένα 

γενικό Επίτροπο της Έκθεσης ο οποίος είναι επιφορτισμένος να την 

εκπροσωπεί σε ότι αφορά όλους τους σκοπούς της σύμβασης αυτής και για 

καθετί το οποίο αφορά την Έκθεση. 
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Αρθρο 13. 

Η Κυβέρνηση κάθε Χώρας που συμμετέχει σε μία. Έκθεση πρέπει να 

ονομάζει ένα γενικό Επίτροπο του τομέα της (στην Έκθεση) για νά την 

εκπροσωπεί ενώπιον της Προσκαλούσας Κυβέρνησης: Ο Γενικός
7 Επίτροπος 

της χώρας που συμμετέχει, είναι ο μόνος επιφορτισμένος με την οργάνωση 

της Εθνικής της εκπροσώπησης, πληροφορεί τον Γενικό Επίτροπο της 

Έκθεσης για τη σύνθεση της εκπροσώπησης, και φροντίζει για το σεβασμό 

των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εκθετών. 

'Αρθρο 14. 

1. Στην περίπτωση που οι γενικές, εκθέσεις απαιτούν εθνικά περίπτερα, 

όλες οι Κυβερνήσεις που συμμετέχουνκατασκευάζουν τα περιπτερά τους με 

δικά τους έξοδα. Παρόλα αυτά, κατά παρέκκλιση οι διοργανωτές των γενικών 

εκθέσεων δύνανται να κατασκευάσουν το χώρο προς μίσθωση στις 

Κυβερνήσεις που δεν είναι σε θέση να κατασκευάσουν εθνικά περίπτερα, αυτό 

δε γίνεται κατόπι προηγούμενης άδειας του Γραφείου. 

2. Στις ειδικές εκθέσεις, ή κατασκευή οικημάτων βαρύνει τους 

διοργανωτές. 

Άρθρο 1.5. 

Σε μία γενική έκθεση δεν δύναται να εισπραχθεί ούτε από την 

προσκαλούσα Κυβέρνηση, ούτε από τους διοργανωτές της έκθεσης, ούτε από 

τις τοπικές αρχές μίσθωμα ή μορφή εξ εργολαβίας για τους χορηγούμενους 

χώρους στις Κυβερνήσεις που συμμετέχουν (εξαιρέσει του μισθώματος για 

τους χώρους που διαρρυθμίστηκαν δυνάμει της παρέκκλισης του άρθρου 

14,1). Στην περίπτωση κατά την οποία πάνω σε ακίνητο θα ήταν απαιτητός 
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ένας φόρος σύμφωνα" με "την εν ισχύ Νομοθεσία της προσκαλούσας χώρας, ο 

φόρος αυτός θα επιβαρύνει τους διοργανωτές. Μόνο οι υπηρεσίες που 

προσφέρονται κατ' εφαρμογή των κανονισμών που εγκρίθηκαν από το 

Γραφείο, δύναται να καταστούν αντικείμενο αμοιβής. 

. ■ ' ' · ■ . . . . ■ ■ 

ι Άρθρο 16. 

/ 

Το Τελωνειακό καθεστώς των Εκθέσεων καθορίζεται από το 

παράρτημα της σύμβασης αυτής, της οποίας, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. 

Άρθρο 17? 

Σε μία έκθεση, δύνανται να θεωρηθούν ως εθνικά, κατά συνέπεια, 

δύνανται να δηλωθούν ύττό την ονομασία αυτή, μόνο τα τμήματα της έκθεσης 

που συγκροτούνται υπό την εξουσία των Γενικών Επιτρόπων που διορίστηκαν 

σύμφωνα με το άρθρο 13 από τις Κυβερνήσεις των Κρατών που συμμετείχαν. 

Ένα Εθνικό τμήμα περιλαμβάνει όλους τους Εκθέτες της υπόψη Χώρας όχι 

όμως και τους ανάδοχους. 

Άρθρο 18. 

1. Σε μία έκθεση, ένας ή μία ομάδα εκθετών δύνανται να 

χρησιμοποιήσουν για τους εαυτούς τους γεωγραφικές ονομασίες που ανήκουν 

σε ένα από τα συμβαλλόμενα Μέρη, μόνο κατόπι εξουσιοδότησης του Γενικού 

Επιτρόπου του τομέα της Χώρας αυτής, ο οποίος και αντιπροσωπεύει την 

Κυβέρνηση του αναφερόμενου Μέρους. 

.2: Αν ένα συμβαλλόμενο Μέρος, δεν συμμετέχει σε- μία έκθεση, ο 

Γενικός Επίτροπος της εν λόγω Έκθεσης επαγρυπνεί για λογαριασμό του εν 

λόγω μέρους για το σεβασμό της προστασίας που προβλέπεται από την 

προηγούμενη παράγραφο. 
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Άρθρο 19. 

1. Τα προϊόντα που εκτίθενται σε ένα εθνικό τμήμα ενός συμμετέχοντος . 

Κράτους, πρέπει να βρίσκονται σε στενή σχέση με το εν λόγω Κράτος (π.χ. 

αντικείμενα που προέρχονται από την περιοχή ή προϊόντα ττου παράγονται 

από τους κατοίκους του). 

2. Παρόλα αυτά δύνανται να επιδειχθούν, κατόπι εξουσιοδότησης των 

Γενικών Επιτρόπων των άλλων ενδιαφερομένων Χωρών-Κρατών, άλλα 

'αντικείμενα ή παραγόμενα.προϊόντα υπό την προϋπόθεση ότΓεξύπηρετούν 

απλά και μόνο την ολοκλήρωση της παρουσίασης. ' 

3. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ συμμετεχόντων, σε ότι αφορά τις 

πιο πάνω παραγράφους 1 και 2, προσφέρεται μία Διαιτησία από το Συμβούλιο 

των Γενικών Επιτρόπων των Εθνικών Τομέων και το οποίο αποφαίνεται κατά 

την πλειοψηφία των Επιτρόπων που παρίστανται. Η απόφαση είναι οριστική. 

'Αρθρο 20. 

1. Εκτός αντιθέτων διατάξεων τής εν ισχύ νομοθεσίας του 

προσκαλούντος Κράτους, δεν πρέπει να χορηγείται μονοπώλιο οποιασδήποτε 

φύσης, εκτός στην περίπτωση των κοινών υπηρεσιών για το μονοπώλιο των 

οποίων όμως χορηγείται εξουσιοδότηση του Γραφείου κατά τη στιγμή της 

εγγραφής. Στην περίπτωση αυτή οι διοργανωτές υποχρεούνται να: 

α) Μνημονεύουν την ύπαρξη του μονοπωλίου αυτού ή των 

μονοπωλίων αυτών στο γενικό κανονισμό της.έκθεσης, καθώς 

και στο συμβόλαιο συμμετοχής. 
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β) Να εξασφαλίσουν στους συμμετέχοντες τη χρήση των 

μονοπωλιακών αυτών υπηρεσιών, υπό τους συνηθισμένους 

όρους εντός της διοργανώτριας Χώρας. 

γ) Να μην περιορίσουν σε καμιά περίπτωση τις εξουσίες των 

Γενικών Επιτρόπων στα Εθνικά τους τμήματα. 

2. Ο Γενικός Επίτροπος της έκθεσης, λαμβάνει όλα τα μέτρα, ώστε τα 

τέλη που ζητούνται από τα συμμετέχοντα Κράτη να μην είναι μεγαλύτερα από 

εκείνα των διοργανωτών-τής έκθεσης και εν πάση περιπτώσει από τα τακτικά 

επιτόπια τέλη. 

Ά ρ θ ρ ο 2 1 . 

Ο Γενικός Επίτροπος της έκθεσης λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για 

τηγ εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών δημόσιας 

χρήσης στο εσωτερικό της έκθεσης. 

Ά ρ θ ρ ο 22. 

Η προσκαλούσα Κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθειες διευκόλυνσης της 

οργάνωσης της συμμετοχής των Κρατών και των υπηκόων τους, κυρίως στα 

θέματα των μεταφορικών τελών και των όρων αποδοχής προσώπων και 

αντικειμένων. 

Άρθρο 23. 

1. Ο Γενικός* Κανονισμός μιας Έκθεσης πρέπει να αναφέρει κατά πόσο 

- ανεξαρτήτως πιστοποιητικών συμμετοχής τα οποία δύνανται να χορηγηθούν, 

θα δοθούν ή όχι αμοιβές στους συμμετέχοντες. Στην περίπτωση που θα 
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προβλεφθούν αμοιβές, η διανομή τους δύναται να περιοριστεί σε ορισμένες 

κατηγορίες. 

2. Καθένας από τους συμμετέχοντες δύναται να διακηρύξει πριν από 
την έναρξη της έκθεσης ότι επιθυμεί να μείνει εκτός της διανομής των αμοιβών. 

Άρθρο 24. 

Το Διεθνές Γραφείο Εκθέσεων, που αναφέρεται στον πιο κάτω τίτλο, 

δύναται να εκδώσει κανονισμούς ορίζοντας τους γενικούς όρους σύνθεσης και 

λειτουργίας των Επιτροπών κρίσης καθώς και του τρόπου" διανομής των 

αμοιβών. 

ΤΙΤΛΟΣΫ. 

Θεσμικές Διατάξεις. 

Άρθρο 25. 

Συστήθηκε ένας Διεθνής Οργανισμός υπό την ονομασία Διεθνές 

Γραφείο Εκθέσεων, επιφορτισμένο με την επαγρύπνηση^ καΐ-τή φροντίδα της 

εφαρμογής της σύμβασης αυτής. Τα μέλη του είναι οι Κυβερνήσεις των 

συμβαλλομένων Μερών. Η έδρα του βρίσκεται στο Παρίσι. 

2. Το Γραφείο διαθέτει νομική προσωπικότητα και κυρίως ικανότητα 

σύναψης συμβολαίων, απόκτησης και πώλησης κινητών και ακινήτων καθώς 

και να παρίσταται στα δικαστήρια. 

3. Το Γραφείο έχει την ικανότητα να συνάψει συμφωνίες κυρίως σε ό.ττ. 

αφορά προνόμια και ασυλίες με τα Κράτη και διεθνείς οργανισμούς για την 
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άσκηση των αρμοδιοτήτων. ~ol· οποίες θα τους ενεπιστεύοντο βάσει "της 

Σύμβασης αυτής. 

4. Το. Γραφείο διαθέτει μια .Γενική Συνέλευση-ένα Πρόεδρο, μια 

εκτελεστική Επιτροπή, ειδικευμένες επιτροπές, αντιπροέδρους, επιτροπές και 

ένα γραμματέα υπό τη δικαιοδοσία του Γενικού Γραμματέα. ..
 : 

Άρθρο 26. 

Η γενική συνέλευση αποτελείται από τους αντιπροσώπους που 

υποδείχθηκαν από τις ΗΚυβερνήσέις των συμβαλλομένων μερών. - Κάθε 

αντιπροσωπεία δύναται να αποτελείται από ένα έως τρεις αντιπροσώπους 

■- κατά Κράτος. ■ ' ■ · 

Άρθρο 27. 

Η γενική συνέλευση συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις και δύναται 

επίσης νά συνέλθει και σε έκτακτες συνεδριάσεις, αποφαίνεται επί όλων των 

προβλημάτων για τα οποία η Σύμβαση αυτή χορηγεί αρμοδιότητα στο γραφείο 

του οποίου η συνέλευση αποτελεί-την μεγαλύτερη αρχή και κύρια -

α) Συζητά, υιοθετεί και δημοσιεύει τους κανονισμούς τους σχετικούς 

με την εγγραφή, την ταξινόμηση και οργάνωση των διεθνών 

εκθέσεων, καθώς και τους κανονισμούς τους σχετικούς με τη 

λειτουργία του γραφείου. 

Η Γενική Συνέλευση δύναται, εντός των ορίων της σύμβασης αυτής, να 

δημιουργήσει υποχρεωτικούς κανονισμούς. Δύναται επίσης να καταρτίσει 

κανονισμούς-τύπους οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν ως οδηγοί για τη 

διοργάνωση των εκθέσεων! 

; 
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β) " Καταρτίζετ τον προϋπολογισμό, ελέγχει και εγκρίνει τους ' 

λογαριασμούς του γραφείου: 

γ) Εγκρίνει τις αναφορές του γενικού γραμματέα. 

δ) Δημιουργεί τις Επιτροπές που αυτή κρίνει σκόπιμες, διορίζει τα 

μέλη της εκτελεστικής Επιτροπής και των άλλων επιτροπών και 

ορίζει τη διάρκεια της εντολής τους. 

ε) Εγκρίνει κάθε σχέδιο διεθνούς συμφωνίας που προβλέπεται από 

το άρθρο 25(3) τήςσύμβασης αυτής. 

ζ) Εκλέγει το γενικό γραμματέα. 

Άρθρο 28. 

1. Η Κυβέρνηση κάθε συμβαλλόμενου μέρους, ασχέτως αριθμού 

αντιπροσώπων, εντός της γενικής συνέλευσης διαθέτει μία ψήφο. Παρόλα 

αυτά το δικαίωμα ψήφου αναστέλλεται αν η ολότητα των συνεισφορών που 

οφείλει μια χώρα, κατ' εφαρμογή του άρθρου 32, υπερβαίνει το σύνολο των 

συνεισφορών της του προηγούμενου έτους. 

2. Η γενική συνέλευση δύναται έγκυρα να συζητά όταν ο αριθμός των 

αντιπροσωπειών που παρίστανται στη συνεδρίαση της, και έχουν δικαίωμα 

ψήφου αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο τα 2/3 του αριθμού των Κρατών Μελών 

που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, τότε δύναται 

να συγκαλείται εκ νέου με την ίδια ημερήσια διάταξη εντός προθεσμίας 

. τουλάχιστο ενός μηνός, οπότε η ζητούμενη απαρτία βασίζεται στο ήμισυ του. 

αριθμού των συμβαλλομένων μερών τα οποία διαθέτουν δικαίωμα ψήφου: -

3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά την πλειοψηφία των 

αντιπροσωπειών που παρίστανται, οι οποίες εκφράζουν τη ψήφο τους υπέρ ή 
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κατά. .Παρόλα αυτά στις α* ολουΟες- περιπτώσειςαπαιτείτάί πλειοψηφία δύο 

τρίτων: 

α) Επί υιοθέτησης σχεδίων τροπολογιών της σύμβασης αυτής. 

β) Επί της δημιουργίας και τροποποίησης των κανονισμών. 

γ) Επί αποδοχής του προϋπολογισμού και έγκρισης ταυ ύψους των 

ετήσιων συνεισφορών των συμβαλλομένων μερών. 

δ) Επί εξουσιοδότησης για τροποποίηση ημερομηνιώντέναρξης και 

λήξης μιας έκθεσης υπό τις τέσσερις προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στο πιο πάνω άρθρο. 

ε) Επί εγγραφής μιας έκθεσης, η οποία πρόκειται να διοργανωθεί 

στο έδαφος Κράτους μη Μέλους, στην περίπτωση αυτή 

ανταγωνίζεται έκθεση που θα διοργανωθεί σε έδαφος 

συμβαλλόμενου μέρους. 

στ) Επί σμίκρυνσης των χρονικών διαστημάτων που προβλέπονται 

στο άρθρο 5 της σύμβασης αυτής. 

ζ) Επί αποδοχής επιφυλάξεων με τροπολογία που προβάλλεται 

από ένα συμβαλλόμενο. Η εν λόγω τροπολογία δύναται κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 33, να υιοθετηθεί, κατά περίπτωση 

κατόπιν πλειοψηφίας των 4/5 ή κατόπιν ομοφωνίας. -

η) Επί έγκρισης κάθε σχεδίου διεθνούς συμφωνίας. 

θ) Επί διορισμού γενικού γραμματέα! 
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Άρθρο 29. 

■ 1. Η γενική συνέλευση εκλέγει, κατόπι μυστικής ψηφοφορίας και-για μια 

διετία, μεταξύ των αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Συμβαλλομένων 

Μερών, τον Πρόεδρο ο οποίος κατά τη διάρκεια της θητείας δεν 

αντιπροσωπεύει πλέον τη χώρα της οποίας τυγχάνει υπήκοος. Αυτός δύναται 

να επανεκλεγεί. 

2. Ο πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνόδους της γενικής 

συνέλευσης και επαγρυπνεί για την καλή λειτουργία του γραφείου. Κατά την 

απουσία του τα καθήκοντα του ασκούνται αττό.τον αντιπρόεδρο που είναι 

επιφορτισμένος με ίην εκτελεστική επιτροπή ή ελλείψει αυτού, από ένα από 

τους άλλους αντιπροέδρους κατά τη σειρά του χρόνου της εκλογής τους. 

3. Οι αντιπρόεδροι εκλέγονται μεταξύ των εκπροσώπων των 

Κυβερνήσεων τών συμβαλλομένων μερών από τη γενική συνέλευση η οποία 

και καθορίζει τη φύση και τη διάρκεια της εντολής τους και ορίζει κυρίως την 

Επιτροπή στην οποία τίθενται επικεφαλής. 

/ - ■ ■ Άρθρο 30. 

1. Η εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από ένα από τους 

εκπροσώπους των Κυβερνήσεων 12 συμβαλλομένων Μερών. 

2. Η Εκτελεστική Επιτροπή: 

α) Προβαίνει στην ταξινόμηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 

που. είναι δεκτικές επίδειξης σε μία έκθεση και τηρεί ενήμερο τον 

σχετικό κατάλογο. 
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β) Εξετάζει κάθε αίτηση εγγραφής μιας έκθεσης την" οποία και 

υποβάλλει μαζί με τη γνώμη της για έγκριση στη γενική 

συνέλευση. . . " 

γ) Πραγματοποιεί τα έργα τα οποία της έχει αναθέσει η γενική 

συνέλευση. 

δ) Δύναται να ζητήσει τη γνώμη των άλλων Επιτροπών. 

Άρθρο 31. 

1. Ο Γενικός- Γραμματέας, διοριζόμενος σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 28 της σύμβασης αυτής πρέπει να είναι υπήκοος ενός από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. 

2. Ο γενικός γραμματέας είναι επιφορτισμένος να διαχειρίζεται τις 

τρέχουσες υποθέσεις, ακολουθώντας τις οδηγίες της γενικής συνέλευσης και 

της εκτελεστικής Επιτροπής. Επεξεργάζεται το σχέδιο του προϋπολογισμού, 

παρουσιάζει τους λογαριασμούς και υποβάλλει για έγκριση στη γενική 

συνέλευση αναφορές σχετικές με τη δραστηριότητα του% Αντιπροσωπεύει το 

γραφείο, κυρίως δικαστικά. 

3. Η γενική συνέλευση του γενικού γραμματέα καθορίζει τις άλλες 

αρμοδιότητες του γενικού γραμματέα καθώς και το καθεστώς του. 

Άρθρο 32. 

Ο ετήσιος προϋπολογισμός του γραφείου ορίζεται από τη γενική 

συνέλευση σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην-παράγραφο 3 

του άρθρου 28. Λαμβάνει υπόψη τα χρηματικά αποθέματα του γραφείου," τις 

εισπράξεις κάθε είδους, τα υπόλοιπα προς πίστωση καθώς και τα υπόλοιπα 
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προς χρέωση, αναφερόμενοι σε προηγούμενες χρήσας. - Τα έξοδα ίου 

γραφείου καλύπτονται από Τις ττηγές αυτές και από τις συνεισφορές των 

συμβαλλομένων Μερών σύμφωνα με τις μερίδες οι οποίες τους αναλογούν κατ' 

εφαρμογή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. 

Άρθρο 33. 

1. Κάθε συμβαλλόμενο Μέρος δύναται" να. προτείνει σχέδιο 

τροπολογίας της σύμβασης αυτής. Το κείμενο του αναφερόμενου σχεδίου 

καθώς και οι λόγοι που το προκάλεσαν αποστέλλονται στο γενικό γραμματέα ο 

οποίος γνωρίζει τα πιο πάνω εντός πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος στα . 

υπόλοιπα συμβαλλόμενα ΑΛέρή. 

2. . Το σχέδιο της προτεινόμενης τροπολογίας εγγράφεται στην 

ημερήσια διάταξη της τακτικής ή έκτακτης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, η 

οποία συνέρχεται τρεις μήνες μετά την "ημερομηνία αποστολής του από το 

γενικό Γραμματέα. 

3. Κάθε σχέδιο τροπολογίας, μετά την αποδοχή του από τη γενική 

συνέλευση, υπό τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου και υπό τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 28, υποβάλλεται μέσω της Γαλλικής Κυβέρνησης 

προς αποδοχή άπάόλα τα συμβαλλόμενα Μέρη. Τίθεται σε ισχύ έναντι όλων 

αυτών των Μερών από την ημερομηνία κατά την οποία τα 4/5 των Μερών 

έχουν γνωρίσει την αποδοχή τους στη Γαλλική Κυβέρνηση. Παρόλα αυτά και 

κατά παρέκκλιση των πιο πάνω διατάξεων, όλα τα σχέδια τροπολογίας της 

παραγράφου αυτής του άρθρου 16 ή του παραρτήματος που αναφέρονται στο 

δασμολογικό καθεστώς, τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία κατά την οποία 

όλα τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν γνωστοποιήσει την αποδοχή τους στη 

Γαλλική Κυβέρνηση. 

4. Κάθε Μέρος, το οποίο επιθυμεί να αποδεχτεί την αναφερόμενη 

τροπολογία με επιφύλαξη, γνωρίζει τους όρους επιφύλαξης του στο Γραφείο. 
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Η" γενική συνέλευση απθ'ί·ο.·ν6-τα· αν αποδέχεται αυτήν ή όχι, Η -γενική 

συνέλευση πρέπει να γνωμοδοτήσει αναφορικά με τις επιφυλάξεις οι οποίες 

τείνουν στη διατήρηση υφιστάμενων καταστάσεων σε ότι αφορά τις εκθέσεις 

και να απορρίψει εκείνες που θα είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

προνομιακών καταστάσεων. Αν η επιφύλαξη έγινε αποδεκτή, το Μέρος που 

την πρόβαλε συμπεριλαμβάνεται μεταξύ εκείνων που υπολογίστηκαν ότι έχουν 

αποδεχθεί την τροπολογία, κατά τον υπολογισμό της πλειοψηφίας των 4/5 

που'προαναφέρθηκαν. Αν αυτή απορρίφθηκε, το μέρος που πρόβαλε την 

επιφύλαξη προκρίνει μεταξύ της άρνησης της τροπολογίας ή της αποδοχής 

της χωρίς επιφύλαξη. 

-5 . Όταν η τροπολογία τεθεί σε-ισχύ υπό τους όρους της τρίτης 

παραγράφου του άρθρου αυτού, τα συμβαλλόμενα Μέρη που την αρνήθηκαν, 

δύνανται εφόσον κρίνουν αυτό ορθό*, να επωφεληθούν των διατάξεων του 

άρθρου 37. 

Άρθρο 34. 

1. Κάθε διαφορά μεταξύ δύο η περισσότερων από τα συμβαλλόμενα 

μέρη που αναφέρεται στην εφαρμογή ή την ερμηνεία της Σύμβασης αυτής, η 

οποία δεν διευθετήθηκε από τις αρχές που έχουν το δικαίωμα απόφασης, κατ' 

εφαρμογή της συμφωνίας αυτής, θα αποτελέσει αντικείμενο 

διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο αντιμαχομένων μερών. 

2. Αν οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν καταλήξουν σε συμφωνία εντός 

σύντομου χρονικού διαστήματος, το άλλο από τα μέρη φέρει την υπόθεση 

ενώπιον του Προέδρου του Γραφείου και ζητά την εκλογή συμφιλιωτή. Αν τότε 

ο συμφιλιωτής δεν δύναται να πετύχει τη σύμφωνη γνώμη των μερών που 

βρίσκονται σε διαμάχη, στην ανεύρεση μιας λύσης, διαπιστώνει και περιγράφει 

στην έκθεση του προς τον Πρόεδρο τη φύση και την έκταση της διαφοράς. 
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3. Όταν διαπιστωθεί με τον τρόπο αυτό μια διαφωνία, η διαφορά 

αποτελεί πλέον αντικείμενο διαιτησίας. Για το σκοπό αυτό και εντός δυο 

μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της" αναφοράς της παραγράφου 2 

στα Μέρη που βρίσκονται σε διαμάχη, καθένα από-τα Μέρη υποβάλλει στο 

Γενικό Γραμματέα του Γραφείου μία αίτηση Διαιτησίας στην οποία μνημονεύει 

το όνομα του διαιτητή που εξελέγη από αυτό. Το άλλο ή τα άλλα Μέρη που 

βρίσκονται σε διαμάχη δύνανται να εκλέξουν αντίστοιχα, εντός δυο μηνών το 

δικό τους διαιτητή. Σε περίπτωση απουσίας των πιο πάνω Μερών αναθέτει 

στον Πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου την επιλογή του διαιτητή ή των 

διαιτητών. 

Σε περίπτωση ομοδικίας οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 

εφαρμόζονται μόνο για καθένα από τα Μέρη ξεχωριστά. Σε περίπτωση 

αμφιβολίας αποφασίζει ο γενικός γραμματέας. Οι διαιτητές καθορίζουν με τη 

σειρά τους ένα επιδιαιτητή. Αν οι διαιτητές δεν δύνανται να συμφωνήσουν 

όσον αφορά την εκλογή εντός δύο μηνών, ο Πρόεδρος του Διεθνούς 

Δικαστηρίου της Δικαιοσύνης, κατόπιν αίτησης ενός από τα Μέρη, φροντίζει γΓ 

αυτό. 

4. Το συμβούλιο των διαιτητών, λαμβάνει απόφαση κατά πλειοψηφία 

των μερών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του 

επιδιαιτητή. Η διαιτητική απόφαση επιβάλλεται σε όλα τα φιλονικούντα Μέρη, 

οριστικά και αμετάκλητα. 
4 

5. Κάθε χώρα δύναται κατά την υπογραφή ή την επικύρωση της 

Σύμβασης αυτής καθώς και κατά την προσχώρηση σε αυτή, να δηλώσει ότι 

δεν θεωρεί τον εαυτό της δεσμευμένο από τις διατάξεις των πιο πάνω 

παραγράφων 3 και 4. Τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν θα δεσμεύονται από 

τις αναφερόμενες διατάξεις, έναντι των Χωρών, που διατύπωσαν την πιο 

πάνω επιφύλαξη. 
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6'. Κάθε. συμβαλλόμενο Μέρος το οποίο θα έχει διατυπώσει επιφύλαξη 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, θα δύναται ανά πάσα 

στιγμή να άρει την αναφερόμενη, επιφύλαξη με γνωστοποίηση προς την 

κυβέρνηση θεματοφύλακα. 

Ά ρ θ ρ ο 35. 

Η σύμβαση αυτή είναι ανοικτή για προσχώρηση αφενός μεν για κάθε 

χώρα, είτε αυτή είναι μέλος του Ο.Ή.Ε., είτε δεν είναι μέλος του Ο.Η.Ε., αλλά 

αποτελεί μέρος στο καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου, είτε είναι μέλος 

ειδικευμένου Οργανισμού του O.H.Er-ή-μέλος της "Διεθνούς Επιτροπής 

Ατομικής Ενέργειας" και αφετέρου.για κάθε άλλη χώρα της οποίας η αίτηση 

προσχώρησης εγκρίθηκε από την πλειοψηφία των 2/5 των συμβαλλομένων 

μερών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση του Γραφείου. Τα 

όργανα της προσχώρησης κατατίθενται στην Κυβέρνηση της Γαλλικής 

Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της κατάθεσης. 

Άρθρο 36. 

Κ Γαλλική Κυβέρνηση γνωστοπριεί προς τις Κυβερνήσεις των Κρατών 

Μελών της Σύμβασης αυτής καί προς το Διεθνές Γραφείο Έκθεσης: 

α) Την αρχή ισχύος των τροποποιήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 33. 

β) Τις προσχωρήσεις, κατά το άρθρο 35. 

γ) Τις καταγγελίες, κατά το άρθρο 37. 

δ) Τις. επιφυλάξεις πού διατυπώθηκαν κατ' εφαρμογή του άρθρου 

34, παρ. 5. 
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ε) Την ενδεχόμενη-εκπνοή της- Σύμβασης. 

Άρθρο-37. 

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση αυτή 

γνωστοποιώντας γραπτά την πρόθεση του αυτή στη Γαλλική Κυβέρνηση. 

-2. Η καταγγελία αρχίζει να ισχύει ένα έτος μετά την ημερομηνία -

παραλαβής της πιο πάνω γνωστοποίησης. 

,3 . Ή σύμβαση αυτή θα εκπνεύσει αν σαν αποτέλεσμα καταγγελιών-ό 

αριθμός των συμβαλλομένων μερών καταστεί μικρότερος των 7. 

Υπό την επιφύλαξη κάθε συμφωνίας που ήθελε συναφθεί μεταξύ των 

συμβαλλομένων Μερών όσον αφορά το θέμα της διάλυσης του γραφείου, ο 

γενικός γραμματέας θα επωμισθεί τα θέματα της ρευστοποίησης. Το· 

ενεργητικό θα διανεμηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων Μερών και κατ' αναλογία 

των συνεισφορών που καταβλήθηκαν. Αν υπάρχει παθητικό αυτό θα 

καταλογιστεί μεταξύ των ίδιων Μερών; κατ' αναλογία των συνεισφορών που 

καθαρίστηκαν για την τρέχουσα ο.ικονομική χρήση. 

Έγινε στο Παρίσι την 30η Νοεμβρίου 1972 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

\ Παράρτημα της Σύμβασης που υπογράφτηκε στο Παρίσι στις 22 

^ /ΝοέμβρΓόυ 1928. η οποία αφορά τις Διεθνείς Εκθέσεις, όπως τροποποιήθηκε 

και συμπληρώθηκε με τα πρωτόκολλα της 10ης Μαΐου 1948, της 16ης 

Νοεμβρίου 1966, της 30ης Νοεμβρίου 1972 και της Τροποποίησης της 24ης
: 

Ιουνίου. 1982. 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΠΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 

. . 'Αρθρο 1 -Ορισμοί 

Για την εφαρμογή του παραρτήματος αυτού εννοούνται με τον όρο: 

α) "Τέλη Εισαγωγής". Τα δασμολογικά τέλη καθώς και κάθε άλλο 

τέλος ή φόρος που εισπράττεται κατά την εισαγωγή ή επ' 

ευκαιρία εισαγωγής, καθώς επίσης και όλα τα τέλη. που 

επιβάλλονται στα καταναλωτικά αγαθά και εσωτερικοί φόροι 

στους οποίους υπόκεινται τα εισαγόμενα εμπορεύματα, εξαιρέσει 

των οφειλών-εισφορών και επιβαρύνσεων οι οποίες 

περιορίζονται στο κατά προσέγγιση κόστος των υπηρεσιών που 

προσφέρθηκαν και οι οποίες δεν συνιστούν μία έμμεση 

προστασία των εθνικών προϊόντων ή των φόρων-τελών 

δημοσιονομικού χαρακτήρα κατά την εισαγωγή. 

β) "Προσωρινή είσοδος". Η προσωρινή εισαγωγή, απαλλαγμένη 

δασμών εισαγωγής χωρίς απάγορεύσειςή περιορισμούς κατά 

την εισαγωγή, με την υποχρέωση επανεξαγωγής. 
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Άρθρο 2 

Δικαιούνται προσωρινής εισόδου: 

α) Τα εμπορεύματα που προορίζονταΓ να εκτεθούν ή να 

αποτελέσουν αντικείμενο επίδειξης σε μία έκθεση. 

β) Τα εμπορεύματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την 

παρουσίαση στην έκθεση ξένων προϊόντων, όπως: 

- ]) . Τα απαραίτητα εμπορεύματα γισ τήν~£πίδειξη των ξένων, 

μηχανημάτων και συσκευών ττου εκτίθενται. 

ϋ) Τα υλικά κατασκευής έστω και σε ακατέργαστη μορφή, το υλικό 

διακόσμησης και επιτέλεσης και ο ηλεκτρικός εξοπλισμός για τα 

περίπτερα και τα εκθετήρια της έκθεσης, καθώς επίσης και των 

χώρων που προορίζονται για το Γενικό Επίτροπο του τομέα μιας 

αλλοδαπής συμμετέχουσας χώρας. 

iii) Τα εργαλεία, το υλικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή και 

τα μεταφορικά μέσα, όλα όσα είναι απαραίτητα για τις εργασίες 

της έκθεσης. 

ίν.) Το διαφημιστικό υλικό ή το υλικό της επίδειξης που προορίζεται 

φανερά να χρησιμοποιηθεί υπό τύπο διαφήμισης για τα 

αλλοδαπά εμπορεύματα που παρουσιάζονται στην έκθεση όπως 

οι ηχητικές μαγνητοσκοπήσεις, οι ταινίες και οι διαφάνειες καθώς 

επίσης και οι απαραίτητες συσκευές για τη χρησιμοποίηση τους. 

γ) Το υλικό περιλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων των 

διερμηνέων, τις συσκευές καταγραφής του ήχου και τις ταινίες 
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- ..εκπαιδευτικού χαρακτήρα. επιστημονΗ<ού ή μορφωτικού που 

προορίζονται να χρησιμοποιηθούν επ' ευκαιρία της έκθεσης. 

Άρθρο 3 

Οι-διευκολύνσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παραρτήματος 

αυτού παρέχονται υπό τον όρο: 

α) Να δύναται να διακριβωθεί η ταυτότητα των εμπορευμάτων κατά 

. την επανεξαγωγή τους. 

β) Ό Γεν ιάς Επίτροπος του τομέα της χώρας που συμμετέχει 

παρέχει εγγυήσεις χωρίς καταβολή χρηματικού ποσού για την 

_ πληρωμή των δασμών εισαγωγής, οι οποίες επιβάλλονται στα 

εμπορεύματα που δεν θα επανεξαχθόύν μετά τη λήξη της 

έκθεσης, εντός των προθεσμιών που ορίστηκαν. 'Αλλες 

εγγυήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία του Κράτους 

που προσκαλεί, δύνανται να γίνουν αποδεκτές κατ' αίτηση των 

Εκθετών (παράδειγμα τιμολόγιο ΑΤΑ, εισαγωγών, προσωρινής 

εισαγωγής, που εγκαθιδρύθηκε από τη Συμφωνία του 

Συμβουλίου Τελωνειακής συνεργασίας της 6ής Δεκεμβρίου 

196Ί). 

γ) Οι τελωνειακές αρχές της χώρας πρόσκαιρης εισαγωγής, 

ικανοποιούνται ότι πληρούνται οι όροι του Παραρτήματος αυτού. 

Άρθρο 4 

Για όσο χρονικό διάστημα τα εμπορεύματα που τίθενται σε προσωρινή 

άδεια τυγχάνουν των διευκολύνσεων που προβλέπονται από" το παράρτημα 

αυτό, (εκτός αν, οι νόμοι και οι κανονισμοί της χώρας προσωρινής εισαγωγής 

J 
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το-επιτρέπουν) δεν δύνανται'να χαρακτηριστούν ω< δάνειο ή να ενοικιαστούν ή 

να χρησιμοποιηθούν για αντιμισθία ή να μεταφερθούν εκτός του χώρου της 

έκθεσης. Οφείλουν να εττανεξαχθούν εντός του συντομότερου δυνατού 

διαστήματος και το αργότερο εντός τριών μηνών μετά τη λήξη της έκθεσης. Οι 

τελωνειακές αρχές δύνανται να παρατείνουν την περίοδο αυτή της 

προσωρινής εισαγωγής, για ουσιώδεις λόγους εντός των ορίων που 

διαγράφονται από τους νόμους και κανονισμούς της χώρας. 

Άρθρο 5 

α) Ανεξαρτήτως της υποχρέωσης για επανεξαγωγή που 

προβλέπεται από το Άρθρο 4, η επανεξαγωγή ευπαθών 

εμπορευμάτων ή τα βαριά κατεστραμμένων εμπορευμάτων ή 

μικρής αξίας εμπορευμάτων, δεν απαιτείται νοουμένου ότι τα -

αγαθά: 

L Υπόκεινται σε τέλη εισαγωγής οφειλόμενα, ανάλογα με το είδος ή 

ϋ. εγκαταλείπονται, ελεύθερα από κάθε επιβάρυνση στο Δημόσιο 

Ταμείο της χώρας πρόσκαιρης εισαγ.ώγής ή 

iii. καταστρέφονται κατόπι επίσημου ελέγχου, χωρίς έξοδα για το 

Δημόσιο Ταμείο της χώρας προσωρινής εισαγωγής, όπως οι 

Τελωνειακές αρχές απαιτούν. Περαιτέρω η υποχρέωση 

επανεξαγωγής δεν εφαρμόζεται σε εμπορεύματα των οποίων η 

καταστροφή απαιτείται από το Γενικό Επίτροπο του 

αναφερόμενου Τομέα, αλλά η καταστροφή πραγματοποιείται 

κατόπι επίσημου ελέγχου και χωρίς να προκύπτουν έξοδα για το 

δημόσιο Ταμείο της χώρας προσωρινής εισαγωγής. 
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Ρ» Τα εμπορεύματα που τίθενται υπό προσωρινή είσοδο δύνανται 

να μην επανεξαχθούν αλλά να διατεθούν στην εσωτερική κατανάλωση υπό την 

επιφύλαξη ότι ικανοποιούνται οι όροι και διατυπώσεις, που ήθελαν εφαρμοστεί, 

σύμφωνα με τους νόμοσς και κανονισμούς της χώρας προσιορινής εισαγωγής 

αν αυτά εισάγόνταν73πευθείας από το εξωτερικό. 

"Αρθρο 6 

Τα προϊόντα ;ττ.όυ_ αποκτήθηκαν δευτερευόντως κατά τη διάρκεια της 

έκθεσης, τα οποία_ προέρχονται από "εμπορεύματα που εισάχθηκαν 

προσωρινά, επ* ευκαιρία επίδειξης μηχανημάτων ή εκτεθειμένων συσκευών, 

υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του παραρτήματος αυτού κατά 

τον ίδιο τρόπο, σαν να είχαν τεθεί υπό προζτώρινή πρόσκαιρη είσοδο ύπό την 

επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 πιο κάτω. 

Άρθρο 7 

Τα τέλη εισαγωγής δεν εισπράττονται και οι απαγορεύσεις και οι 

περιορισμοί- εισαγωγής δεν εφαρμόζονται και αν ακόμη επιτράπηκε η 

προσωρινή είσοδος δεν απαιτείται η επανεξαγωγή σε σχέση με τα ακόλουθα 

εμπορεύματα, εφόσον η συνολική αξία και η ποσότητα τους είναι λογικές, κατά 

τη γνώμη των τελωνειακών αρχών της χώρας εισαγωγής, λαμβανομένης 

υπόψη της φύσης της έκθεσης, του αριθμού των επισκεπτών σ' αυτή και τη 

σπουδαιότητα συμμετοχής του εκθέτη. 

α) Μικρά δείγματα (εκτός των οινοπνευματωδών ποτών, του 

" καπνού και εδωδίμων) τα οποία άντιπροσυ.ιπεύουν ξένα 

εμπορεύματα που εκτίθενται στην έκθεση, 

συμπεριλαμβανομένων των δείγματος βρωσίμων προϊόντος και 
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ποτών, πρυ εισήχθηκαν ως τέτοια ή που αποκτήθηκαν στην 

έκθεση από εμπορεύματα εισηγμένα χύδην, εφόσον: 

Πρόκειται,γισ .ξένα προϊόντα που χορηγήθηκαν δωρεάν και 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη δωρεάν διανομή στο κοινό 

τής έκθεσης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ή να 

καταναλωθούν από τα άτομα στα οποία διανεμήθηκαν. 

τα προϊόντα αυτά αναγνωρίστηκαν ως δείγματα διαφημιστικού 

χαρακτήρα και δεν έχουν παρά μόνο μικρή αξία κατά μονάδα. 

δεν προσφέρονται για εμπόριο και αντύχει περίσταση είναι 

, συσκευασμένα σε ποσότητες αισθητά μικρότερες από εκείνες 

που περιέχονται στην πιο μικρή συσκευασία της λιανικής 

πώλησης. 

Τα δείγματα των εδωδίμων προϊόντων και των ποτών, τα οποία 

δεν διανεμήθηκαν εντός συσκευασίας, σύμφωνα με την πιο πάνω 

παράγραφο iii, καταναλώνονται εντός της έκθεσης. 

τα εισαγόμενα δείγματα τα οποία χρησιμοποιούνται ή 

καταναλώνονται από τα μέλη της εξεταστικής Επιτροπής της 

έκθεσης, προκειμένου να εκτιμήσουν και να κρίνουν τα εκθέματα, 

υπό την επιφύλαξη της χορήγησης μιας βεβαίωσης από το 

Γενικό Επίτροπο του τομέα, που αναφέρει τη φύση και την 
* 

ποσότητα των προϊόντων που καταναλώνονται κατά τη διάρκεια 

μιας τέτοιας εκτίμησης και κρίσης. 

τα εμπορεύματα που εισάγονται αποκλειστικά και μόνο ενόψει 

της επίδειξης τους ή για την επίδειξη μηχανημάτων και.των ξένων 

συσκευών που παρουσιάζονται στην έκθεση, τα οποία κατά τη 

διάρκεια της επίδειξης αυτής διατίθενται ή καταστρέφονται. 
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δ) έντυπα, κατάλογοι, "προσιτέκτους" ιρ*":χουοες τιμές, "αφίσσες". 

ημερολόγια (εικονογραφημένα ή όχι) και φωτογραφίες χωρίς 

" πλαίσιο, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν φανερά υπό 

τύπο διαφήμισης για τα ξένα προϊόντα που παρουσιάζονται στην 

έκθεση, εφόσον πρόκειται για ξένα προϊόντα, παρέχονται δωρεάν 

και αποκλειστικά για δωρεάν διανομή στο κοινό εντός του χώρου 

της έκθεσης.: - . 

Άρθρο 8 

Οι δασμοί εισαγωγής δεν εισπράττονται και ο ι : απαγορεύσεις και οι 

περιορισμοί εισαγωγής δεν εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που 

επετράπηκε η προσωρινή είσοδος, δεν απαιτείται η επανεξαγωγή σε σχέση με 

τα ακόλουθα εμπορεύματα: -

α) για προϊόντα τα οποία εισάγονται και χρησιμοποιούνται για την 

ανοικοδόμηση, τη διαμόρφωση χώρου, τη διακόσμηση, την 

κίνηση και το περιβάλλον των ξένων παρουσιάσεων στην έκθεση 

(χρήματα, βαφές, χάρτης ζωγραφικής) υγρά υπό μορφή 

εξαέρωσης, είδη για βεγγαλικά, σπόροι, φυτά κ.λ.π.), τα οποία 

καταστρέφονται λόγο.» της χρησιμοποίησης τους. 

β) επίσημοι κατάλογοι, φυλλάδια, αφίσσες και άλλα επίσημα 

έντυπα, εικονογραφημένα ή όχι, τα οποία εκδίδονται από τις 

χώρες που συμμετέχουν στην έκθεση. 

γ) σχέδια, σκίτσα, φάκελοι, αρχεία, φόρμουλες και άλλα στοιχεία 

που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ώς τέτοια στην έκθεση. 
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Άρθρο 9- ' -" .-

α) Κατά την.είσοδο και κατά την έξοδο, η εξέταση και ο 

εκτελωνισμός των εμπορευμάτων τα οποΓά πρόκειται να 

παρουσιαστούν ή παρουσιάστηκαν ή τα οποία πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν^ χρησιμοποιήθηκαν σε μία έκθεση, 

διενεργείται, στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι δυνατό και 

πρόσφορο στον τόπο της έκθεσης αυτής. 

β) Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος οφείλει να προσπαθήσει σε 

κάθε ττερίπτωσητήν οποία"κρίνει-χρήσιμη, λαμβανομένης υπόψη 

της σημασίας της έκθεσης, να ανοίξει ένα Τελωνειακό.γραφείο 

εντός του χώρου της οργανωμένης έκθεσης, για ένα λογικό 

χρονικό διάστημα. 

γ) Η επανεξαγωγή των εμπορευμάτων που εισάγονται προσωρινά, 

δύναται να πραγματοποιηθεί μία ή περισσότερες φορές και μέσω 

οποιουδήποτε τελωνειακού Γραφείου που είναι ανοιγμένο για το 

σκοπό αυτό, έστω και αν είναι διαφορετικό από το γραφείο 

εισαγωγών, εκτός αν ο εισαγωγέας αναλαμβάνει την υποχρέωση 

να επανεξάξει τα εμπορεύματα μέσω του γραφείου εισαγωγής, 

προκειμένου να τύχει του ευεργετήματος μιας απλοποιημένης 

διαδικασίας. 

Άρθρο 10 

Καμιά διάταξη που περιλαμβάνεται στους κανονισμούς αυτούς δεν 

εμποδίζει την εφαρμογή: 
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c:: · μεγαλύτερων διευκολύνσεωντις οποίες παραχωρούν ή ήθελαν 

παραχωρήσει ορισμένα Συμβαλλόμενα Μέρη είτε με μονομερείς 

συμφωνίες, είτε σε εκτέλεση-διμερών ή πολυμερών συμφωνιών. 

β) των εθνικών ή συμβατικών μη τελωνειακών κανονισμών που 

αφορούν την οργάνωση της έκθεσης. 

γ) των απαγορεύσεων και περιορισμών που προκύπτουν από 

εθνικούς νόμους και κανονισμούς και που βασίζονται σε 

έγγραφες παρατηρήσεις περί ηθικής ή δημόσιας τάξης, δημόσιας 

ασφάλειας, υγιεινής ή δημόσιας υγείας ή σε παρατηρήσεις 

κτηνιατρικής ή φυτοπαθολογικής τάξης ή που αναφέρονται στην 

προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνιών, σημάτων εργοστασίου ή 

δικαιωμάτων συγγραφής και αναπαραγωγής. 

Άρθρο 11 

Για την εφαρμογή του παραρτήματος αυτού, τα εδάφη των 

Συμβαλλομένων Μερών τα οποία σχηματίζουν μία Τελωνειακή ή οικονομική 

ένωση δύνανται να θεωρηθούν ως ένσ ενιαίο έδαφος. 


