
Ετ; τοΰ τχεοίον νόιεον «τεο: ιίρντεως Ετυε/.ττηριο,. ντο
τόν τγτλο. «ΑΡΑΒΟ—ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ
ΡΙΩΝ TOT ΕΜΠΟΡΙΟΓ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΙ^ΕΩΣ·

Πρός τήν Βουλήν τώ>· Ελλήνων

Διά τοΰ τ2?οντος τχεοίον νόμον to? νέτα ·ομ:κον τροοωτο 
έόιωτιχοΰ Ιιχαιον jto τον τίτλον «ΑΡΑΒΟ- ΕΛΛΗΧΙΐ'.1. Λ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ TOT ΕΜΠΟΡΙΟΓ ΚΑΙ ANA- 
ΠΤΥΞΕΩΣ».

Ή Βρντη τον εν λέγω ΈτιμελητηριΟ'ν έχρίδη άναγκαία 
^ροχε'.ΐχένοο νά *Σ;χβί*/.τ( tg’jtg ε:ε τή> x/.'Trr-ctv χ?.·. 
των Οικονομικών. ‘Εμτορικών. Βιομηχανικών, Γεωρ-ρικών. 
Τεχνολογικών Ναντικών καί Τονριττιχών τχετεων μεταξ. 
Έ/.λάοος κα! Αραόικών Χωρών.

Το τροτεινόμενον ϊιά τοΰ ταρόντος τχείίοο νόμον Ετι- 
μελητήοιον ντευέοχετα: εις το τΰνολον ίων ο.καιωμάτων κα 
ντοχοεώοεων τοΰ ιορνδέντος ίάαε: τοΰ άρόοον 10 νόμον ο04 
1976 «τεο: τροτοτοιήτεως κα: σνμτληρώοεωί τής νομοδε- 
ΐ!2ς τεο! Ετιμελητηρίων. Έμτοριχών Άνττρατώτων, Με- 
ι:τών ’Αττ’./.ών Σνμίάτεων -/.a! άλλων Τ’.νών Πατάξεων» ώ; 
έτίοτίτοιήδη ότι τοΰ Πόρον 30 τον Νόμον 735/1977 «το; 
’·*'ύτ*ως ^τιιρεία: ότό τήν έτωννοειαν «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΓ 
ΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κα·.
άλλων ΐινών Πατάςεν. Έτιμελητηςιον ντο τήν έτωννμία-
ΕΛΛΗΝΪΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΑ ΓΗΝ ΑΝΑ- 
Π ΤΥΞΙΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΝ ΜΙ; 
ΤΑ ΤΩΝ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, τό ότοϊον χα· χαταργ:·- 
τ4ι ϊιότι ΐο Έχιμελητήρ ιον τϊΰτ; έχει τον τύτόν Stpstcv 
τκοτόν μέ τον τοΰ τροτεινομένΌο Έτμελητηρ;οε.

ΤΡΟ Π Ο ΠΟΤΟ ΥΜΕΝΑ I ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Άρδρον 10 τοΰ Ν. 504/1976.

1. 'Ιϊρνετα: νομικόν τρότωτον ίΗωτιχεΰ ίιχατίον με ti: ’
τάς Ά'δήνα» όττό τήν iWvwxtirv <(Ε Π ΙΜΈΛΗΤΉΡ ΙΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΤΥ
ΞΕΩΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΏΝ ΧΏΡΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗ
ΤΗΡΙΩΝ )». τελοϋν ντο τή) έτοττεια-. τοΰ Ύτονργεδ ’Ectrc- 
ρ Ίου.

2. Σχοτός τοΰ Έτιμελή^ηέίον τούτ&ο «Ινβ: ή Τΐοττατί.'
χα! τρόεΊος τών Οικονομικών, Έμτοριχών. Βιομηχανικών. 
Γεωργικών, ΤοορΌτιηιών, Τε /Vολογινών 7.2': Π ολιτιττ χών
τχέτεων μεταξύ Έλλαόος, ΆρΗιχών X2i Άςρικανχών Χω
ρών τής Μεσογείου.

3. Μέλη τούτον χαδίοταντα: νομικά χα: οντιχά τ;όα/ο- 
ra, ίδαγενείας ή £2ρ2ς τών ώς Πω Χωρών χα! τής ΈλλΓ
ιος. ένόιαφερόμενα ϊιά τήν έτίτενξιν τον αχοττον αύτοΰ.

4. Τα τής όργανωαεως τ.2Ϊ λειτονργίας έν γίνε: τοΰ ώς 
άνω ’Ετ:μ ελιητη?·:-ον, τά τών τχέτεων χα! τής τννεογατία; 
τοντον μετά τών ϊτςμοτίων ντττ,ρετ ών xr: trr/t:ρήτεων. νο-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

μιχώ»/ τροσώτων ϊημοτίον xa! Ι3ιωτΓχοό ϊτκαίον χα! ςορέως
τής !1 ιωτιχής οικονομίας έν γ^ε·.. τά τής αυνδήτεως χα":
στγχροτττ^ιως τών οργίων ctjtsu. τά τοΰ τπδαρχιχοΰ 1 -
xjicu τών οργάνων tlttcu, ώς xa'. ~ίζΊ λε—ομέρεια ϊ:ά τήν
ic2ρμογην τεό «aper^o;. X 2”3 C ρ2'S TfTZTi τα: ίια Προείριχοΰ
Δ/τος, έχΐιόςμέ-ζον τή τροτάαει τον Ύτονργον Έμτορίον.

5. Τά Η ΈλλΠ·. λε·.τονργ·οΰντ2 Έμττορ·.χά Χ2; Βτομτχο 
ν:χά. Έχ2γγτλμ2τ:χά Χ2; Β'.οτεχ·ν:χά Έττμελτ,τή?:2. vrc- 
χρεοΰνττ: ότως έπ^ορηγοΠ τό 2:ά τοΰ χ7ρέ-/τος ίϊρνόμενον 
’Εζ:μελτρτήρ:ον ί:’ ίττρίας έχιχοριγγήτεως χ2·5ίρ;7ομέντςς ί/ 
άτοςβοεων τιοΰ Ύχονργοΰ ’Εμττορίον Ηαλόγως τών ·τόρε.χν αΰ- 
τών. Δ/ όμοιων 22θςάτεων -3έλε: χ2-ΰο;ί7τ7Γν. τό νψος τήτ 
έτησίας σννϊρομής τών μελών τοΰ ’Ετμιελητηρίον χα: γενι- 
χώτερο·/ τά τών Ηρων 2ντού.

'Ap-Spov 30 τοΰ Ν. 735/14.10.1977.

A! rapa-ppaco: I xa: 2 τοΰ άρ-δρον 10 τον Ν. 504/197R 
«τερί τροτοχοιήσεως xa! υυμχληρώσεως τής Νομίνδετίας «τερ!

Εχ·.μεΛχτηρ;ω. Ej.ro; χω- Αντ’.τροτωτων. Μετ:τώ· Α- 
—:ν.ώ· Σνχόατεων χ2: τ-νων 2/./.υ» 0·.2Τ2ρεων>ι ά·/τ:χ2δ - 
ΤΤ2Τ/Τ21 ώς χοετωδ; :

1. 'Ηρνετζ·. νομ'.χον r;0au.rc»< Διωτ:χοό ί:χχίον. με £:;-■ 
τάς Άδήνας ντό τήν εχωνναιχν «ΕίΛΑΗΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜί.
ΛΗΤΗΡΙΟΝ ΔΕ4 ΤΗΝ ΑΝΑ Π ΤΥΞΙΝ Κ.ΑΙ ΟΙΚΟΝΟ
ΜΙΚΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΡΑΒΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ» τελούν Ore τήν έ-τοττείχ-. τον Υτονργον Έντ 
ρίον.

2. Σχοτός τοΰ Έχςεελτ,ττ;ρ!θν τοντον είναι ή τροοτοτ'ν
xa! τρόοόος τών Οέχονομιχών. Εμτοριχών. Β.ομτ;)τ2ν:·/.ώ.. 
Γεωργ'.χών. Τονρ·.ττ:χών. Τεχνολογικών χα! Π ολ:τ:ττ ν.ώ · 
r/ετεων μεταρν ΈλλΠος χα: Αοαέιν.ών Χωρών.

3. "Orov εις τό κείμενον τον χατ έςον::?ίόττ.τ:ν τον Νο- 
μον 504/1976 έχί&δτ-ος νχ' άρεδ. 572/1977 Π. Δ τ:: 
(Γχερί Κανονττμοΰ όργανώτεω-ς χα! λε'.τονργίας Έτ’.μεληττμ 
ρίον. ιτΟίχονΕκΐ’.χ.ής Σννεργατίας χα: Άνχττνςεως Άψριχοτ^ι- 
χών Χωρών Μετογείον χ2: Μεττς Ανατολής», άναρέρετα 
τό Έττιμελητήριον τοΰτο νοείται ερ’ εξής τό 'ΕΓ/-λτγ:χό. 
Έλτ'.μελτρτήρίον ϊ'.ά τήν Άνάττνξίν χα! Οόχονοαεκήν Σννερ- 
•γαιίτι μετά τών ΆραΑ'.χών Χωρών» χατά τα< ντό τον τν- 
ρόντος έχίί'.ωκ.όμενον σχοτήν.

Έν Άδήνα:ς τή 27 Σε—εμίρίον 1979 

Ό Ύτονογός Έμτοοίον
ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΟΠ ΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΥ

Περί ίίρύσεως Έτιμελτρτηρrow ναό τόν τίτλον ΑΡΑΒΟ—
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΠΓΜΈΝΗΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟ
ΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΤΥΞΕΩΣ.

Άρδ-ρον 1.

Ήρνης - Έτοττεία.
Ίϊρνετα: νομ:χόν τρόαωτοτν ϊό-.·ωτΜο&ΰ ίιχαίοτ μέ έοραν τάς 

Άδήνας ότό τόν τίτλον «ΑΡΑΒΟ—Ε.ΜΛΗΝΙΚΟΝ ΕΠ1- 
ΚΠΙΛΗΤΉΡΙΟΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΓ ΚΑΙ ΑΝΑ.ΠΤΥ
ΞΕΩΣ» τελοΰν ότό τήν x-rorTtro·/ τυΰ Ύττ/νργοΰ Έατεριον,

νΑρ-λρθν 5.

Σ-χ&τος.
Σκέτος τοΰ Έτμεελτρτη?ίεν τοντον είναι ή άνάττν£:ς και 

χρόοόος τών Οίχονομεχών, Έμτοριχών, Βιομιςχανιχών, Γεωρ
γικέ·)/. Τεχνολογικών, Ναυτικών χα· Τονο'.ατικώ· σχεαεων. 
μετααυ 'Έλλάόος χατ! 'Ανοδικών Χωρών.

'Ap-Spov 3.
Μέλη.

Μέλη τοντον Ζάνατα: νά κ.2ταττοΰν νοχ:κα και ςναικά τοό- 
αωτα ΐ-λζγε'.εέας ή Ώρζς τών ώς άνω Χωρών xa! τής Έλ- 
' άόος. όνί:αρ>ερόμεν«ε ϊ:ά τήν ετάτεενς:ν τοΰ οχοτοΰ αότοΰ.

Άρ-!λρον 4.

Κχτάργτγτ: ς Έτμεεληττςρίνν.
Τό ό:ά τοΰ αρδρον 10 τοΰ Ν. 504/1976 «π?! Tpororc-'.ή- 

αεως π! <τνμτλ-ηρώσεως τής νομοδεσίας. τερί Έτ νεληττιρίων.
Εμτ.οριχών Ά'ντίτροσώτων. Μεσιτών ‘Αττικών Συμεάτεων 

κα. τινων αλλω-ν ίιαταςεων». ώς έτροτοαοιτ ντ ό α τοΰ άο- 
δρον 30 τοΰ Ν. <35/Γ9/ / «τεσ: ίίρέσεοις Ανω'/όμ.ο·ν Εται- 
οειας ναό τήν έτωνυαίαν «ΔΙΕΘΝΉΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣΣΑ
ΛΟΝΊΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» χα! άλλων τινών 
ο·.ατάςεων>,. ίϊανδέν «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΓΙΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ Π ΤΥΞΙΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΣΥ
ΝΕΡΓΑΣΙΑΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» 
(ΚΑΣ), άτό τής ισχύος τού ίτα τοΰ άρδρον 5 τοΰ τζοόντος 
»όμο;. τροόλετομένον Προεϊριχοό Διατάγματος, κ.ατατγεΐτα: 
χα τό ντο τον άρδρον 1 τοΰ τοορόντος νόμον ίϊρνόμενον «ΑΡΑ-


