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Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 341/2014 
Απ. 4798, 11.7.2014    

Απιθμόρ 341 
 
Οι πεπί Δξυηεπικήρ Τπηπεζίαρ ηηρ Γημοκπαηίαρ (Διδικοί Όποι Τπηπεζίαρ) (Σποποποιηηικοί) Κανονιζμοί ηος 

2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Τποςπγικό ςμβούλιο δςνάμει ηος άπθπος 7(2)(ζη) και (η) ηος πεπί ηηρ 
Δξυηεπικήρ Τπηπεζίαρ ηηρ Γημοκπαηίαρ Νόμος ηος 2006, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηυν Ανηιπποζώπυν και 
εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο εδάθιο (3) ηος 
άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζευρ ζηη Βοςλή ηυν Ανηιπποζώπυν ηυν Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με 
Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπυρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 
2010). 

 

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ   

_________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 7(2)(ζη) θαη (ε) 

25(Ι) ηνπ 2006. 

 

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνύληαη ζε απηό, ζύκθσλα κε ηηο 
παξαγξάθνπο (ζη) θαη (ε) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ πεξί ηεο Δμσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο 
Γεκνθξαηίαο Νόκνπ ηνπ 2006, εθδίδεη ηνπο πην θάησ Καλνληζκνύο: 

πλνπηηθόο ηίηινο. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο Γεκνθξαηίαο, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 
17.3.2006. 
29.4.2011. 
28.6.2013. 

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Δμσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Γεκνθξαηίαο 
(Δηδηθνί Όξνη Τπεξεζίαο) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο 
πεξί Δμσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Γεκνθξαηίαο (Δηδηθνί Όξνη Τπεξεζίαο) Καλνληζκνύο ηνπ 2006 
έσο 2013 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί 
θαη νη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Δμσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο 
Γεκνθξαηίαο (Δηδηθνί Όξνη Τπεξεζίαο) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2006 έσο 2014. 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 4  
ησλ βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

2. Η πξώηε επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ (5) ηνπ Καλνληζκνύ 4 ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ 
ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

      (α)  Με ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ηε ιέμε «παξακνλήο» (δεύηεξε γξακκή) ηεο ιέμεο 
«ππαιιήινπ»

. 
θαη 

 
      (β)    κε ηε δηαγξαθή ηεο θξάζεο «γηα ππαιιήινπο, νη νπνίνη ηνπνζεηνύληαη σο Αξρεγνί 

Γηπισκαηηθήο Απνζηνιήο» (ηξίηε θαη ηέηαξηε γξακκή). 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


