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Ι

Συμφώνως τω Άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος ό υπό της Βουλή ς τών 'Αντιπρο
σώπων ψηφισθείς Νόμος περί συστάσεως και οργανώσεως της 'Εξωτερική ς
'Υπηρεσίας τή ς Δημοκρατίας, το κείμενον τοΰ οποίου ακολουθεί, εκδί
δεται ύπό τοΰ Προέδρου και του 'Αντιπροέδρου τή ς Δημοκρατίας διά δημο
σιεύσεως είς τή ν Έπίσημον 'Εφημερίδα τής Δημοκρατίας.

'Αριθμός 10 του I960.
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
Ή Βουλή των "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως:—
Ι. "Ο παρών νόμος θά αναφέρεται ώς ό περί Εξωτερικής Ύπηρε- Συνοπτικός
σίας τής Δημοκρατίας Νόμος του I960.
(43)

τίτλος.
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'ΒρμηνεΙα.

" Ι?)|)υοις καΐ
ούνΌίπις της
Ί ί .(.νιτρικής
' V ιηρροΐας.

2. *Εν τ ώ παρόντι νόμω, έκτος έάν ίκ του κειμένου προκύπτη
αντίθετος έννοια—
«Δημοσία Υπηρεσία», σημαίνει τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν της
Δημοκρατίας·
«'Εξωτερική Υπηρεσία», σημαίνει την έξωτερικήν ύπηρεσίαν
της Δημοκρατίας τήν ίδρυομένην διά τοϋ άρθρου 3·
«Κεντρική Υπηρεσία», έχει τήν εις τόν δρον τοΟτον άποδιδο
μένην ύπό τοϋ άρθρου 3, εδαφίου (2), παραγράφου (α) εννοιαν
«Υπηρεσία Εξωτερικού», έχει τήν είς τόν δρον τοΟτον άποδι
δομένην ύπό τοϋ άρθρου 3, εδαφίου (2), παραγράφου (β) εννοιαν.
3.—(Ι) ΈπΙ σκοπώ διεξαγωγής των εξωτερικών υποθέσεων της
Δημοκρατίας και τηρουμένων τών διατάξεων τοϋ Συντάγματος
ώ ς καΐ παντός άλλου δυνάμει τοΟ Συντάγματος γενομένου νόμου,
συνιστάται ιδιαίτερος κλΰδος δημοσίας υπηρεσίας, καλούμενος
'Εξωτερική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.
(2) Ή 'Εξωτερική Υπηρεσία Οά περιλαμβάνη δύο κλάδους :—
(α) Τήν Κεντρικήν Υπηρεσίαν, οποτελουμένην εξ δλων τών
δημοσίων λειτουργών τών υπηρετούντων παρά τω
Ύπουργείω τών Εξωτερικών, καΐ
(/Ο Τήν Διπλωματικήν και Προξενική ν Υπηρεσίαν, τήν εν τω
παρόντι νόμω άναψερομένην ώ ς «Υπηρεσίαν "Εξωτερικού»,
ήτις αποτελείται έξ δλο>ν τών δημοσίων λειτουργών τών
υπηρετούντων παρά πρεοβευτικαΐς και προξενικαΐς
άρχαΐς τοΟ εξωτερικού.
(3) Τά μέλη της 'Εξωτερικής Υπηρεσίας θά είναι λειτουργοί της
. δημοσίας υπηρεσίας έχοντες τους εν τω παρόντι νόμω καθορι
ζόμενους βαθμούς έν τη υπαλληλική ιεραρχία.
(4) Ό διορισμός, αί άποδοχαι ώς κ αϊ πάν έτερον θέμα αφορών
ε'ις τους δρους υπηρεσίας τών λειτουργών της 'Εξωτερικής Υ π η 
ρεσίας θά διέπωνται ύπό τών διατάξεων του παρόντος νόμου.

Όργανικαί
θέσεις
"Εξωτερικής
'Υπηρεσίας.
Πρώτος
Πίναζ.

4.—(Ι) Αί οργανικά! θέσεις κα) αί διαβαθμίσεις αυτών έν τη
Εξωτερική Υπηρεσία καθορίζονται είς τόν Πρώτον Πίνακα μετά
της αναλόγου μισθοδοσίας. Οι λειτουργοί οι κατέχοντες τάς
θέσεις ταύτας υπόκεινται εϊς ύπηρεσίαν τόσον παρά τη Υπηρεσία
'Εξωτερικού δσον καΐ παρά τη Κεντρική Υπηρεσία εϊς ανάλογους
της διαβαθμίσεως αυτών θέσεις πλην τοϋ Διοικητικού Λειτουργού
δστις θά υπηρέτη μόνον παρά τη Κεντρική Υπηρεσία.
(2) 'Επιπλέον τών τοιούτων μισθών θά πληρώνηται ε'ις τά
μέλη της Υπηρεσίας 'Εξωτερικού διά τόν χρόνον καθ* δν υπηρε
τοΰσιν έν τώ έξωτερικώ έπιχορήγησις καθοριζομένη δι* αποφά
σεως τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου εντός τών ορίων τοϋ ψηφι
σθέντος ποσοϋ έν τω προϋπολογισμώ έν σχέσει μέ ίίκαστον
οΐκονομικόν έτος διά το όποιον αϋτη θά πληρώνηται.

Προσόντα
διορισμοΟ.

5. Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ Συντάγματος
θουσών διατάξεων του παρόντος νόμου, ουδείς
ρισθή λειτουργός της 'Εξωτερικής Υπηρεσίας,
γενικά προσόντα διορισμού εις τήν δημοσίαν
προσθέτως δέ τά κάτωθι είδικώτερα τοιαύτα ;

καΐ τών άκολου
δύναται νά διο
έάν δέν εχη τά
υπηρεσίαν, επι
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(α) Νά είναι απόφοιτος οίουδήποτε Πανεπιστημίου fj Barrister
atLaw προτιμήσεως διδομένης είς τους κατόχους Πανεπι
στημιακού διπλώματος νομικών, πολιτικών ή οικονομικών
επιστημών ή εμπορικών σπουδών.
(β) "Απταιστος γνώσις της ελληνικής (προκειμένου περί
"Ελληνος) ή τουρκικής (προκειμένου περί Τούρκου)
γλώσσης. 'Επαρκής γνώσις τής τουρκικής (προκειμένου
περί "Ελληνος) ή τής ελληνικής γλώσσης (προκειμένου
περί Τούρκου), δεν θά θεωρήται ώ ς άπαραίτητον άλλα
ώ ς έπιπρόσθετον προσόν.
(γ) "Απταιστος γνώσις τής αγγλικής ή γαλλικής γλώσσης ή
επαρκής τοιαύτη έκατέρας τούτων καΐ οιασδήποτε άλλης
ξένης γλώσσης.
6.—(Ι) Τηρουμένων τών διατάξεων τοϋ άρθρου 54, παραγράφου Διορισμός
(//) τοϋ Συντάγματος και τού άρθρου 9 τοϋ παρόντος νόμου, πας κ τ λ '"'ό
μ
διορισμός, μετάθεσις ή προαγωγή έν τή "Εξωτερική Υπηρεσία θά Δπ'μι(οοιοκ;
°"
διενεργήται ύπό τής 'Επιτροπής Δημοσίας Υπηρεσίας.
Ύτιηρεοκη
(2) ΟΙ δροι εισδοχής, διορισμού ή προαγωγής είς τήν Έξωτερικήν
"Υπηρεσίαν θά καθορίζωνται διά κανονισμών εκδιδομένων κατ'
έξουσιοδότησιν τοϋ παρόντος νόμου.
7.—(Ι) Ό αριθμός τών οργανικών θέσεων παρά τή 'Εξωτερική ΐύ.ο·..,>,υμ·....
"Υπηρεσία δεν δύναται νά ΰπερβαίνη το άνώτατο.ν δριον το καθο .^l,'"^^
ριζόμενον αντιστοίχως δι' εκάστη ν θέσιν έν τω Δευτέρω Πίνακι.
όρ>·ανικων
Oicn.iv Γης
' t . t,U)1k|)IMH,
' Υ HI')pi o i o r
Atuiipoi,

ΠΙναί..

(2) Ή σύστασις άρχων τής 'Υπηρεσίας 'Εξωτερικού (Πρεσβευ
τικών και Προξενικών) θά διενεργήται ύπό τού Υπουργικού Συμ
βουλίου, δπερ ωσαύτως θά καθορίζη τάς χώρας είς ας αϊ έν λόγω
άρχαι πρόκειται νά λειτουργήσουν, τήν βαθμολογικήν κατάταξιν
αυτών ώς και το άντίστοιχον προσωπικόν των.
8.—(Ι) 'Ανεξαρτήτως τών διαιάξεων του παρόντος νόμου Μειαβυτ,υί
καΐ προς διευκόλυνσιν τής ταχείας συστάσεως και λειτουργίας διατΛί.ι,ς.
τής 'Εξωτερικής 'Υπηρεσίας οί πρώτοι διορισμοί εϊς αυτήν
δύνανται νά διενεργώνται άνί.υ αύστηράς συμμορφώσεως προς
τάς διατάξεις τοϋ παρόντος νόμου, ειδικώς δέ προς τάς περί
προσόντων διορισμού τοιαύτας.
(2) Πάς διοριζόμενος κατά τάς διατάξεις του προηγουμένου
εδαφίου, εξαιρέσει τών επί βαθμώ Πμέσβεως, Πληρεξουσίου
'Υπουργού ή Συμβούλου, θά θεωρήιαι επί δύο ετη ώς διατελών
επί δοκιμασία.
9.—(Ι) Ουδεμία διάταξις τοΰ παρόντος νόμου θίγει τό δικαίωμα Σ υ ν Ί α ν μ α ( ι .
τοΟ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου διιως. συμφώνως προς τό άρθρον 54, καϋί,^οΐαι
παράγραφος (/>), καΐ άρθρον 50, παράγραφος Ι, εδάφιον (Α) (α) τοΟ 'Yr,oy'jv^oo
Συντάγματος, διορίζη καΐ τρποθετή ώ ς διπλωματικούς άπεσταλμέ Συμίουλ1ου ·
νους ή Προξενικούς έκπροσώυους, πρόσωπα μή ανήκοντα είς

τήν Έξωτερικήν Υπηρεσίαν.
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(2) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται δι* αποφάσεως αύτοΟ
ν* άπονέμη είς παν οίίτω διοριζόμενον καΐ τοποθετούμενο ν πρό
σωπον, διαρκούσης τής χρονικής περιόδου του διορισμού καΐ της
τοποθετήσεως αυτού, τόν άντίστοιχον βαθμόν τής θέσεως είς ην
τούτο διωρίσθη ή έτοποθετήθη.
κανοκσμοΐ.

|Q.—(|) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδίδη Κανο
νισμούς, δημοσιευόμενους είς τήν Έπίσημον 'Εφημερίδα της Δη
μοκρατίας διά τήν εφαρμογή ν τών διατάξεων του παρόντος νόμου.
(2) Οί έν λόγω Κανονισμοί δύνανται ενδεικτικώς νά καθορίζουν,
μεταξύ άλλων—
(α) τήν διάρθρωσιν τών διαφόρων Διευθύνσεων, Τμημάτων
καΐ 'Υπηρεσιών της Κεντρικής 'Υπηρεσίας τοϋ Υπουργείου
'Εξωτερικών
(/?) τά καθήκοντα και τάς αρμοδιότητας τών λειτουργών
της 'Εξωτερικής 'Υπηρεσίας*
(γ) τους δρους είσδοχής, διορισμού και προαγωγής, είδι
κώτερον δε τους δρους διεξαγωγής διαγωνισμών ή άλλων
δοκιμασιών, τόν άπαιτούμενον δι* έ'καστον βαθμόν χρόνον
υπηρεσίας προς προαγωγήν είς τόν αμέσως άνώτερον
τοιούτον και τάς προϋποθέσεις τής κατ* έκλογήν προα
γωγής·
(δ) τήν σύστασιν υπηρεσιακών συμβουλίων διά τήν ποιοτικήν
κρίσιν τών λειτουργών τής 'Εξωτερικής Υπηρεσίας·
(ε) τόν καθορισμόν θεμάτων άδειων τών μελών τής Εξωτερικής
"Υπηρεσίας*
(στ) τά τής προξενικής διατιμήσεως και εισπρακτέων τελών
ύπό τών προξενικών αρχών διά τάς ύπ* αυτών παρεχό
μενος υπηρεσίας.
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ
( " Α ρ θ ρ ο ν 4 , ' Ε δ ά φ ι ο ν (Ι))
ΜΙΣΘΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
'Οργανικοί θέσεις.
Μισθοί.
Διοικητικός Λειτουργός (Προσω
ρινός Μισθός)
£1,460x50—1,560x60—1.800.
Πρέσβυς
£1,380x50—1,580x60—1,700.
Πληρεξούσιος Υπουργός
.. £ 1,236 χ 42—1,404 χ 48—1,548.
Σύμβουλος ή Γενικός Πρόξενος
ΑΓ τάξεως
£1,128x36—1,236x42—1,362.
Σύμβουλος ή Γενικός Πρόξενος
Β' τάξεως
£ 1,020 χ 36— 1,200.
Γραμματεύς Α' τάξεως ή Πρό
ξενος
£900x30—1,020x36—1,056.
Γραμματεύς Β' τάξεως ή Ύποπρό
ξενος
£720x30-990.
•Ακόλουθος Α' τάξεως ..
. . £720x30—900.
'Ακόλουθος Β' τάξεως . .
. . £642x24—690x30—«10.
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ
("Αρθρον

7,

'Εδάφιον

(Ι))

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
'Ανώτατος 'Αριθμός.
Διοικητικός Λειτουργός . .

..

..

..

Πρέσβεις
Πληρεξούσιοι ΎττουργοΙ

Ι
7

..

..

..

2

Σύμβουλοι fj Γενικοί Πρόξενοι (Α'καΙ Β'τάξεως)

12

Γραμματείς (Α' καΐ Β' τάξεως) f] Πρόξενοι καΐ
Ύττοττρόξενοι . .
..
..
..

22

"Ακόλουθοι (Α'καΐ Β'τάξεως)

10

