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Ό περί Εξωτερικής 'Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 1966 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπρια
κής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

ΙΟτοϋ 1960 
2 5 τ ο ΰ 1 9 6 1 . 

Άντικατά
στασις 
«Διοικητικού 
Λειτουργού» 
διά «Γενικού 
Διευθυντού». 

ΤροποποΙηοις 
τοϋ άρθρου 4 
του βασικού 
Νόμου. 

Κατάργησις 
των άρθρων 
5, 6 καΐ 9 τοΰ 
βασικού 
Νόμου καΐ 
άντικατάστα-
σις διά νέου 
άρθρου. 

'Αριθμός 35 του 1966 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1960 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Εξωτερικής Υπη

ρεσίας τής Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1966, και θά 
άναγινώσκηται όμου μετά του περί 'Εξωτερικής Υπηρεσίας τής Δη
μοκρατίας Νόμου του 1960 (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς <<ό 
βασικός Νόμος»). 

2. Ό (δασικός Νόμος τροποποιείται διά τής έν αύτω αντικαταστά
σεως μνείας του «ΔιοικητικοΟ Λειτουργού» (οπουδήποτε αϋτη ανα
φέρεται) διά μνείας «Γενικού Διευθυντού». 

3 . Τό εδάφιον (1) του άρθρου 4 τροποποιείται διά τής έν αύτώ 
αντικαταστάσεως τής φράσεως «πλην του Διοικητικού Λειτουργού 
δστις θά ύπηρετή μόνον παρά τή Κεντρική Υπηρεσία» (γραμμαί 6 
και 7) διά τής φράσεως «πλην του Γενικού Διευθυντού δστις υπηρε
τεί μόνον παρά τή Κεντρική Υπηρεσία και φέρει τόν δαθμόν πρέ 
σδεως». 

4. Τά άρθρα 5( 6 και 9 του βασικού Νόμου καταργούνται και αντι
καθίστανται διά του κάτωθι : 
«Διορισμοί, 
κ.λ.τι.. είς 

5.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νό
μου και οιωνδήποτε έπί τή δάσει τούτου γενομένων Κα

•Υτιηρεσίσν ν ο ν ι ° μ ω ν κ α ι τ ω ν εδαφίων (2) και (3), ό διορισμός και 
ή προαγωγή έν τή 'Εξωτερική Υπηρεσία διενεργούνται 
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ύπό της Επιτροπής Δημοσίας 'Υπηρεσίας και εφαρμό
ζονται έπ' αυτών αϊ εκάστοτε διατάξεις αί άφορώσαι είο 
διορισμούς και προαγωγάς έν τη Δημοσία Υπηρεσία. 

(2) Ό διορισμός και ή τοποθέτησις αρχηγών δίπλωμα 
τικών αποστολών έκ τών υπηρετούντων έν τη Διπλωμα
τική Υπηρεσία, είς θέσεις έν τω έξωτερικώ και ή άνάθε
σις καθηκόντων έν τω έξωτερικώ, ως ειδικών απεσταλμέ
νων εις ύπηρεσίαν έν τη Διπλωματική Υπηρεσία είς ήδη 
ύπηρετοΟντας είς αυτήν, διενεργείται ύπό του 'Υπουργι
κού Συμβουλίου. 

(3) Ό διορισμός καΐ ή τοποθέτησις αρχηγών/ διπλω
ματικών αποστολών έκ προσώπων μή υπηρετούντων έν 
τη Διπλωματική 'Υπηρεσία είς θέσεις έν τω έξωτερικώ 
και ή άνάθεσις καθηκόντων έν τω έξωτερικώ, ώς ειδικών 
απεσταλμένων είς ύπηρεσίαν έν τη Διπλωματική Υπηρε
σία, είς μή ύπηρετούντας έν τη Διπλωματική Υπηρεσία 
διενεργείται ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου. 

Νοείται δτι το Υπουργικόν Συμδούλιον δύναται οι' 
αποφάσεως αύτου νά άπονέμη είς παν ούτω διοριζόμε· 
νον και τοποθετούμενον πρόσωπον διαρκούσης της χρο
νικής περιόδου του διορισμού και της τοποθετήσεως αύ

. του, τόν άντίστοιχον δαθμόν της θέσεως είς ή ν τούτο 
διωρίσθη ή έτοποθετήθη. 

(4) Τηρουμένων τών διατάξεων τών εδαφίων (2) και 
(3) ή τοποθέτησις είς οιανδήποτε θέσιν έν τω έξωτερικώ 
ή έν τω Ύπουργείω τών Εξωτερικών προσο^πων υπηρε
τούντων έν τη Διπλωματική Υπηρεσία διενεργείται ύπό 
του Υπουργού τών Εξωτερικών.». 

5. Τό άρθρον 7 του βασικού Νόμου τροποποιείται δια της έν αύτω Τροποποίηση 
αντικαταστάσεως του εδαφίου (2) δια. του κάτωθι : το° άρθρου 7 

τοΰ βασικού 
«(2) Ή έγκαθίδρυσις διπλωματικών σχέσεων μετά ξένων χω Νόμου, 

ρών αποφασίζεται ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου δπως δια τής 
αποφάσεως αύτου καθορίζει τό έπίπεδον και τήν σύστασιν τής 
διπλωματικής αποστολής». 
6. Ή παράγραφος (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 10 του 6ασι τροποποίηση 

κου Νόμου καταργείται κάί αντικαθίσταται δια τών κάτωθι : τοΰ άρθρου ίο 
«(β).—(ί) Τά απαιτούμενα προσόντα διορισμού ή προαγωγής έκά Νόμου. 

στης θέσεως έν τη Εξωτερική Υπηρεσία, 
(ii) Τά καθήκοντα και αί αρμοδιότητες έκαστης θέσεως έν 

τη Εξωτερική Υπηρεσία : 
Νοείται δτι ο'ιοιδήποτε κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει τής 

υποπαραγράφου (β) (i) του παρόντος άρθρου κατατίθενται είς 
τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. Έάν μετά πάροδον δεκα
πέντε ήμερων άπό τής τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 
Αντιπροσώπων δι* αποφάσεως αυτής δέν τροποποίηση ή ακύ
ρωση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς έν δλω ή έν μέ
ρει τότε ούτοι αμέσως μετά τήν πάροδον τής άνω προθεσμίας 
δημοσιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας κάί 
τίθενται έν ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έν περι
πτώσει τροποποιήσεως τούτων έν δλω ή έν μέρει ύπό τής Βου
λής τών 'Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται έν τή έπισήμω 
έφημερίδι τής Δημοκρατίας ώς ήθελον ούτω τροποιτοιηθή ύπ' 
αυτής και τίθενται έν ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως.* 
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Κατάργησκ, 
και άντικατά
στασις τοΰ 
Πρώτου 
ΓΗνακος 
τοΰ βασικοϋ 
Νόμου. 

7. Ό Πρώτος Πίναξ του βασικού Νόμου καταργείται και αντικα
θίσταται διά τοΰ κάτωθι : 

Τροποττοίησις 
τοΰ Δευτέρου 
Πίνσκος 
τοΰ βασικού 
Νόμου. 

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 
(Αρθρον 4 ( Ι ) ). 

ΔΙΑΒΑΘΜ1ΣΕ1Σ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ 

Όργανικαί θέσεις 
Γενικός Διευθυντής £1 , 
Πρέσβυς £1 , 
Πληρεξούσιος 'Υπουργός £1, 
Σύμβουλος ή Γενικός 

Πρόξενος Α ' τάξεως £ 1 , 
Σύμβουλος ή Γενικός 

Πρόξενος Β τάξεως 
Γραμματεύς Α ' τάξεως ή 

Πρόξενος £ 
Γραμματεύς Β ' τάξεως ή' 

Υποπρόξενος 
'Ακόλουθος Α ' τάξεως 
'Ακόλουθος Β ' τάξεως 
Κρυπτογράφος 
Άρχε ιοφύλαξ Α ' 
Άρχε ιοφύλαξ Β 

ΣΕΩΝ ΕΝ ΤΗ 
Α 

Μισθός ■ 
460X50-1,560X60- 1,800 
380X50-1,580X60-1,700 
236X42-1,404X48- 1,548 

128X36-1,236X42-1,362 

£1,020X36-1,200 

900X30-1,020X36-1,056 

£720X30990 
£720X30900 

£642X24690X30810 
£720X30900 

£642X24690X30810 
£ 498X24642 

Κατάργησις 
Νόμου 
25 τοΰ 1961. 

8 . Ό Δεύτερος Πίναξ του βασικού Νόμου τροποποιείται ώς ακο

λούθως : 
(α) Ή έπικεφαλις ^'Ανώτατος 'Αριθμός 'Οργανικών θέσεων Υ

πουργείου Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή ς 'Υπηρεσίας* αντικαθίσταται διά της 
έπικεφαλίδος «.'Ανώτατος 'Αριθμός 'Οργανικών θέσεων εν 
τη Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή 'Υπηρεσία \ 

(β) ό ε'ις τήν δευτέραν στήλη ν του Δευτέρου Πίνακος αναφερό

μενος ανώτατος αριθμός τών οργανικών θέσεων αυξάνεται 
έν σχέσει προς τάς έν τή πρώτη στήλη του Πίνακος έξειδ». 
κευομένας θέσεις ώς ακολούθως: 

Πρέσβεις άπό 7 εις 9. .  · ' ■ ' 
Γραμματείς ( Α ' και Β ' τάξεως) ή Πρόξενοι.και Υποπρό

ξενοι άπό .22 εις 23. 
Ακόλουθοι (Α ' και Β ' τάξεως) άπό 10 εις 11. 

( γ ) προστίθενται αϊ ακόλουθοι όργανικαί θέσεις εις τήν πρώ
την στήλην τοΰ Πίνακος ό ανώτατος αριθμός.τών όποιων κα
θορίζεται ώς ακολούθως είς τήν, δευτέραν στήλην τοΰ Πί
νακος : 

Κρυπτογράφος . 1 
Άρχε ιοφύλαξ Α' ι 
Άρχε ιοφύλαξ Β 3 

9 . Ό περί Υπουργε ίου 'Εξωτερικών (Επιπρόσθετοι θέσε ι ς ) Νό
μος του 1961 καταργείται . 


