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Ν. 41/75

Ό περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νό
μος τοΟ 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος.
'Αριθμός 41 τοΟ 1975
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1960 ΕΩΣ 1969
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Εξωτερικής Ύπηρεσίας της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) 'Νόμος του 1975 και θά
άναγινώσκηται όμοΰ με τους περί 'Εξωτερικής Υπηρεσίας τής Δημο
κρατίας Νόμους του 1960 εως 1969 (εν τοις ίέφεξής αναφερομένους
ώς «ό βασικός νόμος») και ό βασικός νόμος και ό παρών Νόμος θά
άναφέρωνται όμοΰ ώς «οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας τής Δημοκρα
τίας Νόμοι του 1960 εως 1975».
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2. Το άρθρον 4 τοΰ βασικού νόμου (ώς έτροποποιήθη ύπό του Κστάργησις
άρθρου 3 του Νόμου 35 του 1966) καταργείται και αντικαθίσταται τοΰ άρθρου 4διά του ακολούθου :
τοΰβασικοϋ
νομού καΐ

«•Οργανικοί
4. Αϊ όργανικαί θέσεις, αϊ διαβαθμίσεις αυτών και α'ι άντικατάστα
θέσεις ^ μισθοδοτικού κλίμακες εν τή Εξωτερική Υπηρεσία καθο σιςαύτοΰ
Ύζωρεσία^ς ?'lKOVTCXL 0 L a τ ο ^ ^ Ρ 1 Προϋπολογισμού Νόμου έκαστου ^ ^ ^
έτους :
Νοείται δτι έπί πλέον των τοιούτων μισθών θά κοπαβάλ
ληται εις τά μέλη τής Υπηρεσίας Εξωτερικού έπιχορήγη
σις καθοριζομένη συμφώνως προς τους δυνάμει του πα
ρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς και εντός του
ορίου του ψηφισθέντος όλικοΰ ποσού εν τω Προϋπολογισμω
εν σχέσει με εκαστον σίκονομικόν έτος διά το όποιον οάίτη
θά πληρώνηται.
3. Το εδάφιον (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου καταργείται, Τροποποίησις
του εδαφίου (2) παραμένοντος ώς τής μόνης διατάξεως του άρθρου, τοΰ άρθρου 7
τοΰ βασικού
νόμου.

4. Ό Πρώτος και ό Δεύτερος Πίναξ του βασικού νόμου καταρ Κατάργησις
των
γοΟνταΐ.
'
Πινάκων
τοΟ βασικού
νόμου.

