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ΠΑΡΑΡΤΗ ΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύττ
β 'Αρ. 1599 της 3ης ΜΑΙΟΥ 1980 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νό
μος τοϋ 1980 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

Άρϋθμός 19 του 1980. 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕ,ΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 1960 ΕΩΣ 1975 

■Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρη,ται ώς ό περί Εξωτερικής Ύπη,- Συνοπτικός 

ρεσίας τής Δημοκρατίας (Τροποποιητικός). Νόμος το0 1980 και θά τίτλος, 
άναγιγνώσκηται ό.μοΟ μετά των περί 'Εξωτερικής Υπηρεσίας τής ιοτοοΐ96θ 
Δηιμοκρατίας Νόμων του 1960 εως 1975 (έν τοις εφεξής άναφερο 35τοθΐ966 
μένων ώς «ό βασικός νόμος») και 6 δασικός νόμος και ό παρών 49τοΰΐ969 
Νόμος θά αναφέρονται ό.μού ώς οι περί 'Εξωτερικής Υπηρεσίας 4 1 τ ο υ 1 9 7 5 · 
τής Δηιμοκροαίας Νόμοι του 1960 Μως 1980. 

2. Τό άρθρον 8 του βασικού νόμου,, ώς τούτο άνηιριθμήθη: δυνά Γροποποί
μει του άρθρου 4 του περί 'Εξωτερικής Υπηρεσίας τής Δηιμοκρα ησιςτοΰ 
τίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 1966 ('Αρ. 35 του 1966),, δια του f^g°o^oC 
παρόντος τροποποιείται ώς ακολούθως: νόμου. 

(α) Διά τής έκ του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής τής παρα
, γράφου ((5), (ώς αϋτηι έτ.ροποποιήθηι δυνάμει του άρθρου 6 του 

περί 'Εξωτερικής Υπηρεσίας τής Δηιμοκρατίας (Τροποποιητι
κού) Νόμου του 1966 (Άρ. 35 του 1966) ) και τής αντικαταστά
σεως αυτής διά τής ακολούθου νέας παραγράφου: 

«(β) (i) την κατηιγορίαν εκάστης θέσεως έν τή 'Εξωτε
ρική Υπηρεσία' 

(ii) τά απαιτούμενα προσόντα διορισμού ώς και τά 
καθήκοντα και τάς αρμοδιότητας έκαστης θέ
σεως έν τή 'Εξωτερική Υπηρεσία'»* και 

(β) διά τής ευθύς μετά τό εδάφιον (2) αύτου προσθήκης 
του ακολούθου νέου εδαφίου:ι 

;«(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει των παραγράφων (β) 
και (γ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου κοπτατί

(673) 
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θ&νται είς την Βουλήν των 'Αντιπροσώπων. 'Εάν έντάς 
τριάκοντα ήμερων άπό της τοιαύτης καταθέσεως ή Βοι>λή 
ιτων Άντι/προσώπων δι' αποφάσεως αύτη ς δέν τροπο
ποίηση ή ακύρωση τους οϋτω κοττοαεθέντας Κανονισμούς 
έν δλω ή έν ,μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά τήν πάροδον 
της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν τη έπισήμω 
έφηιμερίδι της Δημοκρατίας καΐ τίθενται έν Ισχύϊ άπό 
της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έν περιπτώσει τροποποιή
σεως τούτων έν δλω ή έν μέρει ύπό της Βουλής των 
'Αντιπροσώπων, ούτοι δημοσιεύονται έν τη έπισήμω έφηκ 
μερίδι της Δηίμοκροαίας ώς ή'θελον ούτω τροποποιηβή 
*ύπβ αυτής καΐ τίθενται έν Ισχύϊ άπό τής τοιαύτης δημο
σιεύσεως.».. 

Έτιπτώθη έν τφ Τυπογραφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


