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4. Ανεξαρτήτως παντός έν ταΐς διατάξεσιν του βασικοΰ Νόμου Νέοι 
εμπεριεχομένου νέοι διορισμοί είς το αξίωμα του Μουκτάρου καΐ τοΟ διορισμοί. 
Άζα, δυνάμει τών διατάξεων του δασικού Νόμου, δύνανται να γίνωσι 
καθ' οίονδηποτε χρόνον μετά τήν έφαρμογήν του παρόντος νόμου. 

5. "Αττασαι αί πράξεις ή πράγματα άτι να έγένοντο ή άπαντα τά 
καθήκοντα άτι να έπετελέσθησαν ή έξουσίαι αΐτινες ένησκήθησαν f) 
υποτίθεται δτι έγένοντο, έπετελέσθησαν ή ένησκήθησαν υπό οιουδή

ποτε Μουκτάρου ή Άζά καί αΐτινες ήδύναντο νά γενώσιν, έπιτελε

σθώσιν ή ένασκηθώσιν εγκύρως καί δεόντως, δυνάμει τοΰ βασικού 
Νόμου έάν ό παρών νόμος ήτο τότε έν Ισχύϊ, θά λογίζωνται ώς εγκύ

ρως καί δεόντως γενόμεναι, έπιτελεσθεϊσαι καί ένασκηθεΐσαι, δυνάμει 
τοΰ δασικού Νόμου. 

Συμφώνως τφ "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος δ ύπό της Βουλής τών 'Αντι

προσώπων/ ψηφισθείς περί Περιοχών Βελτιώσεως' (Παράτασις καί Έπικύρωσις) 
Νόμος, 1961, τό κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό τοΰ Προέδρου 
και τοΰ 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως εις τήν 'Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

"Αριθμός 21 τοΰ 1961. 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥ

ΛΙΩΝ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΚΥ 
ΡΩΣΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : — 

1. Ό παρών νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Περιοχών Συνοδικός 
Βελτιώσεως (Παράτασις καί Έπικύρωσις) Νόμος, 1961, καί θά ·<<τΛος. 
άναγινώσκηται όμοΰ μετά του περί Χωρίων (Διοίκησις καί Βελτίω *W 243. 
σις) Νόμου (έν τοΐς εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός Νόμος»). 

2. 'Εν τω παρόντι νόμο>, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του κειμέ tpunveia. 
νου οί χρησιμοποιούμενοι δροι θά έχωσιν τήν είς τούτους ύπό τοΰ 
δασικού Νόμου άποδιδομένην άναγκαίαν έννοιαν. 

3. 'Ανεξαρτήτως παντός έν τω βασικω Νόμω εμπεριεχομένου πάν er,Ts'a. 
Συμβούλιον συσταθέν δυνάμει τοΰ βασικού Νόμου καί διατελούν 
έν τη εξουσία κατά τήν Ιην Ιουλίου, 1954, ή οϋτω συσταθέν μετά 
τήν εν λόγω ήμερομηνίαν, θά εξακολούθηση νά διατελή έν τη εξου

σία καί νά θεωρήται δτι συνεστήθη νομίμους καί δτι διατελεί έν τη 
εξουσία νομίμως δυνάμει τών διατάξεων τοΰ βασικού Νόμου μέχρι 
της 30ης Νοεμβρίου, 1961. 

4. "Απασαι αί πράξεις ή πράγματα άτινα έγένοντο ή άπαντα τά t π,κύρο01< 

καθήκοντα ά τ ι ν α έπετελέσθησαν ή έξουσία ι αΐτ ινες ένησκήθησαν. πρώτων. 
ή υποτ ίθετα ι δτ ι έγένοντο , έπετελέσθησαν ή ένησκήθησαν ύφ' οίου

δήποτε Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ κ α ί αΤτινες ήδύνατο εγκύρως καί δεόντως νά 
γενώσιν, έπιτελεσθώσιν ή ένασκηθώσιν δυνάμε ι του βασ ικού Νόμου, 
έάν δ παρών νόμος ήτο τό τε έν Ισχύϊ θά λ ο γ ί ζ ω ν τ α ι γενόμενα ι , έπι

τ ελεσθε ϊσα ι f) ένασκηθε ΐσα ι εγκύρως κ α ί δεόντως δυνάμε ι του 
βασικού Νόμ€$υ. 

Έπικύρωσις 
•πράξεων. 


