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Ο κερί Γεωργικής Ασφαλίσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 εκδίδεται με 
δημοσίεΐΜϊη στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με ΊΟ 
'Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 235 του 1988 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΪΙΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο πάρων Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γεωργικής Ασφαλίσεως 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Γεωργικής Ασφαλίσεως Νόμους του 1977 μέχρι 1987. (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Γεωργικής Ασφαλίσεως Νόμοι 
του 1977 μέχρι 1988. 

2. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού και 
Φ) (*) με την αναρίθμηση του εδαφίου (3) σε εδάφιο (2f και 

(ιι) με τη διαγραφή της παραγράφου (β) του εδαφίου (2), όπως 
αυτό αναριθμήθηκε, και την αντικατάσταση της από την 
ακόλουθη παράγρεφο: 
«(β) 'αναπόφευκτη φυσική αιτία1 σημαίνει σκωρίαση 

στα σιτηρά, πτώση χαλάζιου στα φυλλοβόλα, αμπεr 
λια, σιτηρά, εσπεριδοειδή και πατάτες, παγετό στα 
αμπέλια, εσπεριδοειδή και πατάτες, ανομβρία στα, 
σιτηρά και ξηρικά κτηνοτροφικά φυτά, πλημμυρά 
σης πατάτες και άλλες αναπόφευκτες φυσικές αιτίες 
για κάθε γεωργικό ιτροίσν, τις οποίες το Υπουργικό 
Συμβούλιο θα καθορίζει με Διάταγμα του που €α 
δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημο
κρατίας'». 

,3. Η παράγραφος (Q του εδαφίου (1) του άρθρου 19 του βασικού 
νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά την υποπαράγραφο 
(αι) αυτής της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (ιν): 

<ιν) ζημίας εις πατάτας προερχόμενος εκ πλημμύρων εις ποσοστόν 
μη υπερβαίνον το 20% της συνολικής παραγωγής κατ' 
αγροτεμάχισν.». 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 20 του βασικού νομού τροποποιείται ως 

(α) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (γ) αυτού των λέξεων «από 
παγετό» (πρώτη γραμμή) και την αντικατάσταση τους από τις 
λέξεις «που προκαλούνται από παγετό σε δενδρώδεις ή 
πρεμνοειδείς καλλιέργειες»· 
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(β) με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (δ) αυτού των 
ακόλουθων νέων παραγράφων (ε) και (στ): 

«(ε) Σε περιπτώσεις ζημιών που προκαλούνται από παγετό 
σε ετήσιες καλλιέργειες η αποζημίωση που θα κατα^ 
βάλλεται θα είναι ίση με ποσοστό 60% του πάνω από το 
15% συνολικού ποσοστού ζημιάς, και 

(στ) σε περιπτώσεις ζημιών από πλημμυρά η αποζημίωση 
που θα καταβάλλεται θα είναι ίση με ποσοστό 72% του 
πάνω από το 20% συνολικού ποσοστού ζημιάς.». 

Τροποποίηση 5. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής: 
του βαο«ού ( α ) **ε τ τ 1 ν βρίθμηση * ° υ υφιστάμενου άρθρου σε εδάφιο (1)· και 
νόμου. (β) με την προσθήκη αμέσως μετά το τέλος του εδαφίου (1), όπως 

αυτό αριθμήθηκε, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2): 
«(2) Εκτός από τους πόρους του Οργανισμού οι οποίοι 

αναφέρονται στο εδάφιο (1), οποιοδήποτε διάταγμα του 
Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδεται με βάση το εδάφιο (1) 
του άρθρου 16 συνεπάγεται πρόσθετη ετήσια ενίσχυση των 
πόρων του Οργανισμού από το Πάγιο Ταμείο της Δημο

κρατίας ως εξής: 
(α) Κατά το πρώτο έτος του Διατάγματος χρηματικό ποσό 

ίσο με το σύνολο των ετήσιων ασφαλίστρων τα οποία 
καταβάλλουν τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα που επηρεά

ζονται από το Διάταγμα· 
(β) κατά το δεύτερο έτος χρηματικό ποσό ίσο με το 90% 

των ετήσιων ασφαλίστρων τα οποία καταβάλλουν τα 
ασφαλιζόμενα πρόσωπα που επηρεάζονται από το 
Διάταγμα* 

(γ) κατά το τρίτο έτος χρηματικό ποσό ίσο με το 80% των 
ετήσιων ασφαλίστρων τα οποία καταβάλλουν τα 
ασφαλιζόμενα πρόσωπα που επηρεάζονται από το 
Διάταγμα* 

(δ) κατά το τέταρτο έτος χρηματικό ποσό ίσο με το 70% 
των ετήσιων ασφαλίστρων τα οποία καταβάλλουν τα 
ασφαλιζόμενα πρόσωπα που επηρεάζονται από το 
Διάταγμα* και 

(ε) κατά το πέμπτο έτος και για κάθε επόμενο έτος 
χρηματικό ποσό ίσο με το 50% των ετήσιων 
ασφαλίστρων τα οποία καταβάλλουν τα ασφαλιζόμενα 
πρόσωπα που επηρεάζονται από το Διάταγμα: 

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου 
' πρώτο έτος ' σημαίνει το οικονομικό έτος του Οργανισμού 
μέσα στο οποίο εκδόθηκε το πιο πάνω Διάταγμα του 
Υπουργικού Συμβουλίου.». 


