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Ο περί Γεωργικής Ασφαλίσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 207 του 1991 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γεωργικής Ασφαλίσεως 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Γεωργικής Ασφαλίσεως Νόμους του 1977 μέχρι 1990 (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 1991. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από 
αυτό των ορισμών «γεωργικά προϊόντα», «κηπευτικά φυτά» και «φυλ
λοβόλα δένδρα» και την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά 
των πιο κάτω ορισμών: 

«'ανεμοθύελλα' σημαίνει τον άνεμο που προκαλεί τουλάχιστο 
σπάσιμο των κλαδιών των δένδρων του οποίου η μηχανική επίδραση 
στα φυτά προκαλεί ζημιά ή απώλεια της παραγωγής· 

'γεωργικά προϊόντα' σημαίνει όλα τα γεωργικά προϊόντα, εκτός 
από εκείνα τα οποία εκτίθενται στον Πίνακα Α' του Νόμου αυτού, 
των οποίων η ασφάλιση καθορίζεται ως υποχρεωτική με διάταγμα που 
εκδίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 16* 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
19 του 1977 
1 του 1978 
11 του 1980 
26 του 1*980 
12 του 1985 
35 του 1987 
235 του 1988 
178 του 1990. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 

Αντι

κατάσταση 
του άρθρου 16 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 18 
του βασικού 
νόμου. 

'καύσωνας' σημαίνει άνοδο της θερμοκρασίας του αέρα σε βαθμό 
που να προκαλεί εγκαύματα και ζημιά ή απώλεια στην παραγωγή· 

'κηπευτικά φυτά' σημαίνει λαχανικά, πεπόνια, καρπούζια, φράουλες 
και βρώσιμα όσπρια· 

'φυλλοβόλα' σημαίνει μηλιές, αχλαδιές, ροδακινιές, δαμασκηνιές, 
κερασιές, χρυσομηλιές, καϊσιές, αμυγδαλιές, κυδωνιές, συκιές και 
ροδιές.». 

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται: 
(α) Με την αντικατάσταση της λέξης «εννέα» (δεύτερη γραμμή) με 

τη λέξη «δέκα»' 
(β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (γ) αυτού της λέξης 

«επτά» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «οκτώ»· και 
(γ) με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (ν) της παρα

γράφου (γ) αυτού της λέξης «τρία» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη 
«τέσσερα». 

4. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο 
νέο άρθρο: 

«Ασφαλι

ζόμενα 
γεωργικά 
προϊόντα. 

16. Το Υπουργικό Συμβούλιο με διάταγμα που δημοσι
εύεται στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει 
τα γεωργικά προϊόντα των οποίων η ασφάλιση είναι υπο
χρεωτική για όλα τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα.». 

5. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται: 
(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) 

με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
«(β) 'αναπόφευκτη φυσική αιτία' σημαίνει σκωρίαση 

στα σιτηρά, πτώση χαλάζιου στα φυλλοβόλα, τα 
αμπέλια, τα σιτηρά, τα εσπεριδοειδή, τις πατάτες, τα 
καρόττα, τα τεύτλα, τα ξηρικά κτηνοτροφικά φυτά, 
τα κηπευτικά φυτά και τα τροπικά και λοιπά 
οπωροφόρα, παγετό στα αμπέλια, τα εσπεριδοειδή, 
τις πατάτες, τα καρόττα, τα τεύτλα, τα κηπευτικά 
φυτά και τα τροπικά και λοιπά οπωροφόρα, 
ανομβρία στα σιτηρά και τα ξηρικά κτηνοτροφικά 
φυτά, πλημμύρα στις πατάτες, τα καρόττα και τα 
τεύτλα, καύσωνα στα αμπέλια, ανεμοθύελλα στα 
εσπεριδοειδή και τα κηπευτικά φυτά και άλλες 
αναπόφευκτες φυσικές αιτίες για κάθε γεωργικό 
προϊόν τις οποίες το Υπουργικό Συμβούλιο θα καθο
ρίζει με διάταγμα του που θα δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.»· και 

(β) Με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του 
ακόλουθου νέου εδαφίου: 

«(3) Όταν η ζημιά για την οποία ασφαλιζόμενο 
πρόσωπο θα εδικαιούτο αποζημίωση, επισυμβεί στα 
αρχικά στάδια ανάπτυξης των κηπευτικών φυτών και 
καθίσταται αναγκαία η επανασπορά ή η επαναφύτευση και 
εφόσο λόγω τη εποχής του έτους αυτή είναι δυνατή, ο 
Οργανισμός καταβάλλει τα καλλιεργητικά έξοδα που 
πραγματοποιήθηκαν μέχρι της στιγμής τα οποία θα 
καθορίζονται από τσ Συμβούλιο.». 
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6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 19 του βασικού νόμου τροποποιείται: 
(α) Με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (i) της 

παραγράφου (γ) αυτού των λέξεων «της ημισείας κυβερνητικής 
σκάλας» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «του ημίσεος 
δεκαρίου»· 

(β) με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (Η) της 
παραγράφου (γ) αυτού των λέξεων «κυβερνητικής σκάλας» 
(δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «του δεκαρίου»· 

(γ) με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (iii) της 
παραγράφου (γ) αυτού των λέξεων «κυβερνητικήν σκάλαν» 
(δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «δεκάριο» και τη διαγραφή από 
την ίδια υποπαράγραφο των λέξεων «προκειμένου όμως περί 
ελαίας είναι μικρότερα των τριών δένδρων», (τρίτη και τέταρτη 
γραμμή)· και 

(δ) με την προσθήκη αμέσως μετά την υποπαράγραφο (iv) της 
παραγράφου (ζ) αυτού των ακόλουθων νέων υποπαραγράφων: 

«(ν) ζημιές °ε αμπέλια προερχόμενες από καύσωνα οι οποίες 
δεν υπερβαίνουν το 20% της συνολικής παραγωγής 
κατά αγροτεμάχιο και αφορούν μεμονωμένα αγροτε
μάχια, και 

(vi) ζημιές σε εσπεριδοειδή και κηπευτικά φυτά προερχό
μενες από ανεμοθύελλα οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 
15% της συνολικής παραγωγής κατά αγροτεμάχιο.». 

7. Το εδάφιο (1) του άρθρου 20 του βασικού νόμου τροποποιείται: 
(α) Με την αντικατάσταση του ποσοστού «72%» που αναφέρεται 

στις παραγράφους (α), (β), (δ) και (στ) αυτού (δεύτερη γραμμή) 
με το ποσοστό «75%»· 

(β) με τη διαγραφή από το τέλος της παραγράφου (ε) της λέξης 
«και»· και 

(γ) με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (στ) αυτού των 
ακόλουθων νέων παραγράφων: 

«(ζ) Σε περιπτώσεις ζημιών από καύσωνα η αποζημίωση που 
θα καταβάλλεται θα είναι ίση με ποσοστό 75% του 
πάνω από το 20% συνολικού ποσοστού ζημιάς, και 

(η) σε περιπτώσεις ζημιών από ανεμοθύελλα η αποζημίωση 
που θα καταβάλλεται θα είναι ίση με ποσοστό 75% του 
πάνω από το 15% συνολικού ποσοστού ζημιάς.». 

8. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντι
κατάσταση των λέξων «μέχρι 10% του συνολικού οφειλόμενου ποσού 
ασφαλίστρων» (πέμπτη και έκτη γραμμή) με τα ακόλουθα: 

«που υπολογίζεται σε ποσοστό επί του ποσού των οφειλόμενων 
ασφαλίστρων σε σχέση με το χρόνο καθυστέρησης. Για καθυστέρηση 
μέχρι ένα χρόνο το ποσοστό είναι δέκα τοις εκατόν αυξανόμενο κατά 
πέντε τοις εκατό για κάθε επιπρόσθετο έτος καθυστέρησης.». 

9. Η επιφύλαξη του εδαφίου (2) του άρθρου 23 του βασικού νόμου 
αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 

«Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου 'πρώτο έτος* 
σημαίνει το οικονομικό έτος του Οργανισμού το οποίο αρχίζει από 
την ημερομηνία έκδοσης του πιο πάνω διατάγματος του Υπουργικού 
Συμβουλίου και λήγει μέσα σε περίοδο δώδεκα μηνών από την 
ημερομηνία της έκδοσης του.». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 19 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 20 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 21 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 23 
του βασικού 
νόμου. 
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Τροποποίηση 10. Το εδάφιο (1) του άρθρου 32 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
του άρθρου 32 τ Τ · ν προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (β) αυτού της ακόλουθης 
του Βασικού , , 
νόμου. νέας παραγράφου: 

«(γ) Οποιουδήποτε φόρου ή τέλους το οποίο καταβάλλεται με βάση 
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί Μηχανοκίνητων Οχη

μάτων και Τροχαίας Κίνησης κατά την εγγραφή ή χορήγηση 
άδειας κυκλοφορίας σε οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα του 
Οργανισμού.». 

ΠΙΝΑΚΑΣ «Α» 
(Άρθρο 2) 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

1. ΕΛΙΕΣ 
2. ΦΙΣΤΙΚΙΑ 
3. ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ 
4. ΚΑΡΥΔΙΑ 
5. ΧΑΛΕΠΙΑΝΑ 
6. ΚΑΠΝΑ 
7. ΣΗΣΑΜΙ 
8. ΧΑΡΟΥΠΙΑ 
9. ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 

10. ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ 


