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Ο περί Γεωργικής Ασφαλίσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημο
σίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 
του Συντάγματος. 

Αριθμός 25(1) του 1993 

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 1993 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Γεωργικής Ασφαλίσεως Νόμους του 1977 μέχρι 1992 (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 
1993. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από 
αυτό του ορισμού «φυλλοβόλα» με τον ακόλουθο ορισμό: 

«'φυλλοβόλα' σημαίνει μηλιές, αχλαδιές, ροδακινιές, δαμασκηνιές, 
κερασιές, χρυσομηλιές, καϊσιές και αμυγδαλιές.». 

3. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

«(β) 'αναπόφευκτη φυσική αιτία' σημαίνει σκωρίαση στα σιτηρά, πτώση 
χαλάζιου στα φυλλοβόλα, τα σιτηρά, τα αμπέλια, τα εσπεριδοειδή, 
τις πατάτες και τα ξηρικά κτηνοτροφικά φυτά, παγετό στα αμπέλια, 
τα εσπεριδοειδή, τις πατάτες και τα φυλλοβόλα, ανομβρία στα σιτηρά 
και τα ξηρικά κτηνοτροφικά φυτά, πλημμυρά στις πατάτες, καύσωνα 
στα αμπέλια, ανεμοθύελλα στα εσπεριδοειδή και τα φυλλοβόλα και 
βροχή στα κεράσια κατά το στάδιο της ωρίμανσης τους και άλλες 
αναπόφευκτες φυσικές αιτίες για κάθε γεωργικό προϊόν, τις οποίες το 
Υπουργικό Συμβούλιο θα καθορίζει με Διάταγμα του που θα 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.». 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 19 του βασικού νόμου τροποποιείται— 
(α) Με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (ί) της παραγράφου 

(γ) αυτού των λέξεων «μιας κυβερνητικής σκάλας» (τρίτη γραμμή) με 
τις λέξεις «ενός δεκαρίου»· 

(β) με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (ζ) αυτού 
των λέξεων «και ξηρικά κτηνοτροφικά φυτά» μετά τη λέξη «σιτηρά» 
(πρώτη γραμμή)· 

(γ) με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (vi) της παραγράφου (ζ) αυτού 
των λέξεων «και φυλλοβόλα» μετά τη λέξη «εσπεριδοειδή» (πρώτη 
γραμμή) και 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
19 του 1977 
1 του 1978 
11 του 1980 
26 του 1980 
12 του 1985 
35 του 1987 
235 του 1988 
178 του 1990 
207 του 1991 
17(1) του 1992. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 18 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 19 
του βασικού 
νόμου. 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 20 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 23 
του βασικού 
νόμου. 

(δ) με την προσθήκη αμέσως μετά την υποπαράγραφο (vi) της παρα
γράφου (ζ) της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου: 

«(vii) ζημιές σε κεράσια από βροχή κατά το στάδιο της ωρί
μανσης, οι οποίες δε θα υπερβαίνουν το 20% της συνολικής 
παραγωγής κατά αγροτεμάχιο.». 

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 20 του βασικού νόμου τροποποιείται— 
(α) Με την αντικατάσταση του αριθμού «18(3)(β)>> στην πρώτη γραμμή με 

τον αριθμό «18(2)(β)>>· και 
(β) με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (η) της ακόλουθης 

νέας παραγράφου: 
«(θ) σε περιπτώσεις ζημιών από βροχή στα κεράσια κατά την 

ωρίμανση, η αποζημίωση που θα καταβάλλεται θα είναι ίση 
με ποσοστό 75% του πάνω από το 20% συνολικού ποσοστού 
ζημιάς.». 

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (θ) της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

«(ι) την καταβολή από το πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας στον Ο.Γ.Α, 
κάθε χρόνο, των πραγματικών δαπανών (αποζημιώσεις και διοικητικά 
έξοδα) που θα απαιτούνται για κάλυψη των ζημιών από την 
ανεμοθύελλα και τον παγετό στα φυλλοβόλα οπωροφόρα δένδρα και 
επιπλέον τη βροχή στα κεράσια κατά το στάδιο της ωρίμανσης, 
προκειμένου ο Οργανισμός να είναι σε θέση να καταβάλλει τις 
αποζημιώσεις.». 


