
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ 
ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ 

 
  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
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(Ι) του 1992 
25(Ι) του 1993 
12(Ι) του 1995 
20(Ι) του 1995 
74(Ι) του 1997 

2(Ι) του 1998 
58(Ι) του 1998 

   185(Ι) του 2002.  

 

   1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γεωργικής 

Ασφάλισης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Γεωργικής Ασφάλισης Νόμους του 1977 μέχρι 

2002 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως “ο βασικός νόμος”) 

και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί 

ως οι περί Γεωργικής Ασφάλισης Νόμοι του 1977 μέχρι 2005. 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 10 
του βασικού  
νόμου. 

   2. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

 

 
 «Προσωρινή 

απουσία του 
Προέδρου 
ή και του  
Αντιπροέδρου. 

10.-(1) Όταν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 

απουσιάζει από τη Δημοκρατία ή δεν είναι σε 

θέση ή αδυνατεί από οποιαδήποτε άλλη αιτία, 

προσωρινά, να ασκήσει τις αρμοδιότητες της 

θέσης του, ο Αντιπρόεδρος, κατά τη διάρκεια 

της απουσίας του Προέδρου, θα ενεργεί ως 

Προεδρεύων και θα ασκεί όλες τις 

αρμοδιότητες του Προέδρου. 
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       (2)  Όταν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος 

του Συμβουλίου απουσιάζουν από τη 

Δημοκρατία ή  δεν είναι  σε θέση  ή αδυνατούν 
  από οποιαδήποτε άλλη αιτία, προσωρινά, να 

ασκήσουν τις αρμοδιότητες της θέσης τους, ο 

Υπουργός μπορεί να διορίσει άλλο δημόσιο 

υπάλληλο, ο οποίος είναι μέλος του 

Συμβουλίου, για να ενεργεί ως Προεδρεύων 

και να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του 

Προέδρου κατά τη διάρκεια της απουσίας του 

Προέδρου και του Αντιπροέδρου.». 

      ------------------------ 
(23.01.011.2005)  
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

 Με το παρόν νομοσχέδιο σκοπείται η τροποποίηση του βασικού νόμου, έτσι 

ώστε, σε περίπτωση προσωρινής απουσίας, για οποιαδήποτε αιτία, είτε του 

Προέδρου είτε του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Οργανισμού Γεωργικής 

Ασφάλισης, να μπορεί ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 

να διορίζει άλλο μέλος του Συμβουλίου του Οργανισμού αυτού, ως Προεδρεύοντα 

του Συμβουλίου. 

 

 

 

 

7 Ιουλίου, 2004 

 

 

 

 

 

                                                                              Πέτρος Κληρίδης, 

Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33726/ΜΚ 
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ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1977 ΕΩΣ 2002 
Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 13(5) 

 
 

 

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(Ι) του 1992 
25(Ι) του 1993 
12(Ι) του 1995 
20(Ι) του 1995 
74(Ι) του 1997 

2(Ι) του 1998 
58(Ι) του 1998 

 185(Ι) του 2002.  

 

     Ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης, ασκώντας τις εξουσίες 

που του παρέχει το εδάφιο (5) του άρθρου 13 των περί 

Γεωργικής Ασφάλισης Νόμων του 1977 έως 2002 εκδίδει, με την 

έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, τους ακόλουθους 

Κανονισμούς: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
30.7.1999. 
 

   1.  Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί 

Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (Διάρθρωση και Όροι 

Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005 και θα 

διαβάζονται μαζί με τους περί Οργανισμού Γεωργικής 

Ασφάλισης (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 

1999 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «οι βασικοί 

κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες 

Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Οργανισμού 

Γεωργικής Ασφάλισης (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) 

Κανονισμοί του 1999 και 2005. 

 
Ένθεση νέου 
κανονισμού  
στους βασικούς 
κανονισμούς 
αμέσως μετά τον 
Κανονισμό 54 
αυτών. 
 
 
 

   2. Οι βασικοί κανονισμοί  τροποποιούνται με την ένθεση σ΄ 

αυτούς, αμέσως μετά τον Κανονισμό 54, του ακόλουθου νέου 

Κανονισμού 54Α:  
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 «Υποχρέωση  

αναφοράς 
πράξεων 
διαφθοράς ή 
δωροδοκίας. 

54Α.  Υπάλληλος, ο οποίος, κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων του, διαπιστώνει ή 

έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει τελεσθεί 

πράξη διαφθοράς ή δωροδοκίας από άλλο 

πρόσωπο, κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων του, οφείλει να το αναφέρει 

εγγράφως στο Συμβούλιο, δίνοντας όλα τα 

αναγκαία στοιχεία προς υποστήριξη του 

ισχυρισμού του.». 
   
(23.03.004.2005)  
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