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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ. 1589 της 14ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1980 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Γ ε ω ρ γ ι κ ή Ασφαλίσεως (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1980 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημσν εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

Αριθμός 11 τοΟ 1980 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩιΝ ΤΟΥΣ Π Ε Ρ Ι - Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ 

Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Σ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1977 IK Α Ι 1978 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρη,ται ώς ό περί Γεωργικής Ά,σφα- Συνοπτικός 

λίσεως'(Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1980 και θά άναγιγνώσκηται Tg*
0
-" 1977 

όμοΟ μετά των περί Γεωργικής 'Ασφαλίσεως Νόμων τοΟ 1977 και ι τοοΐ978. 
1978 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό βασικός νόμος»)! και ό 
βασικός νόμος καΐ ό παρών Νόμος θ'ά άναφέρωνται ό'μοΟ ώς οι περί 
Γεωργικής 'Ασφαλίσεως Νόμοι του 1977 εως 1980. 

2. Το άρθρον 19 του βασικού νόμου διά του παρόντος τρόπο· Τροποποί
ποιεΐται ώς ακολούθως: ησιςτοΰ 

/ \ Α '  ■ '  « ' / Ν ~ <5ρθρου19 
(α) Δια τής αντικαταστάσεως τής υποπαραγράφου ( ι ι ι ) της τοΰβασικοΟ 

παραγράφου (γ) τοΰ εδαφίου (1) διά τής ακολούθου νέας ύπο νόμου, 
παραγράφου: 

«(ι ι ι ) εις την παραγωγήν ομοειδών καρποφόρων δένδρων 
των οποίων ή πυκνότης κατά κυβερνητικήν σκάλαν είναι μικρό
τερα των δέκα δένδρων, προκειμένου δμως περί έλαίας είναι 
μικρότερα των τριών δένδρων καΐ προκειμένου περί συγκαλ
λιεργείας αμπέλου και καρποφόρων δένδρων ή διαφόρων καρ
ποφόρων, δένδρων ή πυκνότης είναι μικρότερα των τριών ομο
ειδών δένδρων»* και 
(β) διά τής αντικαταστάσεως τών υποπαραγράφων (ι),, ( ι ι) 

και ( ι ι ι ) τής παραγράφου (ζ) του· εδαφίου (1) διά τών ακολού
θων νέων υποπαραγράφων: 

«(ι) ζημίας έκ χαλάζη,ς ή παγετού μη υπερβαίνουσας το 
15% τής συνολικής παραγωγής κατά τόν χρόνον τής ζηιμίας 
κατ' άγροτεμάχιον,, 

(ι ι) ζημίας έκ σκωριάσεως ε'ις σιτηίράμή υπερβαίνουσας το 
20%.τής συνολικής παραγωγής κατά τόν χρόνον τής ζη,μίας 
κατ' άγροτεμάχιον, 

( ι ι ι ) ζημίας εις σιτηρά προερχομένας εξ ανομβρίας μη υπερ
βαίνουσας το 45% τής συνολικής παραγωγής κατ' άγροτεμά
χιον.». 

(573) 
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Τροποποί
ησις τοΰ 
άρθρου 20 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

3. Τό άρθρον 20 του δασικού νόμου διά τοΟ παρόντος τροπο
ποιείται δια της καταργήσεως των παραγράφων (α),, (β), (γ)., (δ) 
και (ε) τοΟ εδαφίου (1) και της αντικαταστάσεως των διά των 
ακολούθων νέων παραγράφων: 

κ«(α) ΒΊς περιπτώσεις ζηιμιών εις σιτηιρά προερχομένων έικ σικω-
ριάσεως ή παρειχοιμένη άΙπσζη'μίωσις θά είναι ίση προς τά ακόλουθα 
ποσοστά 'κατά ικιλϋμάκιον ζηΐμΐας :· 

Κλιμάκιον Ποσοστού ζημίας 
έττΐ τοις εκατόν 

% 
0 - 20 

21 - 50 
51 - 75 
76 -100 

Ποσοστόν αποζημιώσεως έττί 
τοις εκατόν επί τοΰ κλιμακίου 

% 
ουδέν 

65 
70 
80 

(β) ΕΙς περιπτώσεις ζημιών εκ χαλάζης δι* δλα τά γεωργικά 
προϊόντα ή παρεχομένη άποζημίωσις θά είναι ίση προς τά ακόλουθα 
ποσοστά κατά κλιμάκιον ζημίας : 

Κλιμάκιον Ποσοστού ζημίας Ποσοστόν αποζημιώσεως έπι 
έπι τοις εκατόν τοις εκατόν επί τοΰ κλιμακίου 

°/ο °/ο 
0 — 15 ουδέν 15 

16 - 60 
61 - 80 
81 -100 

70 
75 
80 

(γ) Εις περιπτώσεις ζημιών εκ παγετού διά γεωργικά προϊόντα 
ή παρεχομένη άποζημίωσις θά είναι ίση προς τά ακόλουθα ποσοστά 
κατά κλιμάκιον ζημίας : 

Α. Δενδρώδεις Καλλιέργειαι 
Κλιμάκιον Ποσοστού ζημίας Ποσοστόν αποζημιώσεως επί 

έπι τοις εκατόν 
°/ο 

0 - 1 5 
16-40 
41 - 60 
61 - 80 
81 -100 

τοις εκατόν έπι τοΰ κλιμακίου 
% 

ουδέν 
50 
55 
65 
70 

Β. Μη Δενδρώδεις Καλλιέργειαι 
% % 

0 - 1 5 ουδέν 
1 6 - 4 0 40 
4 1 - 6 0 50 
61 - 80 55 
81 -100 65 

(δ) Εις περιπτώσεις ζημιών εις σιτηρά προερχομένων έξ ανομβρίας 
δταν αϋτη ύπερβαίνη τό 45% ή παρεχομένη άποζημίωσις θά είναι Τση 
προς τά ακόλουθα ποσοστά κατά κλιμάκιον ζημίας : 

Κλιμάκιον Ποσοστού ζημίας Ποσοστόν αποζημιώσεως έπι 
επί τοις εκατόν τοις εκατόν έπ! τοΰ κλιμακίου 

°/ο % 
0 - 4 5 ουδέν 

4 6 - 7 5 70 
76 -100 80 
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(ε) ΕΙς περιπτώσεις ζημιών προερχομένων εκ πλημμύρας δι* δλα 
τα γεωργικά προϊόντα δταν αϋτη ύπερβαίνη τό 20% ή παρεχομένη 
άποζημίωσις θά είναι ίση προς τά ακόλουθα ποσοστά κατά κλιμάκιον 
ζημίας : 

Κλιμάκιον Ποσοστού ζημίας Ποσοστόν αποζημιώσεως έπι 
έπί τοις εκατόν τοις εκατόν επί του κλιμακίου 

% % 
0 - 2 0 ουδέν 

21 - 50 65 
51 - 75 70 
76-100 80.». 

Έτυττώθη έν τφ Τυττογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


