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Ο περί Γεωργικής Ασφαλίσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 
εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 12 του 1965 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 

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

λίσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 και θα διαβάζεται μαζί 
με τους περί Γεωργικής Ασφαλίσεως Νόμους του 1977 έως (Αρ. 2) 
του 1980 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») 
και ο βασικός νόμος και ο τταρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως 
οι περί Γεωργικής Ασφαλίσεως Νόμοι του 1977 έως 1985. 

2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή 
από την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) αυτού της λέξης «πρό
σωπο» (πρώτη γραμμή) και την αντικατάσταση της με την πιο 
κάτω φράση: 

«ασφαλιζόμενο πρόσωπο ή πρόσωπο που ασχολείται με την 
εμπορία των ασφαλισμένων γεωργιικών προϊόντων». 

3. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την κατάρ Τροποποίηση 
γηση της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) και την αντικατάσταση τουάρθρου 18 
της με την ακόλουθη παράγραφο: ^^ου lK°° 

«(β) "αναπόφευκτη φυσική αιτία* σημαίνει σκωρίαση στα 
σιτηρά, πτώση χαλάζιου στα φυλλοβόλα, αμπέλια και σιτηρά, 
παγετό στα αμπέλια, ανομβρία στα σιτηρά και άλλες αναπό
φευκτες φυσικές αιτίες για κάθε γεωργικό προϊόν, τις οποίες 
το Υπουργικό Συμβούλιο θα καθορίζει με διάταγμα του που 
θα δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας». 

ΣΐΛΌΓΠΓΓΙΙκός 
τίτλος. 
19 του 1977 

1 του 1 978 
11 του 1 980 
26 του 1980. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του Socancoo 
νόμου. 

4. Το άρθρο 20 του δασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την κατάργηση των εδαφίων (1) και (2) και την αντι

κατάσταση τους με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
«(1) Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 18(3) (β) οι 

ακόλουθες διατάξεις θα εφαρμόζονται αναφορικά με τις προ
ϋποθέσεις καταβολής και το ύψος των αποζημιώσεων που θα 
καταβάλλονται: 

(α) Σε περιπτώσεις ζημιών από σκωρίαση, η αποζημίωση 
που θα καταβάλλεται θα είναι ίση με ποσοστό 72% του 
πάνω από 20% συνολικού ποσοστού ζημιάς. 

(β) Σε περιπτώσεις ζημιών από χαλάζι, η αποζημίωση που 
θα καταβάλλεται θα είναι ίση με ποσοστό 72% του πάνω 
από το 15% συνολικού ποσοστού ζημιάς. 

(γ) Σε περιπτώσεις ζημιών onto ποτ/ετό, η αποζημίωση που 
θα καταβάλλεται θα είναι ίση με ποσοστό 60% του πάνω 
από το 15% συνολικού ποσοστού ζημιάς. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 20 
του βασικού 
νόμου. 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 21 
του βαίσικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 25 
του βασοκού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 28 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 33 
του δασικού 
νόμου. 

(6) Σε περιπτώσεις ζημιών από ανομβρία, η αποζημίωση 
που θα καταβάλλεται θα είναι ίση με ποσοστό 72% του 
πάνω από το 45% συνολικού ποσοστού ζημιάς.»' και 

(β) με την αναρίθμηση του εδαφίου (3) σε (2). 
5. Το άρθρο 21 του δασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με τη διαγραφή της φράσης «απώλειαν μέχρι ποσού 30% 
της πληρωτέας αποζημιώσεως» (5η γραμμή) και την αντι
κατάσταση της με τη φράση «επιβολή πρόσθετου τέλους 
μέχρι 10% του συνολικού οφειλόμενου ποσού ασφαλίστρων»' 
και 

(β) με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου: 
«Σε περίπτωση που τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα οφείλουν 

ασφάλιστρα και πρόσθετα τέλη στον Οργανισμό, ο Οργα
νισμός δικαιούται να τους τα αποκόπτει από τις αποζη
μιώσεις τους». 

6. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με τη διαγραφή του εδαφίου (1) και την αντικατάσταση 

του με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
«(1) Ο Οργανισμός τηρεί πάντοτε πλήρη και ακριβή λογι

στικά βιβλία και λογαριασμούς για τις εισπράξεις και πλη
ρωμές που κάμνει, όπως και λογαριασμούς του ενεργητικού 
και παθητικού, και υποβάλλει στον Υπουργό, αμέσως μετά τη 
λήξη κάθε οικονομικού έτους, πλήρη έκθεση για τις εργασίες 
του, καθώς και τον απολογισμό των Εσόδων και Εξόδων της 
χρήσεως του οικονομικού έτους που πέρασε όπως και ισολογι
σμό που αναφέρεται στην ίδια χρονική περίοδο.»' 
(β) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

«(3) Ο Οργανισμός μέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε χρόνου 
υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Ετήσιο Προϋπολογισμό 
των Εσόδων και των Δαπανών του.». 

7. Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

«(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο αρνείται, αμελεί ή παραλείπει να 
συμμορφωθεί με την παράγραφο (γ) του εδαφίου 1 του άρθρου 5 
του βασικού νόμου, είναι ένοχο αδικήματος.». 
8. Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

της ακόλουθης νέας παραγράφου στο εδάφιο (2) : 
«(ε) Τη διαδικασία που αφορά την υποχρέωση από μέρους των 

ασφαλιζόμενων προσώπων να υποβάλουν Δήλωση Καλλιέργειας». 


