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Ο περί Γεωργικής Ασφαλίσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 35 του 1987 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ 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 1987 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Γεωργικής Ασφαλίσεως Νόμους του 1977 έως 1985 (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 έως 1987. 

2. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
στο τέλος του των ακόλουθων εδαφίων, του υφιστάμενου μέρους του 
αποτελούντος το εδάφιο (1): 

«(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) η ασφάλιση 
των ξηρικών κτηνοτροφικών φυτών είναι υποχρεωτική για 
όλα τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα. 

(3) Για σκοπούς υπολογισμού του ασφαλίστρου το οποίο κάθε 
ασφαλιζόμενο πρόσωπο έχει υποχρέωση να καταβάλλει στον 
Οργανισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η 
αξία της παραγωγής των ξηρικών κτηνοτροφικών φυτών 
καθορίζεται με <■ βάση την τιμή που ορίζει κάθε φορά ο 
Οργανισμός: 

Νοείται ότι το καταβαλλόμενο ασφάλιστρο δε θα υπερ
βαίνει το 2.50% της οριζόμενης πιο πάνω τιμής των 
προϊόντων αυτών. 

(4) Το ελάχιστο μη αποζημιώσιμο ύψος ζημιών, το ποσοστό 
κάλυψης των ζημιών και το ύψος των αποζημιώσεων που θα 
καταβάλλονται είναι εκείνα που ισχύουν για ζημιές από 
ανομβρία στα σιτηρά. 

(5) Για κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την ασφαλιστική 
κάλυψη των ξηρικών κτηνοτροφικών φυτών εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που 
έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτού, τηρουμένων των αναλογιών.». 

3. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 18 του βασικού 
νόμου (όπως αυτή περιέχεται στο άρθρο 3 του Νόμου 12 του 1985) 
τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «αμπέλια και σιτηρά» 
(2η γραμμή) με τις λέξεις «αμπέλια, σιτηρά και ξηρικά κτηνοτροφικά 
φυτά». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
19 του 1977 
1 του 1978 
11 του 1980 
26 του 1980 
12 του 1985. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 16 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 18 
του βασικού 
νόμου. 


