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Ο περί Γεωργικής Ασφαλίσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κ υπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το
Αρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 12(1) του 1995
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ
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
25(1) του 1993.
Τοοποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 18
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 19
του βασικού
νόμου.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζε ι ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γεωργικής Ασφαλίσεως
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Γεωρ
γικής Ασφαλίσεως Νόμους του 1977 μέχρι 1993 (που στο εξής θα αναφέρο
νται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί Γεωργικής Ασφαλίσεως Νόμοι του 1977 μέχρι
1995.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην
κατάλληλη αλφαβητική σειρά των πιο κάτω ορισμών:
«'ημιορεινή ζώνη' για σκοπούς κάλυψης της υδαρούς κηλίδας σημαίνει
περιοχές με υψόμετρο πάνω από 350 μ.·
'παραλιακή και πεδινή ζώνη' για σκοπούς κάλυψης της υδαρούς
κηλίδας σημαίνει περιοχές με υψόμετρο κάτω των 350 μ.·
'υδαρής κηλίδα' σημαίνει φυσιολογική ανωμαλία της φλούδας ώριμων
καρπών των μανταρινιών ποικιλιών 'Κλεμεντίνης' και 'Ντόπια Αρακαπά',
που προκαλείται από το συνδυασμό χαμηλής θερμοκρασίας και ψηλής
υγρασίας και η οποία εισβάλλει στη φλούδα, όπου προκαλεί διάσπαση των
κυττάρων της επιδερμίδας και εξόγκωση της περιοχής, που στη συνέχεια,
αφού νεκρωθούν παρουσιάζονται ως καφέ κηλίδες ακανόνιστου σχήματος,
ιδιαίτερα στο κάτω μέρος του καρπού και δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με
παρασιτικά αίτια·».
3. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην
παράγραφο (β) του εδαφίου (2), αμέσως μετά τη λέξη «φυλλοβόλα» (έκτη
γραμμή), κόμματος και αμέσως μετά της ακόλουθης φράσης:
«υδαρή κηλίδα στις ποικιλίες μανταρινιάς 'Κλεμεντίνη' και 'Ντόπια
Αρακαπά'».
4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 19 του βασικού νόμου τροποποιείται—
(α) Με την προσθήκη αμέσως μετά την υποπαράγραφο (iii) της παρα
γράφου (ε), των ακόλουθων νέων υποπαραγράφων:
«(iv) στην 'Κλεμεντίνη' στην παραλιακή και πεδινή ζώνη μετά τη
15η Δεκεμβρίου και στην ημιορεινή ζώνη μετά τη 15η Ιανου
αρίου·
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(ν) στα 'Ντόπια Αρακαπά' στην παραλιακή και πεδινή ζώνη
μετά τη 15η Ιανουαρίου και στην ημιορεινή ζώνη μετά τη
15η Φεβρουαρίου.»·
(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την υποπαράγραφο (vii) της παρα
γράφου (ζ), της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου:
«(viii) ζημιάς από υδαρή κηλίδα μη υπερβαίνουσας το 25% της
συνολικής παραγωγής κατά το χρόνο της ζημιάς κατ' αγρο
τεμάχιο.».
5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την Τροποποίηση
προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (8), της ακόλουθης νέας πάρα του <*ρθ°°υ 20
γράφου:

«(ϊ) Σε περιπτώσεις ζημιών από υδαρή κηλίδα στις ποικιλίες μανταρινιάς
'Κλεμεντίνη' και 'Ντόπια Αρακαπά', η αποζημίωση που θα καταβάλ
λεται θα είναι ίση με ποσοστό 75% του πάνω από το 25% συνολικού
ποσοστού ζημιάς.».
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