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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3217 της 30ής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1998
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ Ι
Ο περί Γεωργικής Α σφάλισης (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το
Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 2(1) του 1998
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΝΟΜΟΥΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ό παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γεωργικής Ασφάλιση ς Συνοπτικός
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί τίτλ°ζ·
Γεωργικής Ασφάλιση ς Νόμους του 1977 μέχρι 1997 (που στο εξής θα
ΐτουΐ978
αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος 11 του ΐ980
θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Γεωργικής Ασφάλισης Νόμοι του ΐ2χ
° υΐ985
1977—1998.
"
35 ίου 1987
235 του 1988
178 του 1990
207 του 1991
17(1) του 1992
25(1) του 1993
12(1) του 1995
20(1) του 1995
74(1) του 1997.

2. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της τροποποίηση
παραγράφου (β) του εδαφίου (2) αυτού και την αντικατάσταση της με την ^β^ικου 3
ακόλουθη νέα παράγραφο:
νόμου.
"(β) 'αναπόφευκτη φυσική αιτία' σημαίνει σκωρίαση στα σιτηρά, πτώση
χαλάζιου στα φυλλοβόλα, τα αμπέλια, τα σιτηρά, τα εσπεριδοειδή, τις
πατάτες, τα ξηρικά κτηνοτροφικά φυτά, τα φασόλια, τις αγκινάρες
και. τα μέσπιλα, παγετό στα αμπέλια, τα εσπεριδοειδή, τις πατάτες, τα
φυλλοβόλα, τα φασόλια, τις αγκινάρες και τα μέσπιλα, ανομβρία στα
σιτηρά και τα ξηρικά κτηνοτροφικά φυτά, πλημμυρά στις πατάτες και
τα φασόλια, καύσωνα στα αμπέλια, ανεμοθύελλα στα εσπεριδοειδή και
(3)
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τα φυλλοβόλα, υδαρή κηλίδα στις ποικιλίες μανταρινιάς 'Κ λεμεντίνη'
και 'Ντόπια Αρακαπά', βροχή στα κεράσια κατά το στάδιο της ωρί
μανσης τους, παρατεταμένες βροχοπτώσεις στα φασόλια και θερμό
ξηρό αέρα στα φασόλια και άλλες αναπόφευκτες φυσικές αιτίες για
κάθε γεωργικό προϊόν, τις οποίες το Υπουργικό Συμβούλιο θα καθο
ρίζει με Διάταγμα του που θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας.".
Έναρξη της
3.—(1) Ο παρών Νόμος έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1997.
παοόνιοΓ
( 2 ) Αναφορικά με τις περιπτώσεις που θα προκύψουν εξαιτίας της
Νόμου.
αναδρομική εφαρμογής του παρόντος Νόμου, θα εφαρμόζονται οι
υφιστάμενες διαδικασίες για την είσπραξη των ασφαλίστρων, την υποβολή
δηλώσεων ζημιάς, την εκτίμηση της ζημιάς, τον υπολογισμό και την καταβολή
της αποζημίωσης και για οποιοδήποτε άλλο συναφές ζήτημα κατ' αναλογία
και στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό.

