
Ο περί Γεωργικής Ασφάλισης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 185(Ι) του 2002  
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γεωργικής Ασφάλισης (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Γεωργικής Ασφάλισης Νόμους του 
1977 μέχρι (Αρ. 2) του 1998 (που στο εξής θα αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Γεωργικής Ασφάλισης 
Νόμοι του 1977 μέχρι 2002. 

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(Ι) του 1992 
25(Ι) του 1993 
12(Ι) του 1995 
20(Ι) του 1995 
74(Ι) του 1997
 2(Ι) του 1998 

58(Ι) του 1998.

 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. (α) Με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των πιο κάτω νέων 

ορισμών: 

«'θερμός ξηρός αέρας' σημαίνει το καιρικό φαινόμενο κατά το οποίο, σύμφωνα με 
επίσημα στοιχεία του Τμήματος Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η θερμοκρασία του αέρα 
υπερβαίνει τους 30 βαθμούς Κελσίου και η σχετική υγρασία παραμένει κάτω του 50%, με 
συνέπεια ανθόρροια στα φασόλια· 

 

'ισχυρός ξηρός άνεμος' σημαίνει το καιρικό φαινόμενο κατά το οποίο, λόγω της 
ταχύτητας και της μικρής περιεκτικότητας σε υγρασία του πνέοντος ανέμου, προκαλείται 
αφυδάτωση των φύλλων ή και των καρπών, με συνέπεια απώλεια της φυτικής παραγωγής 
από καρπόπτωση ή ξήρανση βλαστών· 

 

'παγετός' σημαίνει την πτώση της θερμοκρασίας του αέρα σε τιμή ίση ή μικρότερη των 
μηδέν ((f) βαθμών Κελσίου, είτε οφείλεται σε ακτινοβολία ή σε ρεύμα ψυχρού αέρα, 
σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Τμήματος Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με συνέπεια 
ζημιά στη φυτική παραγωγή· 

 

'πλημμύρα' σημαίνει την εισροή και παραμονή στις καλλιέργειες νερού προερχόμενου 
είτε από υπερβολικές βροχοπτώσεις ή από υπερχείλιση ή ρήγμα φυσικών ή τεχνητών ορίων 
ρεύματος ή άλλου όγκου γλυκού νερού, με αποτέλεσμα ζημιά στη φυτική παραγωγή λόγω 
διάβρωσης του εδάφους ή ασφυξίας των καλλιεργειών: 

 

Νοείται ότι στην έννοια του όρου πλημμύρα δεν υπάγεται η εισροή και παραμονή νερού 
στις καλλιέργειες, που οφείλεται σε αμέλεια, παραλείψεις ή άλλα τεχνητά αίτια· 

 

'χαλάζι' σημαίνει την πτώση ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων με μορφή σφαιριδίων ή 
ακανόνιστου σχήματος τεμαχίων σκληρού, διαφανούς πάγου, με συνέπεια ζημιά στη 
φυτική παραγωγή··»· και 
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 (β) με την αντικατάσταση από τον ορισμό του όρου «εσπεριδοειδή» της λέξης 
«μανταρίνια» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «μανταρινοειδή». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 8 του βασικού 
νόμου. 

3. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
τη διαγραφή της άνω τελείας στο τέλος της και την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη 
«Υπουργού» (τρίτη γραμμή) των λέξεων «ως Αντιπροέδρου·». 

Αντικατάσταση του 
άρθρου 10 του 
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο: 
«Προσωρινή 
απουσία του 
Προέδρου. 

10. Όταν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου απουσιάζουν από 
τη Δημοκρατία ή δεν είναι σε θέση ή αδυνατούν από οποιαδήποτε άλλη αιτία 
προσωρινά να εκτελέσουν τις αρμοδιότητες της θέσης τους, ο Υπουργός μπορεί 
να διορίσει άλλο Δημόσιο Υπάλληλο, για να ασκεί τις αρμοδιότητες του 
Προέδρου κατά τη διάρκεια της απουσίας του Προέδρου και του 
Αντιπροέδρου.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 11 του 
βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «εκ των οποίων δύο δέον 
όπως είναι δημόσιοι υπάλληλοι» (δεύτερη και τρίτη γραμμή)· και 

 (β) με τη διαγραφή από το εδάφιο (5) αυτού, της φράσης «τα οποία καταγράφονται 
εις ειδικόν επί τούτω βιβλίον,» (δεύτερη και τρίτη γραμμή). 

Τροποποίηση του 
άρθρου 14 του 
βασικού νόμου. 

6. Η παράγραφος (γ) του άρθρου 14 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με την 
ακόλουθη παράγραφο: 

«(γ) να ορίζει ασφαλιστικούς αντιπροσώπους.». 
Τροποποίηση του 
άρθρου 17 του 
βασικού νόμου. 

7. Η επιφύλαξη του εδαφίου (2) του άρθρου 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση από αυτή της λέξης «ακαθαρίστου» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη 
λέξη «αναμενόμενου». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 18 του 
βασικού νόμου. 

8. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 18 του βασικού νόμου τροποποιείται 
με την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «εσπεριδοειδή» (έβδομη γραμμή) των λέξεων «,τα 
αμπέλια», αμέσως μετά τις λέξεις «ωρίμανσής τους» (ένατη και δέκατη γραμμές) της 
φράσης «και στα κουμανδαρίσιμα σταφύλια κατά το διάστημα που είναι απλωμένα στον 
ήλιο,» και αμέσως μετά τη λέξη «φασόλια» (ενδέκατη γραμμή) της φράσης «από ισχυρό 
ξηρό άνεμο στα αμπέλια και τα εσπεριδοειδή». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 19 του 
βασικού νόμου. 

9. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως— 

(α) Με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (γ) του εδαφίου 
(1) αυτού, της λέξης «δημητριακών» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «σιτηρών και 
ξηρικών κτηνοτροφικών φυτών»· 

 (β) με την προσθήκη στο τέλος της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (ε) του 
εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «φασόλια» (δεύτερη γραμμή) της πρότασης 
«ή κουμανδαρίσιμα σταφύλια, που λόγω καλλιεργητικής τεχνικής επιβάλλεται η 
παραμονή των φυτών ή της παραγωγής στο έδαφος για ορισμένο χρονικό διάστημα»·

 (γ) με την προσθήκη στην αρχή των υποπαραγράφων (iv) και (ν) της παραγράφου 
(ε) του εδαφίου (1) αυτού, των λέξεων «από υδαρή κηλίδα»· 

 (δ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1) αυτού με την 
ακόλουθη νέα παράγραφο: 

 «(ζ)(i) ζημιές από χαλάζι, παγετό ή ανεμοθύελλα, που δεν υπερβαίνουν το 15% της 
συνολικής παραγωγής κατ' αγροτεμάχιο, 
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(ii) ζημιές από σκωρίαση, πλήμμυρα, καύσωνα, βροχή, παρατεταμένες 
βροχοπτώσεις, θερμό ξηρό αέρα ή ισχυρό ξηρό άνεμο, που δεν υπερβαίνουν το 
20% της συνολικής παραγωγής κατ' αγροτεμάχιο, 

 

(iii) ζημιές από υδαρή κηλίδα, που δεν υπερβαίνουν το 25% της συνολικής 
παραγωγής κατ' αγροτεμάχιο, 

 

(iv) ζημιές από ανομβρία, που δεν υπερβαίνουν το 40% της συνολικής 
παραγωγής κατ' αγροτεμάχιο.»· 

 

(ε) με τη διαγραφή από την υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (η) του εδαφίου (1) 
αυτού, των λέξεων «ή παγετό» (πρώτη γραμμή)· και 

 

(στ) με τη διαγραφή από την υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (η) του εδαφίου (1) 
αυτού, των λέξεων «ή θερμό ξηρό αέρα,» (δεύτερη γραμμή). 

 

10. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
άρθρου 20 του 
βασικού νόμου. (α) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού, του 

αριθμού «75%» (δεύτερη γραμμή) με τον αριθμό «88%»· 

(β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) αυτού, του 
αριθμού «60%» (τρίτη γραμμή) με τον αριθμό «70%»· 

 

(γ) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) αυτού, των 
αριθμών «75%» και «45%» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τους αριθμούς «80%» και 
«40%», αντίστοιχα· 

 

(δ) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) αυτού, του 
αριθμού «60%» (τρίτη γραμμή) με τον αριθμό «70%»· 

 

(ε) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (στ) του εδαφίου (1) αυτού, του 
αριθμού «75%» (δεύτερη γραμμή) με τον αριθμό «80%»· 

 

(στ) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (ζ) του εδαφίου (1) αυτού, του 
αριθμού «75%» (δεύτερη γραμμή) με τον αριθμό «85%»· 

 

(ζ) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (η) του εδαφίου (1) αυτού, του 
αριθμού «75%» (δεύτερη γραμμή) με τον αριθμό «85%»· 

 

(η) με τη διαγραφή από την παράγραφο (θ) του εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «στα 
κεράσια κατά την ωρίμανση» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), και με την 
αντικατάσταση του αριθμού «75%» (τρίτη γραμμή) με τον αριθμό «85%»· 

 

(θ) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (i) του εδαφίου (1) αυτού, του αριθμού 
«75%» (τρίτη γραμμή) με τον αριθμό «85%»· 

 

(ι) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (ια) του εδαφίου (1) αυτού, του 
αριθμού «75%» (δεύτερη γραμμή) με τον αριθμό «85%»· 

 

(ια) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (ιβ) του εδαφίου (1) αυτού, του 
αριθμού «75%» (δεύτερη γραμμή) με τον αριθμό «85%» και την προσθήκη μετά από 
την παράγραφο (ιβ) της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

 

«(ιγ) σε περιπτώσεις ζημιών από ισχυρό ξηρό άνεμο, η αποζημίωση που θα 
καταβάλλεται θα είναι ίση με το 85% του πάνω από το 20% συνολικού 
ποσοστού ζημιάς.»· 

 

(ιβ) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού, του 
αριθμού «75%» (πρώτη γραμμή) με τον αριθμό «88%»· και 

 

(ιγ) με την αντικατάσταση των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (2) αυτού, με τις 
ακόλουθες παραγράφους: 
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 «(β) με ποσοστό 80% του πάνω από 25% συνολικού ποσοστού ζημιάς από 
πλημμύρα· 

 (γ) με ποσοστό 85% του πάνω από 25% συνολικού ποσοστού ζημιάς από 
παρατεταμένες βροχοπτώσεις.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 33 του 
βασικού νόμου. 

11. Η παράγραφος (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 33 του βασικού νόμου τροποποιείται 
με την αντικατάσταση από αυτή της λέξης «πρακτόρων» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη 
«αντιπροσώπων». 
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