
 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΟ 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
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 
185(Ι) του 2002 
    9(Ι) του 2005 
  55(Ι) του 2008. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γεωργικής Ασφαλίσεως 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Γεωργικής 
Ασφαλίσεως Νόμους του 1977 μέχρι 2008 (που στη συνέχεια 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 μέχρι 2010. 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

(α) Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου 
νέου όρου και του ορισμού του: 

 
«“δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά το στάδιο της ανθοφορίας” σημαίνει την 
επικράτηση, κατά το στάδιο της ανθοφορίας των πυρηνόκαρπων και μηλοειδών, 
ενός ή περισσοτέρων καιρικών φαινομένων, που απέχουν σημαντικά από το κατά 
μέσο όρο αναμενόμενο, όπως είναι οι συνεχείς βροχοπτώσεις, οι χαμηλές ή ψηλές 
πέραν του συνήθους θερμοκρασίες, η περιορισμένη ηλιοφάνεια, οι άνεμοι, η 
ύπαρξη αυξημένης πυκνότητας σκόνης στην ατμόσφαιρα, κ.λπ., που έχουν ως 
αποτέλεσμα το ξέπλυμα ή τη μείωση της βλαστικότητας της γύρης, ή τον 
περιορισμό της κινητικότητας των εντόμων, με συνέπεια τη μη κανονική 
γονιμοποίηση και τη μείωση της αναμενόμενης παραγωγής.»· και 

 
 (β) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «φυλλοβόλα» με τον 

ακόλουθο νέο ορισμό: 
 
«“φυλλοβόλα” σημαίνει τα πυρηνόκαρπα (ροδακινιές, νεκταρινιές, δαμασκηνιές, 
κερασιές, χρυσομηλιές, καϊσιές), τα μηλοειδή (μηλιές και αχλαδιές) και τα 
ακρόδρυα (αμυγδαλιές και καρυδιές).». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 17 του 
βασικού νόμου. 

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση σ’ αυτό, μετά τη λέξη «Δημοκρατίας» (έκτη γραμμή), του σημείου της άνω 
και κάτω τελείας με τελεία και τη διαγραφή της επιφύλαξης που ακολουθεί. 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 18 του 
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
παραγράφου (β) του εδαφίου (2) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (β): 

  «(β) “αναπόφευκτη φυσική αιτία” σημαίνει: 
 
(i) σκωρίαση στα σιτηρά. 

 

(ii) πτώση χαλαζιού στα φυλλοβόλα, στα αμπέλια, στα σιτηρά, στα 
 εσπεριδοειδή, στις πατάτες, στα ξηρικά κτηνοτροφικά φυτά, στα φασόλια, 
 στις αγκινάρες και στα μέσπιλα. 

 
(iii) παγετό στα αμπέλια, στα εσπεριδοειδή, στις πατάτες, στα φυλλοβόλα, 
 στα φασόλια, στις αγκινάρες και στα μέσπιλα. 
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(iv) ανομβρία στα σιτηρά και στα ξηρικά κτηνοτροφικά φυτά. 
 
(v) πλήμμυρα στις πατάτες και στα φασόλια.  
 
(vi) καύσωνα στα φυλλοβόλα μετά τη σταθεροποίηση της παραγωγής και 
 στα αμπέλια. 
 
(vii) ανεμοθύελλα στα εσπεριδοειδή, στα αμπέλια και στα φυλλοβόλα. 
 
(viii) υδαρή κηλίδα στις ποικιλίες “Κλεμεντίνη” και “Ντόπια Αρακαπά”. 
 
(ix) βροχή στα κεράσια κατά το στάδιο της ωρίμανσης τους και στα 
 κουμανδαρίσιμα σταφύλια κατά το διάστημα που είναι απλωμένα στον 
 ήλιο. 
 
(x) παρατεταμένες βροχοπτώσεις στα φασόλια. 
 
(xi) θερμό ξηρό αέρα στα φασόλια. 
 
(xii) ισχυρό ξηρό άνεμο στα αμπέλια και στα εσπεριδοειδή. 
 
(xiii) δυσμενείς καιρικές συνθήκες στα πυρηνόκαρπα και στα μηλοειδή κατά 
 το στάδιο της ανθοφορίας τους. και 
 
 άλλες αναπόφευκτες φυσικές αιτίες για κάθε γεωργικό προϊόν, τις οποίες 
 το Υπουργικό Συμβούλιο θα καθορίζει με Διάταγμα του που θα 
 δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 19 του 
βασικού νόμου. 

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

(α) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (β) αυτού των λέξεων «κατά την 
διάρκειαν της περιόδου (δεύτερη και τρίτη γραμμή) και την αντικατάσταση 
τους με τις λέξεις «προ του σταδίου της»· και 

 
(β) με την αντικατάσταση στο τέλος της υποπαραγράφου (iv) της 

παραγράφου (ζ) αυτού, του σημείου της τελείας με το σημείο του 
κόμματος και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας 
υποπαραγράφου (ν): 

 
«(ν) ζημιές από δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά το στάδιο της ανθοφορίας 

των μηλοειδών και πυρηνόκαρπων, που δεν υπερβαίνουν το εξήντα τοις 
εκατό (60%) της συνολικής παραγωγής κατά αργοτεμάχιο και που δεν 
έχουν μειώσει σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) την 
κανονική παραγωγή μιας ευρύτερης περιοχής που αποτελείται από 
σύμπλεγμα κοινοτήτων και που δεν οφείλονται σε παρενιαυτοφορία.». 

 
Τροποποίηση του 
άρθρου 20 του 
βασικού νόμου. 

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 
μετά την υποπαράγραφο (ιγ) αυτού, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (ιδ): 
 

  
 «(ιδ) Σε περιπτώσεις ζημιών από δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά το στάδιο 

της ανθοφορίας η αποζημίωση που θα καταβάλλεται θα είναι ίση με το 
ογδόντα τοις εκατό (80%) του πάνω από το σαράντα τοις εκατό (40%) 
συνολικού ποσοστού ζημιάς.». 

  
 
 
 
 
 
Αρ. Φακ.:  23.01.050.163-2009 
 
ΓΠ/ΦΜ 
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