
 
 Δ.Δ. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                        Κ.Γ.Π. 535/2014  
Αρ. 4835, 28.11.2014  

Αριθμός 535  

ΟΗ ΠΔΡΗ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΑΜΠΔΛΟΟΗΝΗΚΩΝ ΠΡΟ·Η·ΟΝΣΩΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2004 ΔΩ 2014 
________________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 26 (2) (γ) ηνπ πεξί πκβνπιίνπ Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ Νφκνπ 
 θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο Μεηαβίβαζεο ησλ Αξκνδηνηήησλ θαη ησλ Λεηηνπξγηψλ  

ηνπ πκβνπιίνπ Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ ζην Σκήκα Γεσξγίαο Νφκνπ ηνπ  2014 
 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
 ηεο Δ:Δ L179, 
14.7.1999,  
ζ.1. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα  
ηεο ΔΔ: L 143, 
16.6.2000,    
ζ. 1. 

 Δπίζεκε Δθεκεξίδα  
ηεοE Δ: L299, 
19.11.2007,  
ζει. 1. 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα  
ηεο ΔΔ: L 170, 
30.6.2008,  
ζει. 1. 
 
 

61(Η) ηνπ 2004 
226(Η)ηνπ 2004  
53(Η) ηνπ 2007 
27(Η) ηνπ 2014 

25 (Η) ηνπ 2014 

πλνπηηθφο  
ηίηινο. 

Δξκελεία 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καηάινγνο ζπλψλπκσλ 
θαη νκψλπκσλ πνηθηιηψλ 
ακπειηνχ. 
 
 
 
 
 
Παξάξηεκα Η. 

Καηάηαμε πνηθηιηψλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γηα ζθνπνχο θαιχηεξεο εθαξκνγήο ησλ πξάμεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν- 

«Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1493/1999 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Μαΐνπ 1999, γηα ηελ θνηλή 
νξγάλσζε ηεο ακπειννηληθήο αγνξάο», φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη,  

«Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1227/2000 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 31εο Μαΐνπ 2000 πεξί θαζνξηζκνχ 
ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1493/1999 ηνπ πκβνπιίνπ γηα 
ηελ θνηλή νξγάλσζε ηεο ακπειννηληθήο αγνξάο θαη ηδίσο ζρεηηθά κε ην δπλακηθφ 
παξαγσγήο», φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, 

«Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Οθησβξίνπ 2007 γηα ηε 
ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα νξηζκέλα 
γεσξγηθά πξντφληα («Eληαίνο θαλνληζκφο ΚΟΑ»)», φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη, 

«Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 555/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 27εο Ηνπλίνπ 2008 γηα ηε ζέζπηζε 
ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 479/2008 ηνπ πκβνπιίνπ 
φζνλ αθνξά ηα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο, ηηο ζπλαιιαγέο κε ηξίηεο ρψξεο, ην δπλακηθφ 
παξαγσγήο θαη ηνπο ειέγρνπο ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα», φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, 

Ο Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ 
παξέρεη ην άξζξν 26 (2) (γ) ησλ πεξί πκβνπιίνπ Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ Νφκσλ ηνπ 
2004 έσο  2014 θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο Μεηαβίβαζεο ησλ Αξκνδηνηήησλ θαη ησλ 
Λεηηνπξγηψλ ηνπ πκβνπιίνπ Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ ζην Σκήκα Γεσξγίαο Νφκνπ ηνπ 
2014, εθδίδεη ην αθφινπζν Γηάηαγκα: 

 

1.  To παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Σκήκαηνο Γεσξγίαο (Γεληθέο Γηαηάμεηο 
Σαμηλφκεζεο Πνηθηιηψλ Ακπειηνχ) Γηάηαγκα ηνπ 2014. 

2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο - 

«δηνηθεηηθή πεξηνρή» ζεκαίλεη επαξρία ηεο Γεκνθξαηίαο· 

«επηηξαπέδηα πνηθηιία» ζεκαίλεη ηελ πνηθηιία πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Γηάηαμε 4(β)· 

«νηλνπνηήζηκε    πνηθηιία»    ζεκαίλεη    ηελ    πνηθηιία    πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Γηάηαμε 4(α)· 

«πνηθηιία εκβνιίσλ» ζεκαίλεη ηελ πνηθηιία πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Γηάηαμε 4(ε)· 

«πνηθηιία ζηαθπιηψλ γηα εηδηθή ρξήζε» ζεκαίλεη ηελ πνηθηιία πνπ θαζνξίδεηαη ζηε Γηάηαμε 4(γ)· 

«πνηθηιία    ππνθεηκέλσλ»    ζεκαίλεη    ηελ    πνηθηιία    πνπ θαζνξίδεηαη ζηε Γηάηαμε 4(δ)· 

3.-(1) Ζ ηαμηλφκεζε ησλ πνηθηιηψλ θαη ησλ ζηαθπιηψλ θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο ζπλσλχκσλ 
πνηθηιηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ηέηνηα  ζπλψλπκα:   

          (α)  ρξεζηκνπνηνχληαη  ζην   εκπφξην γηα  ην ραξαθηεξηζκφ ησλ νίλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 
ηηο πνηθηιίεο απηέο θαη 

           (β)   είλαη αξθνχλησο  γλσζηά, 

θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Η. 

(2)    Σν Σκήκα Γεσξγίαο δχλαηαη λα εηνηκάζεη θαηάινγν ησλ νκσλχκσλ ησλ πνηθηιηψλ πνπ 
εκθαλίδνληαη ζηελ  ηαμηλφκεζε ηνπ Παξαηήκαηνο Η. 

4.  Οη πνηθηιίεο ακπειηνχ θαηαηάζζνληαη, αλάινγα κε ηε ζπλήζε ρξήζε ηεο παξαγσγήο ηνπο, 
φπσο θαίλεηαη πην θάησ: 

 (α) «Οηλνπνηήζηκε πνηθηιία» ζεσξείηαη ε πνηθηιία ακπειηνχ  πνπ θαιιηεξγείηαη ζπλήζσο γηα 
ηελ παξαγσγή λσπψλ ζηαθπιηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαζθεπή νίλνπ γηα απεπζείαο 
αλζξψπηλε θαηαλάισζε· 

(β) «Δπηηξαπέδηα πνηθηιία» ζεσξείηαη ε πνηθηιία ακπειηνχ πνπ θαιιηεξγείηαη ζπλήζσο γηα ηελ 
παξαγσγή ζηαθπιηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε ζε λσπή θαηάζηαζε· 

(γ)  «Πνηθηιία ζηαθπιηψλ γηα εηδηθή ρξήζε» ζεσξείηαη ε πνηθηιία ακπειηνχ πνπ θαιιηεξγείηαη 
ζπλήζσο γηα ρξήζε άιιε απφ εθείλεο γηα ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη νη νηλνπνηήζηκεο 
πνηθηιίεο ή νη επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο, φπσο - 
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Σαμηλφκεζε πνηθηιηψλ 
ακπειηνχ γηα νιφθιεξε 
ηελ επηθξάηεηα. 
Παξαξηήκαηα  
ΗΗ θαη ΗΗΗ. 
Παξάξηεκα  
IV, V θαη VI. 

Γηαθνξεηηθή ηαμηλφκεζε 
ηεο ίδηαο πνηθηιίαο 
ακπειηνχ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καηεγνξίεο πνηθηιηψλ 
νηλνπνηήζηκσλ 
ζηαθπιηψλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Καηεγνξίεο πνηθηιηψλ 
επηηξαπέδησλ 
ζηαθπιηψλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καηεγνξίεο πνηθηιηψλ 
ζηαθπιηψλ εηδηθήο 
ρξήζεο. 
 

i. παξαζθεπή απνζηάγκαηνο,  

ii. παξαζθεπή ρπκνχ ζηαθπιηνχ,  

iii. παξαγσγή ζηαθπιηψλ πνπ ζπλήζσο         

iv. ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θνλζεξβνπνηία,  

v. παξαγσγή ζηαθπιηψλ γηα ζηαθηδνπνίεζε· 

(δ) «Πνηθηιία ππνθεηκέλσλ» ζεσξείηαη σο ε πνηθηιία ακπειηνχ πνπ θαιιηεξγείηαη γηα ηελ 
παξαγσγή αγελνχο πνιιαπιαζηαζηηθνχ ακπεινπξγηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη 
γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ππφγεηνπ κέξνπο ηνπ θπηνχ· 

(ε) «Πνηθηιία εκβνιίσλ» ζεσξείηαη σο ε πνηθηιία ακπειηνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 
παξαγσγή εκβνιίσλ θαη πξνέξρεηαη απφ νηλνπνηήζηκε πνηθηιία, επηηξαπέδηα πνηθηιία θαη 
πνηθηιία ζηαθπιηψλ γηα εηδηθή ρξήζε, φηαλ θαιιηεξγνχληαη γηα ηελ παξαγσγή αγελνχο 
πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ ηεο ακπέινπ θαη παξέρνπλ ην ππέξγεην ηκήκα ηνπ θπηνχ. 

5.-(1) Οη νηλνπνηήζηκεο θαη νη επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο ακπειηνχ ηαμηλνκνχληαη ηφζν θαηά 
επαξρία φζν θαη σο ζπληζηψκελεο, επηηξεπφκελεο θαη πξνζσξηλά επηηξεπφκελεο, φπσο 
θαζνξίδνληαη ζηα Παξαξηήκαηα II θαη III. 

    (2) Οη πνηθηιίεο ζηαθπιηψλ γηα εηδηθή ρξήζε, νη πνηθηιίεο ππνθεηκέλσλ θαη νη πνηθηιίεο 
εκβνιίσλ ηαμηλνκνχληαη σο ζπληζηψκελεο, επηηξεπφκελεο θαη πξνζσξηλά επηηξεπφκελεο, 
θαζνξίδνληαη ζηα Παξαξηήκαηα  IV, V θαη VI. 

6.  Καηά ηε ηαμηλφκεζε ησλ πνηθηιηψλ φπσο αλαθέξεηαη ζηε Γηάηαμε 5, ην Σκήκα Γεσξγίαο 
ιακβάλεη ππφςε ηα αθφινπζα: 

 (α) κία θαη ε απηή νηλνπνηήζηκε πνηθηιία κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί δηαθνξεηηθά, αλάινγα   κε    
ηηο δηνηθεηηθέο πεξηνρέο ή  κέξνο ηνπο· 

 (β) κία θαη ε απηή πνηθηιία κπνξεί θαη’ εμαίξεζε, λα εκθαλίδεηαη ηφζν κεηαμχ    ησλ 
πνηθηιηψλ επηηξαπέδησλ ζηαθπιηψλ φζν θαη κεηαμχ  ησλ πνηθηιηψλ νηλνπνηήζηκσλ  
ζηαθπιηψλ· 

(γ)  κία θαη ε απηή πνηθηιία κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί δηαθνξεηηθά, αλάινγα κε ην αλ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξάγσγή - 

(i) επηηξαπέδησλ νίλσλ, 

(ii) νίλσλ πνηφηεηαο παξαγνκέλσλ ζε θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο, 

(iii) νίλσλ ιηθέξ, αθξσδψλ ή εκηαθξσδψλ νίλσλ, 

(iv) νηλνπλεπκάησλ, 

(v) (λ) ρπκψλ ζηαθπιηψλ, 

(vi) ζηαθίδσλ.  

7. Σν Σκήκα Γεσξγίαο θαηαηάζζεη ηηο πνηθηιίεο νηλνπνηήζηκσλ ζηαθπιηψλ σο: 

 (α)  ζπληζηψκελεο, ηηο πνηθηιίεο πνπ ήδε θαιιηεξγνχληαη θαη αλήθνπλ ζην είδνο vitis 
vinifera (L.) ή είλαη αλαγλσξηζκέλεο αμίαο απφγνλνη δηαζηαχξσζεο κεηαμχ εηδψλ 
ηνπ γέλνπο Vitis θαη  απνδίδνπλ νίλν  ηνπ νπνίνπ ε  θαιή πνηφηεηα  είλαη 
αλαγλσξηζκέλε· 

 (β) επηηξεπφκελεο, ηηο πνηθηιίεο πνπ απνδίδνπλ αμηφπηζηνπο θαη εκπνξεχζηκνπο νίλνπο  
ησλ νπνίσλ ε πνηφηεηα είλαη  κελ ηθαλνπνηεηηθή, αιιά θαηψηεξε απφ  εθείλε  ησλ 
νίλσλ  ησλ ζπληζηψκελσλ πνηθηιηψλ· 

 (γ)   πξνζσξηλά επηηξεπφκελεο, ηηο πνηθηιίεο πνπ δελ πιεξνχλ  ηα πνηνηηθά  θξηηήξηα 
πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο  (α) θαη (β) πην πάλσ αιιά εμαθνινπζνχλ λα 
παξνπζηάδνπλ, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ή κέξνο ηεο, θάπνηα 
νηθνλνκηθή ζεκαζία ή παξνπζηάδνπλ κεηνλεθηήκαηα  ζρεηηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα 
ηνπο. 

8. Σν Σκήκα Γεσξγίαο θαηαηάζζεη ηηο πνηθηιίεο επηηξαπέδησλ ζηαθπιηψλ σο: 

      (α)  ζπληζηψκελεο, ηηο πνηθηιίεο πνπ θαιιηεξγνχληαη γηα ηελ παξαγσγή επηηξαπέδησλ 
ζηαθπιηψλ γηα ηα νπνία ππάξρεη κεγάιε δήηεζε  ζηελ αγνξά· 

      (β)   επηηξεπφκελεο, ηηο  πνηθηιίεο ησλ νπνίσλ ε Πνηφηεηα ησλ ζηαθπιηψλ είλαη κελ 
ηθαλνπνηεηηθή, αιιά είλαη θαηψηεξε απφ εθείλε ησλ ζηαθπιηψλ πνπ  αλαθέξνληαη  
ζηελ παξάγξαθν (α) πην πάλσ ή παξνπζηάδνπλ κεηνλεθηήκαηα ζηελ θαιιηέξγεηά 
ηνπο· 

      (γ)   πξνζσξηλά επηηξεπφκελεο, ηηο πνηθηιίεο γηα ηα ζηαθχιηα ησλ  νπνίσλ ππάξρεη 
επηζπκία λα απνζπξζνχλ απφ ηελ αγνξά έλεθα ηεο κε ηθαλνπνηεηηθήο ηνπο 
πνηφηεηαο ή παξνπζηάδνπλ ζνβαξά  κεηνλεθηήκαηα  ζηελ θαιιηέξγεηά ηνπο. 

9. Σν Σκήκα Γεσξγίαο θαηαηάζζεη ηηο πνηθηιίεο ζηαθπιηψλ εηδηθήο ρξήζεο σο: 

(α) ζπληζηψκελεο, ηηο πνηθηιίεο ηνπ είδνπο vitis vinifera ή απφγνλνη δηαζηαπξψζεσλ 
κεηαμχ εηδψλ, εθφζνλ νη πνηθηιίεο απηέο παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο, εηδηθφ 
ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε· 
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Καηεγνξίεο πνηθηιηψλ 
ππνθεηκέλσλ ακπειηνχ. 
 
 
 
 

Καηεγνξίεο πνηθηιηψλ 
εκβνιίσλ ακπειηνχ. 
 
 
 
 
 
 
Πξνζζήθε αλαβάζκηζε, 
ππνβάζκηζε θαη 
αθαίξεζε πνηθηιηψλ 
ακπειηνχ απφ ηε 
ηαμηλφκεζε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(β)   επηηξεπφκελεο, ηηο πνηθηιίεο ησλ νπνίσλ ε πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο, 
ελψ ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή, είλαη θαηψηεξε απφ εθείλε ησλ πξντφλησλ πνπ 
ιακβάλνληαη απφ ηηο πνηθηιίεο ακπειηνχ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 
ζπληζηψκελσλ ή ησλ νπνίσλ ηα ζηαθχιηα παξνπζηάδνπλ, γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 
ρξήζεηο, θαηψηεξα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε ηα ζηαθχιηα ησλ 
πνηθηιηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (α) πην πάλσ: 

(γ)   πξνζσξηλά επηηξεπφκελεο, ηηο πνηθηιίεο πνπ δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ησλ 
παξαγξάθσλ (α) θαη (β) πην πάλσ, αιιά εμαθνινπζνχλ λα παξνπζηάδνπλ θάπνην 
ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ή 
παξνπζηάδνπλ κεηνλεθηήκαηα ζηελ θαιιηέξγεηά ηνπο. 

10.  Σν Σκήκα Γεσξγίαο θαηαηάζζεη ηηο πνηθηιίεο ππνθεηκέλσλ ακπειηνχ σο: 

(α) ζπληζηψκελεο, ηηο πνηθηιίεο πνπ θαιιηεξγνχληαη γηα ηελ απφθηεζε 
πνιιαπιαζηαζηηθνχ ακπεινπξγηθνχ πιηθνχ γηα ην νπνίν ε πείξα πνπ απνθηήζεθε, 
έρεη δείμεη ηα ηθαλνπνηεηηθά ηνπ θαιιηεξγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά· 

(β) πξνζσξηλά επηηξεπφκελεο, ηηο πνηθηιίεο πνπ δελ παξνπζηάδνπλ ηθαλνπνηεηηθά 
θαιιηεξγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

11. Σν Σκήκα Γεσξγίαο θαηαηάζζεη ηηο πνηθηιίεο εκβνιίσλ σο: 

(α)   ζπληζηψκελεο, ηηο νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο ακπειηνχ, ηηο επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο ακπειηνχ 
θαη ηηο πνηθηιίεο ζηαθπιηψλ γηα εηδηθή ρξήζε πνπ είλαη ηαμηλνκεκέλεο ζαλ ζπληζηψκελεο 
έζησ θαη ζε κηα κφλν δηνηθεηηθή πεξηνρή· 

(β)  επηηξεπφκελεο, ηηο νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο ακπειηνχ, ηηο επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο ακπειηνχ 
θαη ηηο πνηθηιίεο ζηαθπιηψλ γηα εηδηθή ρξήζε πνπ είλαη ηαμηλνκεκέλεο έζησ θαη ζε κηα κφλν 
δηνηθεηηθή πεξηνρή. 

12.-(1) Πνηθηιίεο ακπειηνχ πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηελ ηαμηλφκεζε γηα ζπγθεθξηκέλε δηνηθεηηθή 
πεξηνρή, δχλαηαη λα πξνζηεζνχλ – 

(α)   Όζνλ αθνξά ηηο θαηεγνξίεο ησλ ζπληζηψκελσλ θαη επηηξεπφκελσλ πνηθηιηψλ φηαλ 
πξφθεηηαη:  

(i) γηα νηλνπνηήζηκεο θαη επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο ακπειηνχ,  κφλν αλ έρνπλ πεξηιεθζεί 
απφ πεληαεηίαο ηνπιάρηζηνλ ζηελ ηαμηλφκεζε δηνηθεηηθήο πεξηνρήο πνπ ζπλνξεχεη 
άκεζα, 

(ii) γηα πνηθηιίεο ππνθεηκέλσλ, κφλν αλ ε θαηαιιειφηεηα ηεο πνηθηιίαο έρεη εμεηαζηεί 
θαη θξηζεί ηθαλνπνηεηηθή. 

(β)   φζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία ησλ επηηξεπφκελσλ πνηθηιηψλ ακπειηνχ, κφλν πάλσ ζε 
πξνθαηαξθηηθή βάζε, αλ ε θαηαιιειφηεηα ηεο πνηθηιίαο έρεη εμεηαζηεί θαη βξεζεί 
ηθαλνπνηεηηθή, αιιά κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο δελ κπνξεί αθφκα λα 
θξηζεί ηειεησηηθά, ε θαηάηαμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνηθηιίαο. 

(2)  ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ (1)(β), ε ηαμηλφκεζε πξέπεη λα αλαθέξεη φηη ε πξνζζήθε 
είλαη πξνθαηαξθηηθή. Μεηαμχ πέληε θαη επηά εηψλ κεηά ηελ πξνθαηαξθηηθή πξνζζήθε ηεο πνηθηιίαο 
ζηελ θαηεγνξία ησλ επηηξεπφκελσλ πνηθηιηψλ ακπειηνχ, πξέπεη λα απνθαζηζηεί κε βάζε ηελ πείξα 
θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δνθηκέο θαιιηεξγεηηθήο θαηαιιειφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 
ζχκθσλα κε ηε Γηάηαμε 3, θαηά πφζν απηή ε πνηθηιία - 

(α)  ζα παξακείλεη ζηελ θαηεγνξία ησλ επηηξεπφκελσλ πνηθηιηψλ ακπειηνχ, 

(β)   ζα   εληαρζεί   ζηελ  θαηεγνξία  ησλ  ζπληζηψκελσλ πνηθηιηψλ ακπειηνχ, 

(γ)  ζα   εληαρζεί  ζηελ  θαηεγνξία  ησλ πξνζσξηλά επηηξεπφκελσλ πνηθηιηψλ ακπειηνχ  ή  

(δ)  ζα αθαηξεζεί απφ ηελ ηαμηλφκεζε: 

Ννείηαη φηη, αλ κεηά απφ επηά έηε δελ παξζεί κηα απφ ηηο πην πάλσ  απνθάζεηο, απηή ε πνηθηιία 
πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη έρεη αθαηξεζεί απφ ηελ θαηάηαμε. 

(3) Ζ εμέηαζε ηεο θαιιηεξγεηηθήο θαηαιιειφηεηαο δε ζα είλαη αλαγθαία γηα ηελ πξνζζήθε κηαο 
επηηξεπφκελεο πνηθηιίαο ακπειηνχ ζηελ θαηεγνξία ησλ ζπληζηψκελσλ πνηθηιηψλ γηα ηε 
δηνηθεηηθή πεξηνρή ή κέξνο ηεο, ή φπνπ εθαξκφδεηαη γηα νιφθιεξε ηε Γεκνθξαηία, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ε θαιιηεξγεηηθή θαηαιιειφηεηα κπνξεί λα θαηαδεηρζεί κε άιιν ηξφπν, ν νπνίνο 
ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφο απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο. 

(4) Ζ θαηεγνξία κηαο πνηθηιίαο ακπειηνχ γηα ηελ ίδηα δηνηθεηηθή πεξηνρή ή κέξνο ηεο ή φπνπ 
εθαξκφδεηαη γηα νιφθιεξε ηε Γεκνθξαηία, κπνξεί λα αιιάμεη κφλν σο αθνινχζσο: 

(α)  κε αλαβάζκηζε  ζηελ  θαηεγνξία  ησλ ζπληζηψκελσλ πνηθηιηψλ ακπειηνχ πξνθεηκέλνπ 
γηα - 

(i) πνηθηιία πνπ εκθαλίδεηαη, θαηά ηελ 1ε
 
Ηαλνπαξίνπ 1999, ζηελ θαηεγνξία ησλ 

επηηξεπφκελσλ πνηθηιηψλ ακπειηνχ γηα ηελ ίδηα δηνηθεηηθή πεξηνρή ή κέξνο ηεο ή 
φπνπ εθαξκφδεηαη γηα νιφθιεξε ηε Γεκνθξαηία, γηα ηελ νπνία ε πξνζζήθε 
επηδεηείηαη, 

(ii) πνηθηιία πνπ πξνζηέζεθε ζηελ ηαμηλφκεζε κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1999 θαη ε 
νπνία ηαμηλνκήζεθε απφ πεληαεηίαο ηνπιάρηζην, ζηελ θαηεγνξία ησλ 
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Γηαπίζησζε 
θαιιηεξγεηηθήο 
θαηαιιειφηεηαο 
πνηθηιίαο ακπειηνχ. 
 
 
 
 
 

Απαγφξεπζε θχηεπζεο 
κε ηαμηλνκεκέλσλ θαη 
πξνζσξηλά 
επηηξεπφκελσλ 
πνηθηιηψλ ακπειηνχ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καηάξγεζε. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα,  
Παξάξηεκα 
Σξίην (Η): 
26.4.2005 
  3.8.2012. 
 
 
 

επηηξεπφκελσλ πνηθηιηψλ γηα ηελ ίδηα δηνηθεηηθή πεξηνρή ή κέξνο ηεο ή φπνπ 
εθαξκφδεηαη γηα νιφθιεξε ηε Γεκνθξαηία γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε πξνζζήθε, 

 (β)  κε ππνβάζκηζε ζε θαηψηεξε θαηεγνξία, αλ   

(i)  ε πείξα έρεη δείμεη φηη νη απαηηήζεηο ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία απηή ε πνηθηιία είλαη 
ηαμηλνκεκέλε δελ ηθαλνπνηνχληαη ή  

(ii) ε πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο πνπ παξάγεηαη ην  θαζηζηά  αλαγθαίν ή  

(iii)  ε  έθηαζε ζηελ  νπνία θαιιηεξγείηαη  ε ζπγθεθξηκέλε πνηθηιία είλαη πνιχ κηθξή θαη  
ζπλερίδεη λα ζκηθξχλεηαη. 

(5) Ζ ππνβάζκηζε κηαο πνηθηιίαο ακπειηνχ ζηελ θαηεγνξία ησλ πξνζσξηλά επηηξεπφκελσλ 
έρεη ζαλ απνηέιεζκα, ε πνηθηιία απηή λα κελ επηηξέπεηαη πιένλ λα θπηεχεηαη, εκβνιηάδεηαη νχηε 
λα ππεξεκβνιηάδεηαη αξρίδνληαο απφ ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηεο ππνβάζκηζεο. 

(6) Μηα πνηθηιία ακπειηνχ πξέπεη λα αθαηξεζεί απφ ηελ ηαμηλφκεζε, αλ ε θαηαιιειφηεηά ηεο 
θξηζεί ζαλ κε ηθαλνπνηεηηθή. 

13.-(1) Ζ θαιιηεξγεηηθή θαηαιιειφηεηα κηαο πνηθηιίαο ακπειηνχ δηαπηζηψλεηαη κε βάζε 
ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψλνληαη απφ δνθηκαζηηθέο θαιιηέξγεηεο ζηε ζπγθεθξηκέλε δηνηθεηηθή 
πεξηνρή ή κέξνο ηεο ή ζε δηνηθεηηθή πεξηνρή πνπ ζπλνξεχεη άκεζα ή αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε ζην έδαθνο ηεο Γεκνθξαηίαο. 

(2) Ζ θαιιηεξγεηηθή θαηαιιειφηεηα κηαο πνηθηιίαο ακπειηνχ δελ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί ζαλ 
ηθαλνπνηεηηθή παξά κφλν αλ, ζε ζρέζε κε άιιεο πνηθηιίεο ακπειηνχ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ 
ηαμηλφκεζε ηνπιάρηζην κηαο δηνηθεηηθήο πεξηνρήο, ζπληζηά ζαλ γεληθή εθηίκεζε ησλ 
πνηνηηθψλ ηεο ραξαθηεξηζηηθψλ, εκθαλή βειηίσζε αλαθνξηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα ή ηε ρξήζε 
ησλ ζηαθπιηψλ ή ηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ πνπ παξάγεηαη απφ απηή. 

14. (1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (2), απαγνξεχεηαη ε θχηεπζε, ν 
εκβνιηαζκφο θαη ν ππεξεκβνιηαζκφο  

(α) ησλ πνηθηιηψλ ακπειηνχ πνπ δελ είλαη ηαμηλνκεκέλεο,  

(β) ησλ πνηθηιηψλ ακπειηνχ πνπ είλαη πξνζσξηλά επηηξεπφκελεο. 

(2) To Σκήκα Γεσξγίαο κπνξεί λα επηηξέςεη παξεθθιίζεηο απφ ηηο πην πάλσ απαγνξεχζεηο 
γηα ηνπο αθφινπζνπο ζθνπνχο: 

(α)  γηα  δνθηκέο  ηεο  θαιιηεξγεηηθήο  θαηαιιειφηεηαο πνηθηιηψλ ακπειηνχ πνπ δελ 
πεξηιακβάλνληαη  ζηελ ηαμηλφκεζε  ηεο  ζπγθεθξηκέλεο   δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο ή  ηεο 
επηθξάηεηαο ζαλ ζχλνιν, 

(β)  γηα επηζηεκνληθή έξεπλα, 

(γ)  γηα γελεηηθή επηινγή, 

(δ) γηα παξαγσγή αγελνχο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ πνπ λα πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά 
γηα εμαγσγή, κε ηνλ φξν φηη δηελεξγείηαη θαηάιιεινο έιεγρνο ηεο παξαγσγήο. 

(3) ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην Σκήκα Γεσξγίαο παξαρσξήζεη παξεθθιίζεηο φπσο πξνλννχληαη 
ζηελ παξάγξαθν (2) πην πάλσ, πξέπεη λα δηεμάγεη θάζε ρξφλν ζπζηεκαηηθφ έιεγρν ησλ θπηεηψλ 
πνπ επέηξεςε λα εγθαηαζηαζνχλ θαη λα δηαζθαιίδεη φηη νπνηαδήπνηε δηαθίλεζε 
πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν (2) πην πάλσ. To Σκήκα Γεσξγίαο δχλαηαη λα ππνγξάθεη ζπκβφιαην κε 
νπνηνδήπνηε λνκηθφ πξφζσπν ή νκάδα πξνζψπσλ πνπ ζθνπεχνπλ λα θαιιηεξγήζνπλ πνηθηιία 
ακπειηνχ ε νπνία δελ είλαη ηαμηλνκεκέλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηνηθεηηθή πεξηνρή ή κέξνο ηεο ή γηα ηελ 
επηθξάηεηα ζαλ ζχλνιν, εθφζνλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππάξρεη αλάγθε γηα ηέηνηα ελέξγεηα. 

(4) Πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ ζηαθχιηα πνπ πξνέξρνληαη απφ λέα δηθαηψκαηα 
θχηεπζεο πνπ ρνξεγήζεθαλ γηα πεηξακαηηθνχο ζθνπνχο δελ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζηελ 
αγνξά θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο πεξηφδνπ. 

15. Σα πεξί πκβνπιίνπ Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ (Γεληθέο Γηαηάμεηο Σαμηλφκεζεο 
πνηθηιηψλ ακπέινπ) Γηαηάγκαηα ηνπ 2005 θαη 2012, θαηαξγνχληαη. 

Ννείηαη φηη, νπνηεζδήπνηε εγθξίζεηο ή ππνρξεψζεηο απνξξένπλ απφ ηα θαηαξγεζέληα 
Γηαηάγκαηα,  εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη κε 
ην παξφλ Γηάηαγκα. 

 

_________________ 

Έγηλε ζηηο 21 Ννεκβξίνπ 2014. 

     ΝΗΚΟ ΚΟΤΓΗΑΛΖ 
    Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 

ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΣΩΝ ΠΟΗΚΗΛΗΩΝ ΑΜΠΔΛΗΟΤ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ME ΒΑΖ ΣΖΝ ΚΤΡΗΑ ΥΡΖΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΚΑΗ 
ΤΝΩΝΤΜΑ/ΟΜΩΝΤΜΑ 

 

ΟΗΝΟΠΟΗΖΗΜΔ ΠΟΗΚΗΛΗΔ ΥΡΩΜΑ ΤΝΩΝΤΜΑ/ΟΜΩΝΤΜΑ 

Agiorgitiko (Αγησξγίηηθν) Alicante Bouschet E 

E 

 

Aligote Altesse Λ 

Λ 

 

Alvarelbao E  

Aramon E  

Asyrtiko (Αζχξηηθν) 

Baga 

Barbera 

Λ 

E 

E 

 

Bastardo E  

Bellone Λ  

Black Muscat E Muscat of Hamburg, Moschato 

Ambourgou (Μνζράην Ακβνχξγνπ) 

Cabernet franc E  

Cabernet sauvignon Calamno de ferea E 

Λ 

 

Canaiolo 18 E  

Canella (Καλέιια) Carignan Blanc Carignan 

Noir Cesanese 

Λ 

Λ 

E 

Δ 

Carignane 

Chardonnay Chenin blanc Λ 

Λ 

 

Cinsault droit Cinsault vrai E 

E 

Oeillade   . 

Clairette E  

Colombard Λ  

Colorino E  

Cornifesto E  

Dame noir E  

Donzelino do castello E  

Doradillo  

Folle-blanche 

Λ 

Λ 

 

Saint-Erriilion 

Furmint Λ  

Giallouriko (Γηαιινχξηθν) 

Gamay 

Giannoudhi (Γηαλλνχδη) 

Grenache blanc 

Λ 

E 

E 

Λ 

 

Grenache noir E  

Jaen Λ  

Kypreiko Kokkino (Κππξαίηθν θφθθηλν) 

Listan Branas 

E 

Λ 

 

Listan blanc Λ  

Listan 1495 Λ  

Malvar Λ  

Malvasia bianca Λ  

Δ= Δξπζξά 
Λ= Λεπθή 
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ΟΗΝΟΠΟΗΖΗΜΔ ΠΟΗΚΗΛΗΔ ΥΡΩΜΑ ΤΝΩΝΤΜΑ/ΟΜΩΝΤΜΑ 

Malvasia di candia Λ  

Malvasia fina Λ  

Malvasia grossa Λ  

Malvasia lunga Λ  

Malvasia nera Δ  

Malvasia preta E  

Mantuo Λ Mantuo El en-cin 

Mantuo castellano Λ  

Maratheftiko (Μαξαζεχηηθν) E Vambakadha (Βακβαθάδα),  
Vambakina (Βακβαθίλα), 
Pampakia (Πακπαθηά),  
Mavrospourtiko  
(Μαπξνζπνχξηηθν), 
Aloupostaphylo (Αινππνζηάθπιν). 

Marsanne drome Λ  

Mataro E Mourvedre 

Mauzac E  

Mavro (Μαχξν) E Mavra (Μαχξα), 
Mavro tis Kyprou(Maupo ηεο 
Κχπξνπ), 
Local black (Νηφπην Μαχξν ), 
Mavro ampelisimo(Mαχξν 
Ακπειίζηκν) 

Mavrodaphni (Μαπξνδάθλε) E  

Meriot noir E  

Moretto    E  

Morocanella (Μσξνθαλέιια) Λ  

Moschato aspro (Μνζράην άζπξν) Λ  

Moschato Samou (Μνζράην άκνπ) Λ Muscat d' ottonel 

Mourisco tinto E  

Muller-Thurgau Λ  

Muscat of Alexandria Λ Malaga, Moschato Alexandnas 
(Μνζράην Αιεμάλδξεηαο) 

Mygdali (Μπγδάιη) Λ  

Nebbiolo E  

Omio (Όκνην) E Omio Maratheftiko (Όκνην 
Μαξαζεχηηθν) 

Oftalmo (Οθζαικν) E  

Palomino Λ  

Petro ximenez Λ  

Pinot Chardonnay Λ  

Pinot blanc Λ  

Pinot noir E  

Plant X' Λ Plantex, Nave  

Promara (Πξσκάξα) Λ  

Riesling emerald Λ  

Riesling Italian Λ  

Rhine Riesling Λ  

Rodhidis (Ρνδίηεο) E  

Rombola (Ρνκηηφια) Λ  

Russian seed 1 E  

Sangiovesse E  

Sauvignon Λ  

Savvatiano (αββαηηαλφ) Λ  

Semillon Λ  

Sherry E  

Shiraz E Syrah 

Skiadopoulo (θηαδφπνπιν) Λ  

Souzao E  

Spourtico (πνχξηηθν) Λ  

Sylvaner Λ  
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ΟΗΝΟΠΟΗΖΗΜΔ ΠΟΗΚΗΛΗΔ ΥΡΩΜΑ ΤΝΩΝΤΜΑ/ΟΜΩΝΤΜΑ 

Tinta amarelle E  

Tinta can/alia E  

Tinta francisca E  

Tinta roris E  

Tinto cao E  

Tinto tempranillo E  

Tourica di oporto E  

Tourica national E  

Traminer Λ Gewurztraminer 

Trebbiano Λ Ugni blanc 

Trebbiano Giallo Λ  

Verdot (petit) E  

Veertzami (Βεξηδακί) E Lefkadha (Λεπθάδα) 

Vinhao 
Viognier 
 

E 
Λ 

 

Vlouriko (Βινχξηθν) E Flouriko (Φινχξηθν) 

Xinisteri (Ξπληζηέξη) Λ Aspro Kyprou ( Άζηηξν 
Κχπξνπ), Aspro Ampelisimo 
(Αζπξν Ακπειίζηκν), Local 
white (Νηφπην Άζπξν) 

ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΔ ΠΟΗΚΗΛΗΔ   

Aitonyxhi aspro (Αεηνλχρη άζπξν) Λ  

Aitonychi mavro (Αεηνλχρη καχξν) E  

Akitsis (Αθίηζεο) E  

Alphonse lavallee E Ribier, Royal 

Antigona E  

Attiki (.Αηηηθή) Λ  

Avgoulato aspro (Απγνπιάην άζπξν) Λ  

Avgoulato Μαχξν (Απγνπιάην καχξν) E  

Banatzki Muscat E  

Barlinka E  

Beauty seedless E Black beauty, Mavri Soultanina 
(Μαχξε νπιηαλίλα) 

Black, emerald E  

Black rose E  

Beogradska besemena Λ  

Beogradska rana Λ  

Bronx seedless Λ  

Calmeria Λ  

Campel early E  

Cardinal E  

Chasselas Λ  

Chimoniatico Λ  

Christmas Λ  

Concord . E  

Delight Λ  

Delizia di vaprio Λ  

DemirKara E  

Early Muscat Λ  

Eftakilo (Δθηάθηιν) E  

Emerald seedless Λ  
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ΔΗΠΣΡΑΠΔΕΗΔ ΠΟΗΚΗΛΗΔ ΥΡΩΜΑ ΤΝΩΝΤΜΑ/ΟΜΩΝΤΜΑ 

Emperor Exotic E 
E 

 

Fantasy Seedless  
Fileri (Φηιέξη) 
Flame seedless 

E 
E 
E 

 

Fraoula (Φξάνπια) Gold E 
Λ 

 

Gronanka Λ  

Italia Λ  

July Muscat 
Katomylitiko (Καησκπιίηηθν) 
Kavadorskii drenak 

Λ 
Λ 
E 

 

Marangos 
Maria Pirovano 165 

Λ 
Λ 

 

Mavro Algeriou (Μαχξν Αιγεξίνπ) Monukka E 
E 

Finikoto (Φνηληθσηφ) 

Muscat flame E  

Negostinskii rubin Ohanez di Almeria E 
Λ 

 

Olho de pargo 
Opsimos Edessis (Οςηκνο Δδέζζεο) 
Opuzenska rana 
Perle de Csaba 

E 
Λ 
E 
Λ 
Λ 

 

Perlette Λ  

Perlette loose Λ  

Perlona Λ  

Portugese azul Queen E 
E 

 

Radmilovascki Muscat Λ  

Red prince Rhodos253-s-12 E 
E 

 

Rozaki (Ρνδαθί) Russian seed II Λ 
E 

Razaki (Ραδαθί) 

Seneka Λ  

Sideritis (ηδεξίηεο) Sirividhiano 
(ηξηβηδηαλφ) Smederevski muscat 

E 
Λ 
Λ 

 

Soultana moscata Λ  

Soultanina (νπιηαλίλα) Superior seedless 
Superzibibo 
Taktas (Σαρηάο)  
Tokay 

Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 

Thompson Sugra five 
 
 
Flame tokay, Hanab Turkey, 
Amer-bou-Amer. 

Tsaoussi (Σζανχζζη) Λ  

Verico (Βέξηθν) Victoria E 
Λ 

 

Zabalkanskoi E  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2997



 
 

ΠΟΗΚΗΛΗΔ ΣΑΦΤΛΗΩΝ ΓΗΑ ΔΗΓΗΚΖ  ΥΡΩΜΑ ΤΝΩΝΤΜΑ/ΟΜΩΝΤΜΑ 

ΥΡΖΖ   

   

(α)  Γηα ηελ Παξαζθεπή ρπκνχ  
       Canner 

 
Λ 

 

(β)  Γηα ηελ Παξαζθεπή ζηαθίδαο 
       Corinthiaki (Κνξηλζηαθή) 

 
Δ 

 

   

ΠΟΗΚΗΛΗΔ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΩΝ  ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ 

Rupestris du Lot  Du Lot 

Riparia Gloire de Montpellier  Riparia Gloire 

Riparia x Rupestris 3309 Couderc  3309 C 

Vinifera x Rupestris 1202 C  1202 C 

1616 Couderc  1616 C 

41B Millardet de Grasset  41 B 

420 Millardet de Grasset  420 A 

99 Richter  99R 

110 Richter  110 R 

216-3 Castel  216-3 CL 

1103 Paulsen  1103 P 

140 Ruggeri  140 RU 

34 E.N.S.A. Montpellier  34 EM 

333 E.N.S.A. Montpellier  333 EM 

Kober 5BB  5 BB 

Teleki 5C  5 C 

Teleki 8 B   8 B 

Selection Oppenheim n 4  S O 4 

Grezot 1  G 1 

Garin 9  G 9 

Dog Ridge  D Rdg 

Salt Greek  S Gr. 

 
ΠΟΗΚΗΛΗΔ ΔΜΒΟΛΗΩΝ 
 
(α)    Όιεο νη νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο  
ακπειηνχ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν (1) 
ηνπ Παξαξηήκαηνο. 
 
(β)   Όιεο νη επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο 
ακπειηνχ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν (2) 
ηνπ Παξαξηήκαηνο. 
 
(γ)   Όιεο νη πνηθηιίεο ζηαθπιηψλ γηα εηδηθή 
ρξήζε πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν (3) 
ηνπ Παξαξηήκαηνο. 
 

  

Δ= Δξπζξά  
Λ= Λεπθή 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΣΩΝ ΟΗΝΟΠΟΗΖΗΜΩΝ ΠΟΗΚΗΛΗΩΝ AMΠEΛIOY ΠΟΤ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ ΝΑ ΚΑΛΛΗΔΡΓΟΤΝΣΑΗ ΚΑΣΑ 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ  

1. ΔΠΑΡΥΙΑ ΛΔΤΚΩΙΑ. 
(α) σνιστώμενες. 

Cabernet franc E, Cabernet sauvignon E, Chardonnay Λ, Lefkadha (Λεπθάδα) Δ, Merlot noir Δ, Mataro Δ, Maratheftiko 
(Μαξαζεχηηθν) Δ, Mavro (Μαχξν) Δ, Oftalmo (Όθζαικν) Δ, Riesling Italian Λ, Rhine - Riesling A, Sauvignon Λ, Semillon 
Λ, Shiraz E, Xynisteri (Ξπληζηέξη) Λ. 
 
 (β) Δττιτρεπόμενες. 

Agiorgitiko (Αγησξγίηηθν) Δ, Asyrtiko (Αζχξηηθν) Λ, Canella (Καλέιια) Λ, Giannoudhi (Γηαλνχδη) Δ, Morocanella 
(Μσξνθαλέιια) Λ, Muscat of Alexandria (Μαιάγα) Λ, Pinot blanc Λ, Promara (Πξσκάξα) Λ, Spourtiko (πνχξηηθν) Λ, 
Vlouriko (Βινχξηθν) Δ. 
 
 (γ)  Προσωρινά Δττιτρεττόμενες. 

Giallouriko (Γηαιινχξηθν) Λ. 
 
2. ΔΠΑΡΥΙΑ ΛΔΜΔΟΤ. 
(α) σνιστώμενες. 

Cabernet franc E, Cabernet sauvignon E, Chardonnay Λ, Lefkadha (Λεπθάδα) Δ, Merlot noir Δ, Mataro Δ, Maratheftiko 
(Μαξαζεχηηθν) Δ, Mavro (Μαχξν) Δ, Oftalmo (Όθζαικν) Δ, Riesling Italian Λ, Rhine Riesling Λ, Sauvignon Λ, Semillon Λ, 
Shiraz E, Xynisteri (Ξπληζηέξη) Λ. 
 
(β) Δπιτρεπόμενες. 

Agiorgitiko (Αγησξγίηηθν) Δ, Asyrtiko (Αζχξηηθν) Λ, Alicante bouschet Δ, Altesse Λ, Black Muscat E, Canella (Καλέιια) Λ, 
Carignan noir E, Cinsault vrai E, Gamay E, Giannoudhi (Παλνχδη) E, Grenache noir E, Morocanella (Μσξνθαλέιια) Λ, 
Moschato aspro (Μνζράην άζηηξν) Λ, Moschato Samou (Μνζράην άκνπ) Λ, Muller-Thurgau , Muscat of Alexandria 
(Μαιάγα) , Palomino Λ, Pinot blanc Λ, Pinot noir E, Promara (Πξσκάξα), Spourtico (πνχξηηθν) Λ, Sylvaner Traminer Λ, 
Soultanina (νπιηαλίλα) Λ, Vlouriko (Βινχξηθν) Δ, Viognier Λ (πξνθαηαξθηηθά). 
 
(γ)  Προσωρινά Δπιτρεπόμενες. 

Giallouriko (Παιινχξηθν) Λ, Malvasia grossa Λ, Malvasia lunga Λ, Pedro ximenez Λ. 
 
3. ΔΠΑΡΥΙΑ ΠΑΦΟΤ. 
(α) σνιστώμενες. 

Cabernet franc E, Cabernet sauvignon E, Chardonnay Λ, Lefkada (Λεπθάδα) E, Merlot noir E, Mataro E, Maratheftiko 
(Μαξαζεχηηθν) Δ, Mavro (Μαχξν) Δ, Ofthalmo (Όθζαικν) Δ, Riesling Italian Λ, Rhine Riesling Λ, Sauvignon Λ, Semillon Λ, 
Shiraz E, Xynisteri (Ξπληζηέξη) Λ. 
 
(β) Δπιτρεπόμενες. 

Agiorgitiko (Αγησξγίηηθν) Δ, Asyrtiko (Αζχξηηθν) Λ, Alicante bouschet E, Altesse Λ, Black muscat E, Canella (Καλέιια) Λ, 
Carignan noir E, Cinsault vrai'E, Gamay E, Giannoughi (Γηαλλνχδη) E, Grenache noir E, Kypreiko kokkino (Κππξαίηθν 
θφθθηλν) Δ, Morokanella (Μσξνθαλέιια) Λ, Moschato aspro (Μνζράην άζπξν) Λ, Moschato Samou (Μνζράην άκνπ) Λ, 
Muller - Thurgau Λ, Muscat of Alexandria (Μαιάγα) Λ, Omio (Όκξην) E, Palomino Λ, Pinot blanc Λ, Pinot Noir E, Promara 
(Πξσκάξα) Λ, Soultanina (νπιηαλίλα) Λ, Spourtico (πνχξηηθν) Λ, Sylvaner Λ, Traminer Λ, Ugnic blanc Λ, Vlouriko 
(Βινχξηθν) Δ, Viognier Λ (πξνθαηαξθηηθά). 
 
(γ) Προσωρινά Δπιτρεπόμενες. 

Doradillo Λ, Giallouriko (Γηαιινχξηθν) Λ, Jaen Λ, Malvasia grossa Λ, Malvasia lunga Λ, Plant X'Λ, Riesling emerald Λ. 
 
1.  ΔΠΑΡΥΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ. 
(α) σνιστώμενες. 

Cabernet franc E, Cabernet sauvignon E, Chardonnay Λ, Lefkada (Λεπθάδα) E, Mataro E.Meriot noir E, Maratheftiko 
(Μαξαζεχηηθν) Δ, Mavro (Μαχξν) Δ, Ofthalmo (Όθζαικν) Δ, Riesling Italian Λ, Rhine Riesling Λ, Sauvignon Λ, Semillon Λ, 
Shiraz E, Xynisteri (Ξπληζηέξη) Λ. 
 
(β) Δπιτρεπόμενες. 

Αγησξγίηηθν (Agiorgitiko) E, Αζχξηηθν (Asyrtiko) Λ.AItesse Λ, Canella (Καλέιια) Λ, Gamay E, Giannoudhi (Γηαλλνχδη) Δ, 
Morokanella (Μσξνθαλέιια) Λ, Moschato aspro (Μνζράην άζπξν) Λ, Moschato Samou (Μνζράην άκνπ) Λ, Muller - 
Thurgau Λ, Muscat of Alexandria (Μαιάγα) Λ, Pinot blanc Λ, Pinot Noir E, Promara (Πξσκάξα) Λ, Soultanina 
(νπιηαλίλα) Λ, Spourtico (πνχξηηθν) Λ, Sylvaner Λ, Traminer Λ, Vlouriko (Βινχξηθν) Δ, Μalvasia di Candia Λ 
(πξνθαηαξθηηθά). 
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(γ) Προσωρινά Δπιτρεπόμενες. 

Giallouriko (Γηαιινχξηθν) Λ. 
 
5. ΔΠΑΡΥΙΑ ΑΜΜΟΥΩΣΟΤ: Καηερφκελε πεξηνρή. 
 
6. ΔΠΑΡΥΙΑ ΚΤΡΗΝΔΙΑ : Καηερφκελε πεξηνρή 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 
 

ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΣΩΝ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΩΝ ΠΟΗΚΗΛΗΩΝ ΑΜΠΔΛΗΟΤ ΠΟΤ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ ΝΑ ΚΑΛΛΗΔΡΓΟΤΝΣΑΗ ΚΑΣΑ 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ  

1.  ΔΠΑΡΥΙΑ ΛΔΤΚΩΙΑ.  
(α) σνιστώμενες. 

Sideritis (ηδεξίηεο) Δ, Verico (Βέξηθν) Δ. 
 
(β) Δπιτρεπόμενες. 

Aitonychi aspro (Αεηνλχρη άζπξν) Λ, Aitonychi mavro (Αεηνλχρη καχξν) Δ, Cardinal E, C.himoniatico (Υεηκσληάηηθν) Λ, 
Eftakilo ( Δθηάθνηιν) Δ, Emperor Δ, Fraoula (Φξάνπια) Δ, Italia Λ, Mavro Algeriou (Μαχξν Αιγεξίνπ) Δ, Soultanina 
(νπιηαλίλα) Λ, Victoria Λ. 
 
(γ) Προσωρινά Δπιτρεπόμενες. 

Κακηά. 
 
2. ΔΠΑΡΥΙΑ ΛΔΜΔΟΤ. 
(α) σνιστώμενες. 

Black emerald Δ, Sideritis (ηδεξίηεο) Δ, Superior seedless Λ, Verico (Βέξηθν) Δ. 
 
(β) Δπιτρεπόμενες. 

Aitonychi aspro (Αεηνλχρη άζπξν) Λ, Aitonychi mavro (Αεηνλχρη καχξν) . Δ, Alphonse lavaliee Δ, Cardinal Δ, 
Chimoniatico (Υεηκσληάηηθν) Λ, Eftakilo ( Δθηάθνηιν) Δ, Emperor E, Fantasy seedless Δ, Flame tokay Δ, Fraoula 
(Φξάνπια) Δ, Gold Λ, Katomilitiko (Καησκπιίηηθν) Λ, Italia A, Mavro Algeriou (Μαχξν Αιγεξίνπ) Δ, Perlette Λ, Perlette 
loose Λ, Rozaki (Ρνδαθί) Λ, Soultanina (νπιηαλίλα) Λ, Victoria A. 
 
(γ) Προσωρινά Δπιτρεπόμενες. 

Κακηά. 
 
3. ΔΠΑΡΥΙΑ ΠΑΦΟΤ. 
(α) σνιστώμενες. 

Black emerald Δ, Sideritis (ηδεξίηεο) Δ, Superior seedless Λ, Verico (Βέξηθν) Δ. 
 
(β) Δπιτρεπόμενες. 

Aitonychi aspro (Αεηνλχρη άζπξν) Λ, Aitonychi mavro (Αεηνλχρη καχξν) E, Cardinal E, Chimoniatico (Υεηκσληάηηθν) Λ, 
Eftakilo. ( Δθηάθνηιν) E, Emperor E, Fantasy seedless E, Flame tokay E, Fraoula (Φξάνπια) E, Gold Λ, Italia Λ, Mavro 
Algeriou (Μαχξν Αιγεξίνπ) E, Perlette Λ, Perlette loose Λ, Rozaki (Ρνδαθί) Λ, Soultanina (νπιηαλίλα) Λ, Victoria Λ. 
 
(γ)  Προσωρινά Δπιτρεπόμενες. 

Κακηά. 
 
4. ΔΠΑΡΥΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ. 
(α)  σνιστώμενες 

Black emerald Δ, Sideritis (ηδεξίηεο) Δ, Superior seedless Λ, Verico (Βέξηθν) Δ. 
 
(β)   Δπιτρεπόμενες. 

Aitonychi aspro (Αεηνλχρη άζηηξν) Λ: Aitonychi mavro (Αεηνλχρη καχξν) Δ, Chimoniatico (Υεηκσληάηηθν) Λ, Eftakilo 
( Δθηάθνηιν) Δ, Emperor E, Fantasy seedless E, Flame tokay E, Fraoula (Φξάνπια) Δ, Italia Λ, Mavro Algeriou (Μαχξν 
Αιγεξίνπ) Δ, Perlette Λ, Perlette loose Λ, Soultanina (νπιηαλίλα) Λ, Victoria Λ. 
 
(γ) Προσωρινά Δπιτρεπόμενες. 

Κακηά. 
 
5. ΔΠΑΡΥΙΑ ΑΜΜΟΥΩΣΟΤ: Καηερφκελε πεξηνρή 
6. ΔΠΑΡΥΙΑ ΚΤΡΗΝΔΙΑ: Καηερφκελε πεξηνρή 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΟΗΚΗΛΗΩΝ  ΣΑΦΤΛΗΩΝ ΓΗΑ ΔΗΓΗΚΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ ΝΑ ΚΑΛΛΗΔΡΓΟΤΝΣΑΗ  

1.  ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΝΔΡΒΟΠΟΙΪΑ. 
(α) σνιστώμενες. 

Perlette Λ, Perlette loose Λ, Soultanina (νπιηαλίλα) Λ.  
 
(β  Δπιτρεπόμενες. 

Superior seedless Λ. 

2. ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΣΑΦΙΓΟΠΟΙΗΗ. 
(α)  σνιστώμενες. 

Soultanina (νπιηαλίλα) Λ. 

 
(β)  Δπιτρεπόμενες. 

Mavro (Μαχξν) Δ, Muscat of Alexandria (Μαιάγα) Λ, Superior seedless Λ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΟΗΚΗΛΗΩΝ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΩΝ ΑΜΠΔΛΗΟΤ ΠΟΤ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ ΝΑ ΚΑΛΛΗΔΡΓΟΤΝΣΑΗ 

(α)  πληζηψκελεο 
 

       99 Richter 
       110 Richter 
       41B Millardet de Grasset 
       420 A Millardet de Grasset 
       1103 Paulsen 
       140 Ruggeri 
       3309 Couderc   
 
(β)   Πξνζσξηλά Δπηηξεπφκελεο. 
 
       Vinifera x Rapestris 1202 C 
       34 EM 
       SO4 

       Salt Greek 
       1616 Couderc 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI 

 
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΟΗΚΗΛΗΩΝ ΔΜΒΟΛΗΩΝ ΑΜΠΔΛΗΟΤ ΠΟΤ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ ΝΑ ΚΑΛΛΗΔΡΓΟΤΝΣΑΗ 

 
1. σνιστώμενες. 

(α) Όιεο νη νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο ακπειηνχ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζαλ ζπληζηψκελεο έζησ θαη ζε κία δηνηθεηηθή πεξηνρή. 

(β) Όιεο νη επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο ακπειηνχ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζαλ ζπληζηψκελεο έζησ θαη ζε κία δηνηθεηηθή πεξηνρή. 

(γ) Όιεο  νη  πνηθηιίεο ζηαθπιηψλ  γηα  εηδηθή ρξήζε  πνπ  έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζαλ ζπληζηψκελεο πνηθηιίεο. 

2.  Δπιτρεπόμενες. 

(α) Όιεο νη νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο ακπειηνχ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζαλ επηηξεπφκελεο έζησ θαη ζε κία δηνηθεηηθή 
πεξηνρή. 

(β) Όιεο νη επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο ακπειηνχ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζαλ επηηξεπφκελεο έζησ θαη ζε κία δηνηθεηηθή πεξηνρή. 

(γ) Όιεο νη πνηθηιίεο ζηαθπιηψλ γηα εηδηθή ρξήζε πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζαλ επηηξεπφκελεο πνηθηιίεο. 
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