
Δ.Δ. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                  Κ.Γ.Π. 537/2014  
Αρ. 4835, 28.11.2014  

Αριθμός 537 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΑΜΠΔΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟ·Ι·ΟΝΣΩΝ ΝΟΜΟΙ 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 ΔΔ: L 179, 
14.7.1999,  
ζ.1.  
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο ΔΔ: L 143, 
16.6.2000,  
ζ. 1.  
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο ΔΔ: L 299, 
19.11.2007,  
ζει. 1. 
 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο ΔΔ: L 170, 
30.6.2008,  
ζει. 1. 
 
  61(Ι) ηνπ 2004 
226(Ι) ηνπ 2004 
  53(Ι) ηνπ 2007 
  27(Ι) ηνπ 2014 
  25(Ι) ηνπ 2014. 
 
πλνπηηθφο ηίηινο. 
 
 
Δζληθφ 
Απνζεκαηηθφ 
Γηθαησκάησλ 
Φχηεπζεο. 
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα 
ηεο ΔΔ: L 236,  
23.9.2003,    
ζ. 33. 
 
Γηαδηθαζία  
Έγθξηζεο  
ΔΑΓΦ. 
Παξάξηεκα Ι 
 
 
 
 
 
 
Παξάξηεκα ΙΙ 
 
 
 

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 
(«Δληαίνο θαλνληζκφο ΚΟΑ»)», φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη,   
 
 
«Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 555/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 27εο Ινπλίνπ 2008 γηα ηε ζέζπηζε 
ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 479/2008 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ 
θνηλή νξγάλσζε ηεο ακπειννηληθήο αγνξάο 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.  Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην  πεξί Σκήκαηνο Γεσξγίαο (Δζληθφ Απνζεκαηηθφ 
Γηθαησκάησλ Φχηεπζεο)  Γηάηαγκα ηνπ 2014. 
 
2. Σν Δζληθφ Απνζεκαηηθφ Γηθαησκάησλ Φχηεπζεο  ζην εμήο «ΔΑΓΦ» ηεο Γεκνθξαηίαο 
απνηειείηαη απφ ηα δηθαηψκαηα θχηεπζεο βάζεη ηνπ άξζξνπ  85η ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 
1234/2007 θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα 2000 εθηαξίσλ (20.000 δεθαξίσλ) πνπ πξνβιέπνληαη ζε 
απηφλ ζχκθσλα κε ηελ Πξάμε πεξί ησλ φξσλ πξνζρσξήζεσο ηεο Σζερηθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο 
Γεκνθξαηίαο Δζζνλίαο, ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Λεηνλίαο, ηεο 
Γεκνθξαηίαο ηεο Ληζνπαλίαο, ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Οπγγαξίαο, ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Μάιηαο, ηεο 
Γεκνθξαηίαο ηεο Πνισλίαο, ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο ινβελίαο θαη ηεο ινβαθηθήο Γεκνθξαηίαο θαη 
ησλ πξνζαξκνγψλ ησλ πλζεθψλ επί ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ε Δπξσπατθή Έλσζε  (Παξάξηεκα ΙΙ: 
Καηάινγνο ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 20 ηεο Πξάμεο Πξνζρψξεζεο – 6. Γεσξγία – Α. 
Γεσξγηθή λνκνζεζία). 
 
3.- (1)  Κάζε πξφζσπν πνπ επηζπκεί λα ηνπ ρνξεγεζνχλ δηθαηψκαηα θχηεπζεο απφ ην ΔΑΓΦ, 
ππνβάιιεη αίηεζε ζην Σκήκα Γεσξγίαο ζηε κνξθή πνπ θαίλεηαη ζην  Παξάξηεκα Ι (έληππν 
ΓΠ.Δ/008), εληφο ησλ πξψησλ ηξηψλ κελψλ ηεο ακπεινπξγηθήο πεξηφδνπ (απφ ηελ 1ε Απγνχζηνπ 
κέρξη ηελ 31ε Οθησβξίνπ). 
 

(2) Η αίηεζε ζπλνδεχεηαη  κε  ην πνζφ ησλ  €85 αλά αηηνχκελν δεθάξην δηθαηψκαηνο θχηεπζεο 
ην νπνίν επηζηξέθεηαη ζηνλ αηηεηή ζε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε δελ εγθξηζεί ή εγθξηζεί κεξηθψο. 
 

(3) Σν Σκήκα Γεσξγίαο ζε πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηεζεί φηη ν αηηεηήο πιεξνί ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007, εγθξίλεη ηελ παξνρή δηθαησκάησλ 
θχηεπζεο απφ ην ΔΑΓΦ ζηε κνξθή πνπ θαίλεηαη ζην  Παξάξηεκα ΙΙ (έληππν ΓΠ.Δ./010), γηα ηελ 
πεξίνδν πνπ αλαγξάθεηαη ζε απηήλ. 
 

(4) ε πεξίπησζε  πνπ ην  Σκήκα Γεσξγίαο δελ εγθξίλεη ηελ παξνρή ησλ δηθαησκάησλ ηεο 
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Γλσζηνπνίεζε 
ρξήζεο ηνπ 
δηθαηψκαηνο 
θχηεπζεο. 
Παξάξηεκα ΙΙΙ 
 
Καηάξγεζε  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 
27.8.2004 
3.8.2012. 
 

θχηεπζεο απφ ην ΔΑΓΦ ή εγθξίλεη κέξνο ησλ δηθαησκάησλ γηα ηα νπνία ππέβαιε αίηεζε ν αηηεηήο, 
ηφηε απηφο κπνξεί λα ππνβάιεη γξαπηή έλζηαζε ζηνλ Τπνπξγφ εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 
 
4. Μεηά ηελ έγθξηζε γηα ηελ παξνρή ησλ δηθαησκάησλ θχηεπζεο απφ ην ΔΑΓΦ, ν δηθαηνχρνο 
γλσζηνπνηεί ζην Σκήκα Γεσξγίαο ηελ θχηεπζε ηνπ ακπειψλα πνπ θαίλεηαη ζην  Παξάξηεκα ΙΙΙ 
(έληππν ΓΠ.Δ/11). 
 

 
 
5. Σν πεξί πκβνπιίνπ Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ (Δζληθφ Απνζεκαηηθφ Γηθαησκάησλ Φχηεπζεο) 
Γηάηαγκα ηνπ 2004 θαη 2012,  θαηαξγείηαη. 
 
Ννείηαη φηη νη νπνηεζδήπνηε εγθξίζεηο ή ππνρξεψζεηο απνξξένπλ απφ ην θαηαξγεζέλ Γηάηαγκα, 
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη κε ην παξφλ Γηάηαγκα. 

___________________ 

Έγηλε ζηηο 21 Ννεκβξίνπ 2014.      
 

ΝΙΚΟ ΚΟΤΓΙΑΛΗ, 
    Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο. 
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                                                                                                                                                           Ένησπο ΓΠ.Δ/008 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 
ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΡΓΙΑ 

ΑΙΣΗΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ ΦΤΣΔΤΗ ΑΠΟ ΣΟ 
 ΔΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ 

 

Πξνο: Γηεπζπληή  Σκήκαηνο Γεσξγίαο 

Σαρ. Γ/λζε: Σ.Θ.55692, 3781 Λεκεζφο-Κχπξνο,  Σειέθσλν: 25877010 

 
Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΗΣΗ: 

1.Ολνκαηεπψλπκν αηηεηή............................................................................................................………….. 

2.Αξηζκφο Πνιηηηθήο Σαπηφηεηαο.......................................….…..…..Ηιηθία................................................ 

3. Κχξην Δπάγγεικα: ...........................................................………..Αξ. Σει. ............................................ 

4. Γηεχζπλζε κφληκεο δηακνλήο: Οδφο .............................……………………….…………... Αξηζκ............. 

Σαρ. Κσδ. ............................... Πφιε/ Υσξηφ .....................................…….. Δπαξρία..........................……. 

 
B. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΔΜΑΥΙΧΝ ΓΗ ΓΙΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΑΙΣΟΤΜΑΙ ΥΟΡΗΓΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ ΦΤΣΔΤΗ  ΑΠΟ ΣΟ 
ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ 
 

Α/Α 
 

Κοινόηηηα Σοποθεζία 

Αριθμός 

Έκηαζη 
(Γεθάξηα) 

Καηηγορία  
δικαιώμαηος 

θύηεσζης 
(αληίζηνηρν 
γξάκκα ζην 
ζεκείν  Γ) 

Γηλωθείζα 
ποικιλία 

θύηεσζης 

Για επίζημη τρήζη 

Φ./ρέδη
ν 

Σεκάρην 
Με 

πιεξσκή 
Υσξίο 

πιεξσκή 

1          

2          

3          

4          

5          

 
Γ.   ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΦΤΣΔΤΗ 
(α) γηα ηελ παξαγσγή νίλνπ πξνο εκπνξία απφ ακπέιηα γηα ηα νπνία έρεη ιήμεη ε πεξίνδνο πεηξακαηηζκνχ. 
(β) γηα ηελ παξαγσγή νίλνπ πξνο εκπνξία απφ ακπέιηα πνπ έρεη ιήμεη ε πεξίνδνο εκβνιηνιεςίαο (κεηξηθέο        

θπηείεο). 
(γ) γηα παξαγσγνχο θάησ ησλ 40 εηψλ νη νπνίνη πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε ησλ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ φηη είλαη 

αζθαιηζκέλνη ζην ρέδην Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη εμαζθνχλ ην επάγγεικα ηνπ γεσξγνχ ή ηνπ ακπεινπξγνχ. 
(δ) γηα παξαγσγνχο πνπ πξνηίζεληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα δηθαηψκαηα γηα ηε θχηεπζε ακπειψλσλ, ε παξαγσγή 

ησλ νπνίσλ έρεη εμαζθαιηζκέλεο δπλαηφηεηεο δηάζεζεο. 
 
ΗΜΔΙΧΗ: 

Γηα ηηο θαηεγνξίεο Γ(α)(β)(δ) θαηαβάιιεηαη ην πνζφ ησλ €85 αλά αηηνχκελν δεθάξην δηθαηψκαηνο θχηεπζεο ην νπνίν 
επηζηξέθεηαη ζηνλ αηηεηή ζε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε δελ εγθξηζεί ή εγθξηζεί κεξηθψο. 
 
 Γ.    ΠΑΡΑΚΑΛΔΙΣΔ ΟΠΧ ΔΠΙΤΝΑΦΔΣΔ ΣΑ ΠΙΟ ΚΑΣΧ: 
(α) Αληίγξαθν ρσξνκεηξηθνχ ζρεδίνπ ησλ ηεκαρίσλ γεο γηα ηα νπνία αηηείζζε δηθαηψκαηα θχηεπζεο ακπειψλσλ. 
(β) Αληίγξαθν ηίηινπ ηδηνθηεζίαο (Κνηζαληνχ) ησλ πην πάλσ ηεκαρίσλ. 
(γ) Γηα άηνκα θάησ ησλ 40 εηψλ, λα απνζηέιιεηαη αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ γελλήζεσο θαη βεβαίσζε ησλ   

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Γ(γ) πην πάλσ. 
(δ) ε πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο είλαη άιινο απφ ηνλ ηδηνθηήηε πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη ηα  απαξαίηεηα 

πηζηνπνηεηηθά. 
 
 
 

Ηκεξνκελία: ..........................                                                  Τπνγξαθή αηηεηή…….…..………………….. 
                                                                                    
 

 

 

(Γηα επίζεκε ρξήζε)  
Αξ. Αίηεζεο ...................... 
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Ένησπο ΓΠ.Δ/010 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 
 

ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΡΓΙΑ 

 
Σαρ. Γ/λζε: Σ.Θ.55692, 3781 Λεκεζφο-Κχπξνο,  Σειέθσλν: 25877010 

 
ΔΓΚΡΙΗ  ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ ΦΤΣΔΤΗ ΑΠΟ ΣΟ  

ΔΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ 

 
Αγαπεηέ/ή Κχξηε/α  .......................................................................................................................................................... 
 
Δπηζπκψ λα αλαθεξζψ ζηελ αίηεζε ζαο κε αξηζκφ ............................ πνπ ππνβάιαηε κε ζθνπφ ηελ παξνρή 
δηθαησκάησλ θχηεπζεο απφ ην απνζεκαηηθφ θαη λα ζαο πιεξνθνξήζσ φηη γηα ηα πην θάησ ηεκάρηα γεο εγθξίλεηαη ε 
θχηεπζε ακπειψλσλ ζπλνιηθήο έθηαζεο ......................... δεθαξίσλ έλαληη ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ησλ €85 αλά 
δεθάξην πνπ θαζνξίδεηαη ζην Γηάηαγκα. 
  
Σν δηθαίσκα θχηεπζεο ηζρχεη κέρξη ηελ θπηεπηηθή πεξίνδν................................ θαη παχεη λα ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε 
πνπ δελ ρξεζηκνπνηεζεί εληφο ηεο πην πάλσ θπηεπηηθήο πεξηφδνπ. 
 
Η σοπηγία δικαιωμάηων θύηεςζηρ πποϋποθέηει όηι οι ποικιλίερ πος θα επιλεγούν ππορ θύηεςζη θα είναι ζηα πλαίζια ηος πεπί 

Γενικών Διαηάξεων Ταξινόμηζηρ Ποικιλιών Αμπελιού Διάηαγμα ηος 2014, με εξαίπεζη ηη ποικιλία Νηόπιο Μαύπο ηηρ οποίαρ 

η θύηεςζη απαγοπεύεηαι. 

 

Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΔΜΑΥΙΧΝ ΓΗ ΓΙΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΥΟΡΗΓΔΙΣΑΙ ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΦΤΣΔΤΗ  ΑΠΟ ΣΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ 

 

Α/Α 
 

Κοινόηηηα Σοποθεζία 

Αριθμός 

Έκηαζη 
(Γεθάξηα) 

Καηηγορία  
δικαιώμαηος 

θύηεσζης 
(αληίζηνηρν 
γξάκκα ζην 
ζεκείν  Γ) 

Για επίζημη τρήζη 

Φ./ρέδην Σεκάρην 
Με 

πιεξσκή 
Υσξίο 

πιεξσκή 

1         

2         

3         

4         

5         

 
 
Β. Ο λένο ακπειψλαο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ αλαθχηεπζε πξέπεη λα πιεξνί ηα θξηηήξηα ηνπ «θαλνληθνχ 

ακπειψλα» φπσο θαζνξίδνληαη ζην Φχηεπζε Ακπειψλσλ θαη Δγγξαθή ζην Ακπεινπξγηθφ Μεηξψν, Γηάηαγκα ηνπ 
2014. 
 

Γ.   ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΦΤΣΔΤΗ 
 
(α) γηα ηελ παξαγσγή νίλνπ πξνο εκπνξία απφ ακπέιηα γηα ηα νπνία έρεη ιήμεη ε πεξίνδνο πεηξακαηηζκνχ. 

 
(β) γηα ηελ παξαγσγή νίλνπ πξνο εκπνξία απφ ακπέιηα πνπ έρεη ιήμεη ε πεξίνδνο εκβνιηνιεςίαο (κεηξηθέο θπηείεο). 

 
(γ) γηα παξαγσγνχο θάησ ησλ 40 εηψλ νη νπνίνη πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε ησλ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ φηη είλαη 

αζθαιηζκέλνη ζην ρέδην Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη εμαζθνχλ ην επάγγεικα ηνπ γεσξγνχ ή ηνπ ακπεινπξγνχ. 
 
(δ) γηα παξαγσγνχο πνπ πξνηίζεληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα δηθαηψκαηα γηα ηε θχηεπζε ακπειψλσλ, ε παξαγσγή 

ησλ νπνίσλ έρεη εμαζθαιηζκέλεο δπλαηφηεηεο δηάζεζεο. 
 

 
Ηκεξνκελία: ....................................                                  ………………………………… 
                                   Γηα  Γηεπζπληή 
 
ημείωζη: 
Δζσθιείεηαη εηδηθφ έληππν Παξάξηεκα ΙΙΙ (ΓΠ.Δ/011) πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηε θαη επηζηξέςεηε ζην Σκήκα 

Γεσξγίαο εληφο ελφο κελφο κεηά ηε ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο θχηεπζεο. 
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                                                                                         Ένησπο ΓΠ.Δ/011 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 

 
ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΡΓΙΑ 

 
ΓΝΧΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ ΦΤΣΔΤΗ ΠΟΤ ΥΟΡΗΓΗΘΗΚΔ ΑΠΟ ΣΟ ΔΘΝΙΚΟ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΦΤΣΔΤΗ 

 
Πξνο: Γηεπζπληή  Σκήκαηνο Γεσξγίαο 
Σαρ. Γ/λζε: Σ.Θ.55692, 3781 Λεκεζφο-Κχπξνο,  Σειέθσλν: 25877010 
 
Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΗΣΗ: 

1.Ολνκαηεπψλπκν αηηεηή ..........................................................................................…………...... 

2. Αξηζκφο Πνιηηηθήο Σαπηφηεηαο.......................................…………..Αξ. Σει. .............................. 

3. Γηεχζπλζε κφληκεο δηακνλήο: Οδφο............................………………..…………..........................  

Αξηζκφ. ............. Σαρ. Κσδ. ........................ Πφιε/ Υσξηφ ............................................................. 

Δπαξρία..........................……. 

 
B. ΓΝΧΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΦΤΣΔΤΗ 
 

ε ζπλέρεηα ηεο έγθξηζεο ζαο γηα παξνρή δηθαηψκαηνο θχηεπζεο απφ ην Δζληθφ Απνζεκαηηθφ Γηθαησκάησλ 
Φχηεπζεο κε αξ. ................................., ζαο ελεκεξψλσ φηη έρσ πξνβεί ζηελ θχηεπζε ησλ πην θάησ ηεκαρίσλ γεο 
ζηηο ................................................................................. (εκεξνκελία). 
 

       Γ.ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΔΜΑΥΙΧΝ ΓΗ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΓΙΝΔ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΦΤΣΔΤΗ ΠΟΤ ΥΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ 
ΑΠΌ ΣΟ ΔΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ 

 

Α/Α 
 

Κοινόηηηα 
 

Σοποθεζία 
 

Αριθμός Έκηαζη 
(Γεθάξηα) 

Καηηγορία  
δικαιώμαηος 

θύηεσζης 
δσνάμει ηοσ οποίοσ 

θσηεύηηκε ηο 
ηεμάτιο  

(αληίζηνηρν γξάκκα 
απφ ζεκείν Γ.) 

 

Ποικιλία 

Φ /ρέδην Σεκάρην 

1        

2        

3        

4        

5        

 
  Γ.   ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΦΤΣΔΤΗ 
(α) γηα ηελ παξαγσγή νίλνπ πξνο εκπνξία απφ ακπέιηα γηα ηα νπνία έρεη ιήμεη ε πεξίνδνο πεηξακαηηζκνχ. 
(β) γηα ηελ παξαγσγή νίλνπ πξνο εκπνξία απφ ακπέιηα πνπ έρεη ιήμεη ε πεξίνδνο εκβνιηνιεςίαο (κεηξηθέο        

θπηείεο). 
(γ) γηα παξαγσγνχο θάησ ησλ 40 εηψλ νη νπνίνη πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε ησλ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ φηη είλαη 

αζθαιηζκέλνη ζην ρέδην Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη εμαζθνχλ ην επάγγεικα ηνπ γεσξγνχ ή ηνπ ακπεινπξγνχ. 
(δ) γηα παξαγσγνχο πνπ πξνηίζεληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα δηθαηψκαηα γηα ηε θχηεπζε ακπειψλσλ, ε παξαγσγή 

ησλ νπνίσλ έρεη εμαζθαιηζκέλεο δπλαηφηεηεο δηάζεζεο. 
 
 
 
Ηκεξνκελία: ..........................                                                                   Τπνγξαθή αηηεηή……..………………….......... 
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