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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5568, 23.7.2021

Κ.Δ.Π. 320/2021

Αριθμός 320
ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2014
Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 26 (1) του περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμου και του άρθρου 3
του περί της Μεταβίβασης των Αρμοδιοτήτων και των Λειτουργιών
του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων στο Τμήμα Γεωργίας Νόμου του 2014

Επίσημη
Εφημερίδα
της E Ε: L347,
20.12.2013,
σελ. 671.

Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ)
αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου·

Επίσημη
Εφημερίδα
της ΕΕ, L 9,
11.1.2019,
σελ. 2.

Κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/33 της Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018 για τη
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τις αιτήσεις προστασίας ονομασιών προέλευσης, γεωγραφικών
ενδείξεων και παραδοσιακών ενδείξεων στον αμπελοοινικό τομέα, τη διαδικασία ένστασης, τους
περιορισμούς στη χρήση, τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος, την ανάκληση της
προστασίας καθώς και την επισήμανση και την παρουσίαση·

Επίσημη
Εφημερίδα
της ΕΕ, L 9,
11.1.2019,
σελ. 46.

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/34 της Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τον
καθορισμό κανόνων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αιτήσεις προστασίας ονομασιών προέλευσης,
γεωγραφικών ενδείξεων και παραδοσιακών ενδείξεων στον αμπελοοινικό τομέα, τη διαδικασία
ένστασης, τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος, το μητρώο προστατευόμενων
ονομασιών, την ανάκληση της προστασίας και τη χρήση συμβόλων, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά κατάλληλο σύστημα
ελέγχων·

Επίσημη
Εφημερίδα
της ΕΕ, L 58,
28.2.2018,
σελ. 1.

Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/273 της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2017 για τη
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό
μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα και την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων,
τις υποχρεωτικές δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και
τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τους σχετικούς ελέγχους και κυρώσεις, την τροποποίηση των
κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 555/2008, (ΕΚ) αριθ. 606/2009 και (ΕΚ) αριθ. 607/2009 και
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής και του κατ' εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής·

Επίσημη
Εφημερίδα
της ΕΕ, L 58,
28.2.2018,
σελ. 60.

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/274 της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2017 για τη θέσπιση
κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, την
πιστοποίηση, το βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τις
κοινοποιήσεις, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τους συναφείς ελέγχους, και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού
(ΕΕ) 2015/561 της Επιτροπής».

61(I) του 2004
226(I) του 2004
53(I) του 2007
27(I) του 2014.
25(I) του 2014.
Συνοπτικός
τίτλος.

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ασκώντας τις εξουσίες που του
παρέχει το άρθρο 26 (1) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμων του 2004 έως
2014 και το άρθρο 3 του περί της Μεταβίβασης των Αρμοδιοτήτων και των Λειτουργιών του
Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων στο Τμήμα Γεωργίας Νόμου του 2014, εκδίδει το ακόλουθο
Διάταγμα.

1. To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Τμήματος Γεωργίας (Ταξινόμηση Οινοποιήσιμων
Ποικιλιών της Αμπέλου) Διάταγμα του 2021.
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Ερμηνεία.

2. Στο παρόν Διάταγμα«αμπελουργικό μητρώο» ή «μητρώο» σημαίνει το μητρώο που τηρεί η αρμόδια αρχή όπως αυτό
καθορίζεται στο άρθρο 145 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013·
«αμπελώνας» σημαίνει την οριοθετημένη έκταση στην οποία διατηρείται συμπαγής φυτεία, με μία
ή περισσότερες οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα Ι, η
παραγωγή της οποίας προορίζεται κυρίως για οινοπαραγωγή·
«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει τον Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος·
«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1308/2013» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.
922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου,
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«Κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/33» σημαίνει τον κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ)
2019/33 της Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αιτήσεις προστασίας
ονομασιών προέλευσης, γεωγραφικών ενδείξεων και παραδοσιακών ενδείξεων στον αμπελοοινικό
τομέα, τη διαδικασία ένστασης, τους περιορισμούς στη χρήση, τις τροποποιήσεις των
προδιαγραφών προϊόντος, την ανάκληση της προστασίας καθώς και την επισήμανση και την
παρουσίαση, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/34» σημαίνει τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/34 της
Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τον καθορισμό κανόνων για την εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
τις αιτήσεις προστασίας ονομασιών προέλευσης, γεωγραφικών ενδείξεων και παραδοσιακών
ενδείξεων στον αμπελοοινικό τομέα, τη διαδικασία ένστασης, τις τροποποιήσεις των
προδιαγραφών προϊόντος, το μητρώο προστατευόμενων ονομασιών, την ανάκληση της προστασίας
και τη χρήση συμβόλων, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά κατάλληλο σύστημα ελέγχων, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/273» σημαίνει τον κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ)
2018/273 της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς
αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα και την
πιστοποίηση, τα βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις, τις
κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και τη συμπλήρωση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
τους σχετικούς ελέγχους και κυρώσεις, την τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ.
555/2008, (ΕΚ) αριθ. 606/2009 και (ΕΚ) αριθ. 607/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 436/2009 της Επιτροπής και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της
Επιτροπής, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/274» σημαίνει τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/274
της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2017 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, την πιστοποίηση, το βιβλίο εισερχομένων και
εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τις κοινοποιήσεις, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους συναφείς ελέγχους,
και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/561 της Επιτροπής.
«κάτοχος αμπελώνα» σημαίνει τον ιδιοκτήτη, ενοικιαστή ή διαχειριστή του αμπελώνα, ο οποίος είναι
υπεύθυνος για τις καλλιεργητικές φροντίδες και την εκμετάλλευση της συγκομιδής.
«κυβερνητικές συλλογές αναφοράς» σημαίνει φυτείες που διατηρεί το Υπουργείο Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος οι οποίες αξιοποιούνται για την περιγραφή
οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.
«οινοπαραγωγή» σημαίνει την παραγωγή των αμπελοοινικών προϊόντων που αναφέρονται στο
Παράρτημα VII, Μέρος II, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.
«Οινοποιήσιμη ποικιλία αμπέλου» σημαίνει την ποικιλία αμπέλου που πληροί τις προϋποθέσεις
του άρθρου 81 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.
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Ταξινόμηση
και διαγραφή
οινοποιήσιμων
ποικιλιών.

3.-(1) Η Αρμόδια Αρχή ταξινομεί τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που επιτρέπεται να
φυτεύονται, να αναφυτεύονται ή να εμβολιάζονται.

Παράρτημα Ι.

(2) Οι ταξινομημένες οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.
(3) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να διαγράψει από την ταξινόμηση οινοποιήσιμη ποικιλία αμπέλου
η οποία(α) Δεν διαθέτει αμπελογραφικό χαρακτηρισμό ή
(β) δεν διατηρείται σε κυβερνητικές συλλογές αναφοράς ή
(γ) δεν εντοπίζεται πλέον σε αμπελώνες ή
(δ) εντοπίζεται σε περιορισμένες εκτάσεις και-

Φύτευση
ποικιλιών μη
ταξινομημένων
για σκοπούς
έρευνας και
πειραμάτων.

(i)

διαπιστώνονται
σοβαρά
προβλήματα
προσαρμοστικότητας
κλιματολογικές ή/και εδαφολογικές συνθήκες ή

στις

(ii)

δεν υφίστανται
οινοπαραγωγή.

την

προοπτικές

εμπορικής

αξιοποίησης

της

για

(4) Αμπελώνας με οινοποιήσιμη ποικιλία αμπέλου που διαγράφεται από την ταξινόμηση πρέπει
να εκριζώνεται εντός της χρονικής περιόδου που προβλέπεται από το εδάφιο 2 του άρθρου 81 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.
4.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται, σύμφωνα με το εδάφιο 4 του άρθρου 81 του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013, να εγκρίνει τη φύτευση, αναφύτευση ή εμβολιασμό, μη ταξινομημένων
οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και πειραμάτων.
Νοείται ότι, η έγκριση από την Αρμόδια Αρχή προηγείται της έναρξης της έρευνας και των
πειραμάτων.
(2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (1), η Αρμόδια Αρχή δύναται να θέσει όρους
και προϋποθέσεις, σχετικά με την έκταση του πειραματικού αμπελώνα και το χρόνο διατήρησης του.
(3) Εντός ενός έτους μετά την ολοκλήρωση της επιστημονικής έρευνας και πειραμάτων ο
αμπελώνας πρέπει να εκριζώνεται, εκτός εάν-

Άλλες
διατάξεις.

Περιορισμός
στις ονομασίες
ποικιλιών.

Επίσημη
Εφημερίδα της
Δημοκρατίας
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
28.11.2014.
Κατάργηση.

(α)

Η ποικιλία ή οι ποικιλίες που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ταξινομηθεί με βάση την
Διάταξη 3·

(β)

η Αρμόδια Αρχή επεκτείνει το χρονικό διάστημα της εκρίζωσης μετά από σχετικό
αίτημα.

5. Αμπελώνας με οινοποιήσιμη ποικιλία αμπέλου, η οποία αναφέρεται στο Παράρτημα Ι, δύναται
ολόκληρη η συγκομιδή του να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή προϊόντων άλλων από αυτών της
οινοπαραγωγής, μόνο σε περίπτωση που ο κάτοχος του αμπελώνα προβεί προηγουμένως σε
σχετική γνωστοποίηση στην Aρμόδια Aρχή για διαγραφή του αμπελώνα από το αμπελουργικό
μητρώο.
6.-(1). Η παρουσίαση ή επισήμανση των προϊόντων οινοπαραγωγής πρέπει να είναι σύμφωνα με
το Παράρτημα Ι.
(2) Κατά παρέκκλιση της παραγράφου (1) επιτρέπεται στην παρουσίαση ή επισήμανση των
αμπελοοινικών προϊόντων η χρήση των ονομασιών που περιλαμβάνονταν σε προηγούμενη
ταξινόμηση βάσει του περί Τμήματος Γεωργίας (Γενικές Διατάξεις Ταξινόμησης Ποικιλιών
Αμπέλου) Διατάγματος του 2014, μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων.

7. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος, τo περί Τμήματος Γεωργίας (Γενικές
Διατάξεις Ταξινόμησης Ποικιλιών Αμπέλου) Διάταγμα του 2014, καταργείται.
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΔΗΣ,
Υπουργός Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(Διάταξη 3)
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
ΚΥΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΧΡΩΜΑ

ΣΥΝΩΝΥΜΑ

ΚΥΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΣΥΝΩΝΥΜΑ

ΣΤΗΛΗ Α

ΣΤΗΛΗ Β

ΣΤΗΛΗ Γ

ΣΤΗΛΗ Δ

ΣΤΗΛΗ Ε

Alicante Βouschet

Ε

Altesse

Λ

Cabernet Franc

E

Cabernet Sauvignon

Ε

Carignan

Ε

Chardonnay

Λ

Chenin Blanc

Λ

Cinsaut

Ε

Cinsault, Oeillade

Gamay

Ε

Gamay Noir

Gewurztraminer

Λ

Traminer

Grenache

Ε

Grenache Noir

Malbec

Ε

Malvasia Bianca

Λ

Malvasia Grossa

Λ

Malvasia Lunga

Λ

Μalvasia di Candia

Λ

Malvasia Aromatica

Merlot

Ε

Merlot Noir

Mourvedre

Ε

Mataro

Mueller Thurgau

Λ

Muller Thurgau

Palomino

Λ

Pinot Blanc

Λ

Pinot Noir

Ε

Riesling

Λ

Sangiovese

E

Carignan Noir

Rhine Riesling
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Sauvignon Blanc

Λ

Semillon

Λ

Sylvaner

Λ

Syrah

Ε

Shiraz

Ugni Βlanc

Λ

Trebbiano

Viognier

Λ

Zinfandel

Ε

Αγιωργίτικο

Ε

Αθήρι

Λ

Αθήρι άσπρο

Athiri

Athiri aspro

Αθήρι Μαύρο

Ε

Mαυράθηρο

Athiri Mavro

Mavrathiro

Ασύρτικο

Λ

Βασίλισσα*

Λ

ΒασίλισσαΜοροκανέλλα*

Vasilissa

VasilissaMorokanella*

Βερτζαμί

Ε

Λευκάδα

Vertzami

Lefkada

Βλούρικο

Ε

Φλούρικο

Vlouriko

Flouriko

Γιαννούδι

Ε

Giannoudi

Θραψαθήρι

Λ

Thrapsathiri

Κανέλλα

Λ

Kanella

Κορινθιακή

Ε

Korinthiaki

Λημνιό

Ε

Limnio

Μανδηλαριά

Ε

Mandilaria

Μαραθεύτικο

Ε

Βαμβακάδα,
Παμπατζιά

Maratheftiko

Vamvakada,
Pampatzia

Μαύρο

Ε

Ντόπιο Μαύρο
Αμπελίσιμο

Mavro

Ntopio Mavro
ampelisimo

Μαυροδάφνη

Ε

Mavrodafni

Μαυροτράγανο

Ε

Mavrotragano

Mοσχάτο Αμβούργου

Μοσχάτο Αλεξανδρείας

Primitivo
Agiorgitiko

Asyrtiko

Ε

Black Muscat,
Muscat Hamburg,

Moschato
Amvourgou

Λ

Μαλάγα, Muscat of
Alexandria,

Moschato
Alexandrias

Malaga

2420

Muscat Ottonel,
Μοσχάτο Σάμου

Μοσχάτο Άσπρο

Λ

Μοσχάτο Κύπρου

Λ

Moschato Kyprou

Μοσχοφίλερο

Ε

Moschofilero

Μοροκανέλλα**

Λ

Morokanella

Ξινόμαυρο

Ε

Xinomavro

Ξυνιστέρι

Λ

Xynisteri

Όφθαλμο

Ε

Ofthalmo

Πρωμάρα

Λ

Promara

Ροδίτης

Ε

Roditis

Σουλτανίνα

Λ

Σπούρτικο

Λ

Soultana

Moschato aspro

Moschato Samou

Soultanina
Spourtiko

*Βασίλισσα - Το συνώνυμο ‘Βασίλισσα-Μοροκανέλλα’ ισχύει μέχρι 31.12.2021. Μετά από αυτή την ημερομηνία δεν θα
υπάρχει κανένα συνώνυμο για τη συγκεκριμένη ποικιλία.
**Μοροκανέλλα – Η ονομασία ‘Μοροκανέλλα’ επιτρέπεται να γράφεται και ως ‘Μωροκανέλλα’ μέχρι 31.12.2021.

