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ΜΕΡΟΣ Ι 

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΜ ΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου·26(2)(α) κα.ι (γ) των περί Συμβουλίου 

Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμων του 2004 

Για σκοπούς καλύτερης εφαρμΟ'{ής. των ακόλουθων πράξεων της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: 

«Κανονισμός 1493/99 του Συμβουλίου της 17ης Μα'ίου, για την 

κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς» όπως αυτός 

τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 1795/2003/Εκ. 

(1801 ) 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ Ι 199,' 

17,7.1999, σ, l' 

Ι262, 

14.10.2003, σ.13. 



Επ.ίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ Ι 118, 

4"5.2002, σ. 1: 

Ι 163, 

30.4.2004, σ. 17. 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ Ι 185, 

25.7.2000, σ. 17. 

61 (Ι) του 2004 
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«Κανονισμός 753/2002 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2002, για 

τη θέσπιση ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού 

(ΕΚ) 1493/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά την περιγραφή, την 

ονομασία, την παρουσίαση και την προστασία ορισμένων 

αμπελοοινlκών προϊόντων», όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι τον 

Κανονισμό 908/2004. 

«Κανονισμός (ΕΚ) 1607/2000 της Επιτροπής, της 24ης lουλίου 

2000, για τον καθορισμό ορισμένων λεryfΟμερεlών "εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) ·1493/1999 για· .την .. ι<οlvη - -ο'ργάνωση της 

αμπελοοινικής αγοράς, ιδίως του τίτλου σχετικά . με τους οίνους 

ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές»., 

Ο Υπουργός Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 26(2)(α) και (γ) 

των περί Συμβουλίου Αμπελοοινlκών Προϊόντων Νόμων του ·2004 

226(1) του 2004. εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Συμβουλίου 

Αμπελοοινικών Προ"ίόντων (Έλεγχος και Έγκριση Οίνωγ 

Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2005. 



Ερμηνεία. 

Επίσημη 

Εφημερίδα 

Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): 

Επίσημη 

Εφημερίδα 

Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): 

27.8.2004. 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ Ι 176, 

, 29.6.2001, σ. 14. 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ Ι 194, 

31.7.2000, σ. 45. 
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2. Στο παρόν Διάταγμα-

«Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Οίνου}} σημαίνει Επιτροπή που 

ορίζεται δυνάμει του άρθρου 25 του r'Jόμου' 

,«καθορισμένη περιοχή» σημαίνει τις κοινότητες και τις Περιοχές που 

καθορίζονται: 

(α) στον Πίνακα του περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών 

Προϊόντωv(Κουμανδαρία) Διάταγμα του 2005, και 

(β) στο Παράρτημα Ι του περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών 

Προϊόντων Καθορισμός Περιοχών και Κριτήρια 

Παραγωγής Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας' Προέλευσης, 

Διάταγμα του 2004' 

«Κανονισμός 1282/01)} σημαίνει τον Κανονισμό 1282/01 της 

Επιτροπής, της 28ης lουνίου 2001, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής 

του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1493/1999 όσον αφορά τις 

πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την 

παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα και για την 

τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) Όριθ. 1623/2000, όπως αυτός 

. εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται' 

«Κανονισμός 1623/00» σημαίνει τον Κανονισμό 1623/00 της 

Επιτροπής, της 25ης lουλίου 2000 για τον καθορισμό των 

λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του 

Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινlκής αγοράς, 

όσον αφορά τους μηχανισμούς της αγοράς, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται' 



Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ Ι 194, 

31.7.2000, σ. 1. 
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.. 
«Κανονισμός 1622/00» σημαίνει τον Κανονισμό 1622/00 της 

Επιτροπής, της 24ης lουλίου 2000 για τον Kαθoρι~μό ορισμένων 

λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ~ 1493/1999' για 

την κοινή οργάνωση της αμπελοοινlκης αγοράς και για την 

καθιέρωση Κοινοτικού Κώδικα των οινολογικών πρακτικών και 

επεξεργασιών, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται. 

. «Κανονισμός 884/01» σημαίνει τον Κανονισμό 884/01 της 

Επιτροπής, της 24ης Απριλίου 2001, για τις λεπτομέρειες 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ Ι 128, 
.εφαρμογής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των 

10.5.2001, σ. 32. 

Έκδοση 

πιστοποιητικού 

έγκρισης 

αμπελοτεμαχίοu 

και δήλωση 

παραγωγής. 

Παράρτημα. 

αμπελοοινικών προϊόντων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται 

στον αμπελοινικό τομέα, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται 

«Νόμος» σημαίνει τους περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων 

Νόμους του 2004. 

ΜΕΡΟΣ 1- ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΠΕΛΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 

3.-(1) Κάθε ιδι6κτήτης ή κάτοχος αμπελοτεμαχίουι εντός 

καθορισμένης περιοχής, ο οποίος προτίθεται για πρώτη φορά να 

παράξει ή να διαθέσει τα σταφύλια πουσυγκομίσθηκαν από το εν 

λόγω αμπελοτεμάχιο για την παραγωγή Οίνου . Ελεγχόμενης 

Ονομασίας 'Προέλευσης (στο εξής «ΟΕΟΠ») υποβάλλει προς την 

αρμόδια αρχή, μέχρι τις 31 Μαρτίου, αίτηση για έγκριση του 

αμπελοτεμαχίοu στο έντυπο που καθορίζεται στον Τύπο 1 του 

Παραρτήματος. 



Παράρτημα. 

Παράρτημα. 

Παράρτημα. 

Προϋποθέσεις 

για παραγωγή 

ΟΕΟΠ. 
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(2) Η αρμόδια αρχή εξετάζει κάθε εμπρόθεσμη αίτηση και 

προβαίνει στους αναγκαίους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους. 

Εφόσον η αρμόδια 'αρχή διαπιστώσει την πλήρη .συμμόρφωση του 

αιτητή στις διατάξεις που αφoρoι;Jν τις ενδεδειγμένες καλλιεργητικές 

πρακτικές και την ποικιλιακή σύνθεση για την παραγωγή «ΟΕΟΠ» 

. όπως αυτές καθορίζονται στο περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών 

Προϊόντων (Κουμανδαρία) Διάταγμα του 2005 και στο περί 

Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Καθορισμός Περιοχών και 

Κριτήρια Παραγωγής Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) 

Διάταγμα του 2004, εγκρίνει την αίτηση και εκδίδει «πιστοποιητικό 

έγκρισης αμπελοτεμαχίου}} στη μορφή που καθορίζεται στον Τύπο 2 

. του Παραρτήματος. 

(3) Τα εγκεκριμένα αμπελοτεμάχια καταχωρούνται σε ~ητρώo 

εγκεκριμένων αμπελοτεμαχίων, στη μορφή που καθορίζεται στον 

Τύπο 3 του Παραρτήματος, το οποίο τηρείται από την αρμόδια 

αρχή. 

(4) Οι κάτοχοι εγκεκριμένων αμπελοτεμαχίων, υποβάλλουν 

προς την αρμόδια αρχή μέχρι τη 10η Δεκεμβρίου δήλωση 

παραγωγής εγκεκριμένου αμπελοτεμαχίου στη μορφή που. 

καθορίζεται στον Τύπο 4 του Παραρτήματος.. 

ΜΕΡΟΣ 11 - ΠPoγΠOΘE~EIΣ ΓΙΑ nAPArQrH ΟΕΟΠ 

4. Κάθε πρόσωπο που προτίθεται να παράξεΙ'ΟΕΟΠ πρέπει να: 

(α) είναι επίσημα εγγεγραμμένο στο μητρώο οινοποιών της 

αρμόδιας αρχής, που τηρείται σύμφιμνα με το άρθρο 12(ί) 

του Νόμου, 

(β) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του δυνάμει του 

Κανονισμού 1282101 σχετικά με την υπό βολή δηλώσεων 

. εσοδείας, παραγωγής και αποθεμάτων, και 



Σuνθ~Kες 

Παραγωγής. 

Παράρτημα. 

Τήρηση βιβλίων 

και εγγράφων. 
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(γ). έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για τις, 

υποχρεωτικές αποστάξει ς που προβλέποντω . στον 

Κανονισμό 1493/99, Τίτλος 111, Κεφάλαιο ", άρθρα 27 και 

28 και στον Κανονισμό 1623/00, Τίτλος 111, Κεφάλαιο Ι. 

ΜΕΡΟΣ 111- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

5.-(1) Οι συνθήκες και οι όροι παραγωγής των ΟΕΟΠ πρέπει να 

είναι αυτές που καθορίζονται στο περί Συμβουλίου Αμπελοοινικ.ών 

Προϊόντων ~Καθοριqμό, Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων 

Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2004 και στο 

περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Κουμανδαρία) 

Διάταγμα του 2005, για τους συγκεκριμένους ΟΕΟΠ όπως επίσης 

και σύμφωνες με τις διατάξεις του Κανονισμού 1493/99, Παράρτημα 

VI, σημεία Ε, Στ, Ζ, Η, Ι και Κανονισμού 1622/00. 

(2)· Οι οινοποιοί που παράγουν ΟΕΟΠ υποχρεούνται να 

υποβάλουν δήλωση αποθεμάτων στη μορφή που καθορίζεται στον 

Τύπο 5 ·του Παραρτήματος, για κάθε ΟΕΟΠ που παράγουν μέχρι τη 

10η Σεπτεμβρίου κάθε έτους για τα αποθέματα που κατέχουν μέχρι 

την 31 ην lουλίου του ίδιου έτους. 

ΜΕΡΟΣ ΙV - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 

6.-(1) Κάθε οινοποιός ο οποίος παλαιώνει ΟΕΟΠ σε εγκεκριμένο 

χώρο παλαίωσης σύμφωνα με τη Διάταξη 7 τηρεί τα πιο κάτω βιβλία 

ή έγγραφα επιπρόσθετα με αυτά που· καθορίζονται στον Τίτλο 11 του. 

Κα.vονισμού 884/2001: 

(α) βιβλίο χώρων παλαίωσης στο οποίο καταγράφονται ο 

εξοπλισμός παλαίωσης (φιάλες, βαρέλια, δεξαμενές) 



Έγκριση χώρων 

παλαίωσης. 
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καθώς και οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός που 

διασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες παλαίωσης 

Νοείται ότι, οποι.εσδήπ6τε αλλαγές στους χώρους 

παλαίωσης καταχωρούνται στο βιβλίο και ενημερώνεται 

σχετικά η αρμόδια αρχή, 

(β) φάκελο με τις ταινίες καταγραφής της θ~ρμOKρασίας και 

της υγρασίας στο χώρο παλαίωσης, 

(γ) βιβλίο αποθήκης, το οποίο ελέγχεται από την αρμόδια 

αρχή και στο οποίο καταχωρείται κάθε στοιχείο σχετικό με 

τους υπό παλαίωση οίνους (ποικιλίες αμπέλου, την 

καταγωγή του οίνου, την προέλευση του οίνου και των 

οίνων που υπεισέρχονται στη σύνθεση του). 

(2) Τα πιο πάνω βιβλία και έγγραφα υπόκεινται στον έλεγχο της 

αρμόδιας αρχής και διατηρούνταΊ από τον οινοποιό τουλάχιστον για 

πέντε χρόνια. 

ΜΕΡΟΣ ν - ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ 

7. -( 1 ) Κάθε οινοποιός που προτίθεται για πρώτη φορά να 

παλαιώσει οίνους, υποχρεούται ένα μήνα πριν την έναρξη της 

παλαίωσης, να υποδείξει στην αρμόδια αρχή τους χώρους 

παλαίωσης που διαθέτει, ώστε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων 

Οίνων, να μπορεί να προβαίνει έγκαιρα στην απαιτούμενη 

επιθεώρηση, χαρτογράφηση και έγκριση των χώρων αυτών. Σε 

. περίπτωση νέων χώρων παλαίωσης ή αλλαγών. σε υφιστάμενους 

χώρους παλαίωσης, ο οινοποιός ειδοποιεί σχετικά την αρμόδια 

αρχή για εξασφάλιση έγκρισης. 



Παράρτημα. 
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(2) Για να δοθεί έγκριση από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων 

Οίνων για τους χώρους παλαίωσης πρέπει να τηρούνται τα πιο 

κάτω κριτήρια: 

(α) η θερμοκρασία τους πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση των 

16 βαθμών κελσίου με ανοχή + 2 βαθμών κελσίου, 

(β) η υγρασία πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 70% -80%, 

(γ) οι εγκαταστάσεις μηχανικού εξαερισμού να λειτουργούν 

σωστά, 

(δ) οι εγκαταστάσεις κλιματισμού να είναι κατάλληλης ισχύος 

που να εξασφαλίζουν τις θερμοκρασίες του σημείου (α), 

και 

(ε) η ύπαρξη συσκευών για την καταγραφή των 

διακυμάνσεων της θερμοκρασίας και της υγρασίας. 

(3) Η Επιτροπή ΕμπειρογνωμόνώνΟίνων δύναται να προβαίνει 

σε συστάσεις Υιό λήψη διορθωτικών μέτρων στους χώρους' 

παλαίωσης. . Οι εγκριμένοι χώροι παλαίωσης, καταχωρούνται σε 

Αρχείο εγκεκριμένων χώρων παλαίώσης. στη μορφή που 

καθορίζεται στον Τύπο 6 του Παραρτήματος και το οποίο τηρείται 

από την αρμόδια αρχή. 

(4) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τους οινοποιούς για τα 

αποτελέσματα των ελέγχων. 

(5) Σε περίπτωση μεταφοράς ή πώλησης οίνου υπό παλαίωση, 

η παλαίωση μπορεί να συ~εxιστ~ί σε νέες εγκαταστάσεις εφόσον: 

(α) αυτές πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται στην 

παρούσα Διάταξη, 
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(β) έχει ενημερωθεί προς τούτο η αρμόδια αρχή, 

(γ) οι χώροι είναι καταγραμμένοl στο Αρχείο εγκεκριμένων 

χώρων παλαίωσης, 

(δ) Ο κάτοχος του ΟΕΟΠ τηρεί όλα τα απαραίτητα βιβλία και 

έγγραφα όπως προβλέπονται στο Μέρος ιv του παρόντος 

Διατάγματος. 

ΜΕΡΟΣ νι - ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΔIΑΔίΚΑΣΙΑΣ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ 

Παλαίωση σε 8.-(1) Ο οινοποιός υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτηση 

βαρέλια ή φιά~ες. συνοδευόμενη από εργαστηριακή ανάλυση του· οίνου, για την 

έναρξη της παλαίωσης του οίνου που προορίζεται για αναγνώριση 

Παράρτημα. ως ΟΕΟΠ, στον Τύπο 7 του Παραρτήματος. 

Παράρτημα. 

(2) Η αρμόδια αρχή αφού λάβει υπόψη: 

(α) τα δελτία παραλαβής σταφυλιών από τα εγκεκριμένα 

αμπελοτεμάχια στη μορφή που καθορίζεται στον Τύπο 8 

του Παραρτήματος τα οποία υποβάλλει ο οινοποιός, 

(β) τις «δηλώσεις πcipαγωγής των εγκεκριμένων 

αμπελοτεμαχίων» που . υποβλήθηκαν, από τους 

αμπελουργούς για την εσοδεία που προηγήθηκε της 

οινοποίησης στον Τύπο 4, 

(γ) την τελευταία υποβληθείσα δήλωση αποθεμάτων ΟΕΟΠ 

του οινοποιού στον Τύπο 5, 

(δ) το «αρχείο κατάλληλων χώρων παλαίωσης» σ.τον Τύπο 6 

για να εξακριβώσει κατά πόσο οι χώροι παλαίωσης l!0U 
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δηλώνει και στους οποίους προτίθεται να παλαιώσει τους 

οίνους τους είναι εγκεκριμένοι, 

(ε) τα βιβλία και έγγ~αφα που τηρούνται από τον οινοποιό 

σύμφωνα με το Μέρος IV, 

(στ) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία θεωρεί απαραίτητα, 

εξετάζει την άίτηση του οινοποιού. 

(3) Η αρμόδια αρχή δύναται να μεταβαίνει στον αποθηκευτικό 

χώρο του οινοποιού και εγκρίνει παρουσία εκπροσώπου του 

οινοποιείου, την έναρξη της παλαίωσης του οίνου είτε -

(α) σε βαρέλια, σύμφωνα με την Διάταξη 4(1)(η), δεύτερη 

παράγραφος του περί Συμβουλίου Αμπελοοινlκών 

Προϊόντων (Καθορισμός Περιοχών και Κριτήρια 

Παραγωγής Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασία Προέλευσης) 

Διάταγμα του 2004 και. του περί Συμβουλίου 

Αμπελοοινlκών Προϊόντων (Κουμανδαρία) Διάταγμα του 

2005 και εκδίδει πιστοποιητικό στη μορφή που 

Παράρτημα. καθορίζεται στον Τύπο 9 του Παραρτήματος, είτε 

Παράρτημα. 

(β) σε φιάλες (αναγωγική παλαίωση) σύμφωνα με τη Διάταξη 

4(1 )(η) πρώτη παράγραφος του περί Συμβουλίου 

Αμπελοοινικών Προϊόντων (Καθορισμός Περιοχών και 

Κριτήρια Ποραγωγής Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας 

Προέλευσης) Διάταγμα του ~004 και εκδίδει πιστοποιητικό 

στην μορφή που καθορίζεται στον Τύπο 1 Ο του 

Παραρτήματος. 

(4) Ο οινοποιός γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή τη λήξη της 

παλαίωσης. 
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9:-(1) Με τη λήξη της πρώτης φάσης της παλαίωσης (παλαίωση σε 

βαρέλια) που απαιτείται για την πο!κιλία Μαραθεύτικο κατ' εφαρμογή 

της Διάταξης 4(1 )(η) . του περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών 

Προϊόντων (Καθορισμός Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων 

Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2004, ο 

οινοποιός ειδοποιεί την αρμόδια αρχή για την έναρξη της 

αναγωγικής φάσης της παλαίωσης (παλαίωση σε φιάλες) στον Τύπο 

7 του Παραρτήματος και υποβάλλει τα αποτελέσματα της 

εργαστηριακής ανάλυσης του υπό παλαίωση οίνου σ~μφωνα με τις 

διατάξεις του Κανονισμού 1493/99, Παράρτημα νι, παράγραφος 1. 

(2) Η αρμόδια αρχή αφού προβεί σε έλεγχο του βιβλίου 

αποθήκης καθώς και σε άλλους αναγκαίους ελέγχους, εγκρίνει την 

έναρξη της «αναγωγικής φάσης της παλαίωσης» στον Τύπο 1 Ο του 

Παραρτήματος, για την ποσότητα που αιτείται ο οινοποιός 'και για 

περίοδο τουλάχιστον ίση με την περίοδο που ορίζεται από το περί 

Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Οίνοι Ελεγχόμενης 

Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2004. 

(3) Ο οινοποιός γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή τη λήξη της 

αναγωγικής φάσης της παλαίωσης. 

. 10.-(1) Καθ' όλη την διάρκειά της παλαίωσης των οίνων είτε σε 

βαρέλια, είτε σε φιάλες, η αρμόδιά αρχή δύναται να προβαίνει σε 

ελέγχους για διαη:ίστωση των συνθηκών παλαίώ·σης. 

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται να τηρεί .τις παρατηρήσεις της 

αναφορικά με την παλαίωση στο «βιβλίο χώρων παλαίωσης» και 

στο «βιβλίο αποθήκης» του οινοποιού. 

(3) Σε περίπτωση που στα πλαίσια των ελέγχων της αρμόδιας 
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αρχής διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές 

ή συνθήκες, τότε αυτή ανακατατάσσει τον οίνο σύμφωνα με τον 

Κανονισμό 1607/00, άρθρα 9 και 1 Ο και ενημερώνει προς τούτο τον 

οινοποιό στη μορφή που Kαθoρίζε~αl' 'στον Τύπο 11 του 

Παραρτήματος. 

ΜΕΡΟΣ νlll- ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟIΝΟΥ - ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΠΟIΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

11 . -( 1 ) Κάθε πρόσωπο, που προτίθεται να διαθέσει στην αγορά 

«Οίνο Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης», "Πρέπει να υποβάλει 

αίτηση για έκδοση «Πιστοποιητικού Αναγνώρισης ΟΕΟΠ» από το 

Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων, στη μορφή που καθορίζεται 

στους Τύπους 12Α ή 128 του Παραρτήματος. Στην αίτηση 

επισυνάπτονται, τα στοιχεία που αναφέρονται στους εν λόγω 

Τύπους. Για κάθε οίνο για τον οποίο ζητείται πιστοποιητικό 

υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση. 

(2) Ο αιτητής καταβάλλει ως τέλος εξέτασης της αίτησής του το 

ποσό των 200 Λ. Κ. 

(3) Με την λήψη της αίτησης του οινοποιού για τη χορήγηση 

«Πιστοποιητικού Αναγνώρισης ΟΕΟΠ», η αρμόδια αρχή μεταβαίνει 

στις εγκαταστάσεις του οινοποιού και λαμβάνει δείγματα, τα οποία 

υποβαλλεl συνοδευόμενα από την εργαστηριακή ανάλυση που 

διενεργείται βάσει του Παραρτήματος νι, σημείο Ι (1 α) του 

Κανονισμού 1493/99, ότην Επιτροπή Εμπειρογνώμόνων Οίνων κατ' 

εφαρμογή των άρθρων. 8 και 9 του Κανονισμού 1607/00 και του 

Παράρτημα νι, παράγραφος ι, του Κανονισμού 1493/99, για την 

διενέργεια του απαιτούμενου οργανοληπτικού ελέγχου δυνάμει του 

Παραρτήματος νι, σημείο Ι (1 β) του Κανονισμού 1493/99. 

(4) Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Οίνων με βάση τα 

αποτελέσματα του αναλυτικού και οργανοληπτικού ελέγχου 
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Κανονισμού 1493/99, για την διενέργεια του απαιτούμενου 

οργανοληπτικού ελέγχου δυνάμει του Παραρτήματος VI, σημείο Ι 

(1 β) του Κανονισμού 1493/99. 

(4) Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Οίνων με βάση τα 

αποτελέσματα του αναλυτικού και οργανοληπτικού ελέγχου 

εισηγείται είτε την απόρριψη της αίτησης του οινοποιού, είτε την 

κατάταξη του οίνου στην κατηγορία των ΟΕΟΠ και εκδίδει 

«Πιστοποιητικό Ποιότητας» στη μορφή που καθορίζεται στους 

Τύπους' 13Α ή 138 του Παραρτήματος και σύμφωνα με τον 

Κανονισμό 1607/00, Τίτλοι 111 και IV. 

(5) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή λαμβάνοντας υπόψη το 

«Πιστοποιητικό Ποιότητας» που εκδίδει η Επιτροπή 

Εμπειρογνωμόνων Οlνων καθώς επίόης και την τήρηση των 

σχετικων Διαταγμάτων όσον αφορά τους ΟΕΟΠ, θεωρεί ότι ο 

οίνος είναι κατάλληλος να καταταχθεί ως ΟΕΟΠ εκδίδει 

«Πιστοποιητικό Αναγνώρισης ΟΕΟΠ» στη μορφή που καθορίζεται 

στους Τύπους 14Α ή 148 του Παραρτήματος και ενημερώνει το 

«Μητρώο Χορήγησης Πιστοποιητικού Αναγνώρισης ΟΕοπ» που 

τηρείται στη μορφή που καθορίζει ο Τύπος 15, του Παραρτήματος. 

Η αρμόδια αρχή διανέμει σε οινοποιούς κορδέλες πιστοποίησης 

της ονομασίας προέλευσης του οίνου, σε· αριθμό ίσο προς τον 

αριθμό των. φιαλών που θα εμφιαλωθούν κατά παρτίδα. Το εν 

λόγω πιστοποιητικό καθώς και η χρήση της κορδέλας, αποτελούν 

προϋπόθεση για'· την κυκλοφορία στην αγορά οποιουδήποτε οίνου 

που φ~ρει την ένδειξη-ΟΕΟΠ. 

12. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, ότι ο οίνος δεν είναι 

κατάλληλος να καταταχθεί ως ΟΕΟΠ σύμφωνα με τις προνοιες και 

τους όρους του περί Συμβουλίου Αμπελοοινlκών Προϊόντων (Οίνοι 

Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διατάγματος τού 2004 και 

περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Κουμανδαρία) 
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Διάταγμα του 2005, η αρμόδια αρχή μετά από γνωμάτευση της 

Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Οίνων προβαίνει σε ανακατάταξη 

του οίνου σύμφωνα με τον Κανονισμό 1607/00, άρθρα 9 και 10 και 

.ενημερώνει τον οινοποιό στον Τύπο 16 του Παραρτήματος. 



(Ε"τυπο αρ. ) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ' 

:ιvωTPΩO ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΙΙΣτοποωΤΠ(ΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Ο.Ε.Ο.Π. 

Ι(ΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ........................................................................................... . 

ΠερΙ ΣυμβουλΙou Αμπελοοινικών Προϊόντιον (Ελεγχος και Έγκριση Οί"ιο" Ελεγχδμε\ης Ονομασιας ΠΡOέΛΕUσης) Διάταγμα του 2005, Διάταξη 11, παράγραφος 5. 
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Ι ΤΥΠΟΣ 5 

(EVtlJltOuj). ) ΣΥl\IΙΒΟΥ ΛΙΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙΝΩΝ ΕΟΠ ΚΑΙ ΟΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ rIA ΤΗΝ ΠΑΡΑrΩrπ ΕΟΠ 

rJA 'fO Ε1ΌΣ ..................... . 

ΤΕΛΕΥΤΛΙΑ llMEPOl\flINIA ΥποηΟΛΗΣ: 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ............................ . 

ΣΊΌΙΧΕΙΑ OINOIΊOIOY: 

1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΙΝΟΠΟΙΟΥ ...................................................................................................................................................................................................................................... : ................. . 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΔΟΣ ...................................................................................................................... ΑΡΙΘΙ",ΙΟΣ ......................... Τ ~'{. ΚΩΔ ............................................................................. .. 

ΠΟΛΗΙΧΩΡΙΟ ................................................................ ΕΠΑΡΧΙΑ ................................................................................................. ΤΗΛ .......................................................... . 

, ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ: 

HMEPOMl;INIA 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Σημείωση: Η παρούσα δΙ1λωση υποβάλλεται μέχρι 10 Σεπτεμβρίου κάθε έτους και αφορά απoθέ~ατα μέχρι 31 Ιουλίου του ιδίου έτους 

Περ! Συμβουλ!ου Aμπελooινιιcών Προϊόντων (Ελεηιος ιcαι Έγιφιση ΟΙνων Ελεηιόμενιις Ονομασ!ας ΠΡOέΛΕUσης) Διάταγμα του 200.5, Διάταξη .5, παράγραφος 2. 
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Έvruποαρ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΠ(ΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ·1 τΥΠΟΣ 1 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ AMllEAOTEl\1AXIOY ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΕΟΠ: 
(Η αίτηση να υποβάλλεται μέχρι το τέλος Μαρτίου) 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΈΡΓΗΤΗ /ΙΔΙΟΚΤΠΤΠ 

ΟΝΟ1v1ΑΤΕΠΩΝΥΜΟ κλλΛΙΕΡΓΗΤΗ: ........................................................... ΑΡ. ΠΟΛ. ΤΑΥΤ.: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΌΚΤΗΤΗ (ΕΑΝ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΕΡΙΉΤΗ): . ΑΡ. ΠΟΛ. ΤΑΥΤ.: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΔΟΣ ........................... .. ΑΡΙΘΜΟΣ ........... ΤΑΧ. ΚΩΔ .... : ............... ΊΊΙΛ ................................... . 

ΕΠΑΡΧΙΑ .......................................................... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ................................................ . 

Υπογραφή καλλιεργ1}ΤΙ1 : ......................•............ ΙΙμερομηνία: ...•.......................•... 

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Ό\'ομα Λειτοηργού ΥΠΟΊραιριΊ 

Ηιιεροιιιι\'{ι\ διενέργειας επιτόπιου εΙέ'Υχου : ................................. .. 

Ό\'ομα Λειτoηpyιi,ν ΥΠΟΥραφή 

1 .................................................................... .. 

2 ............................... ; ..................................... . 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ι ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤ ΑΙ 

Γιιι ΔιευΟυ\οτ1ι 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 τοι, ΣυμβουλlOtJ τιις 17ης Μαίου 1999 Ύια την KOIVIj ΟΡΎάνωση της αμπελοοινιιcιjς αγοράς, άρθrο 55 και παράρτημα VI (Α) και (Δ). 
Περί Συμβουλlοη Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΕλεΎΧος και ΈΎκριση Οίνων ΕλεΥχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) ΔιάταΎιια του 2005, Διάταξη 3 παράΎραφος 1. 
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ΣY:ΙVIBOY ΛΙΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΙΙΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΩΓΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ ΟΕΟΠ 

Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία .................................................................... . 

Ι ΤΥΠΟΣ 10 

Ταχ.Δ/νσ:η: ................................................................................... : ................................... . 
Τηλ.: ........................ Φαξ: ......................... . 

Από 
Διευθυντή Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων 
Τ.Θ. 71011, 3840, Λεμεσός, 
Τηλ.2S892892, ~αξ.25819305 

Σε συνέχεια της αίτησης έναρξης της αναγωγικής φάσης της παλαίωσης που 
υποβάλατε στις ........................... και κατόπιν διενέργειας των απαραίτητων ελέγχων 
της Αρμόδιας Αρχής, εγκρίνεται η έναρξη της αναγωγικής φάσης της παλαίωσης του 

οίνου που προορίζεται για την παραγωγή οίνου ελεγχόμενης ονομασίας προέλευσης 

η οποία θα διαρκέσει τουλάχιστον ... ..... ....... ... ... .............. ........ σύμφωνα με το 
διάταγμα ή με την ισχύουσα νομοθεσία ......................... __ ............................................ . 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών κανονισμών είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε 
επακριβώς τις πρόνοιες της νομοθεσίας και να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες του 
Συμβουλίου και της ΕΕΟ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση, το 
ΣΑΠ θα προβεί σε διακοπή της διαδικασίας παλαίωσης. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΟΙΝΟ ΙΙΡΟΣ ΠΑΛΑΙΩΣΗ 

Τα αναλυτικά στοιχεία του πιο πάνω οίνου είναι αυτά που εμφαίνονται στο 
επισυναπτόμενο δελτίο εργαστηριακής ανάλυσης που υπέβαλε ο αιτητής, και 

περtλαμβάνει τουλάχιστον τον αλκοολικό τίτλο, τα ανάγοντα σάκχαρα, ολική και 
πτητική οξύτητα, ελεύθερο και ολικό θειώδες καθώς και oπaισδήπoτε άJ.λo στοιχείο 

ζητήθηκε από την Αρμόδια Αρχή . 

Ημερομηνία ............................. . 
Διευθυντής 

Περί ΣΌμβουλίου Αμπελοοινικών Πpoϊόvτων (ΕλεΥχος κα.ι ΈΎΚριση Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας ΠρoέΛΕUσης) Διάτα.γμα. του 

2005, Διά.ταξη 8, παράγραφος 3, σημείο (β) IUIΙ Διάταξη 9, πα.Ράγρα.φος 2. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙκ.<1Ν ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ ΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΕΟΠ 

Από 
.Διευθυντή Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων 
Τ.Θ. 71011, 3840, Λεμεσός, 
Τηλ. 25892892, <Ραξ. 25819305 

Προς 

Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία ...... : ............................................................. . 

ΤΥΠΟΣ 11 

Ταχ.Δ/νση: ...................................................................................................................... . 
Τηλ.: ........................ Φαξ: ......................... . 

Σας ενημερώνουμε ότι κατόmν ε'λέγχων που διενεργήθηκαν c:mς ................................ . 
από τρ Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων, διακόπτεται η διαδικασία παλαίωσης 
(σε βαρέλι / αναγωγική). . 
Το Συμβούλιο έλαβε την απόφαση αυτή κατόmν της διαπίστωσης εμφανούς 
παραβίασης ή παράληψης συμμόρφωσης με τις διατάξεις την ισχύουσας νομοθεσίας 
ή τις οδηγίες και συστάσεις της Αρμόδιας Αρχής και των εξουσιοδοτημένων οργάνων 
της. 

Ως εκ τούτου ο Συμβούλιο Αμπελοοινικών Πρo~όντων μετά από σύμφωνη γνώμη της 
Εmτροπής Εμπειρογνωμόνων Οίνων και κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 του ΕΚ 
1607/00 ανακατατάσσει τον mo κάτω οίνο σε : .............. : ............................................. . 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΟΙΝΟ Η ΠΑΛΑΙΡ..ΣΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ 

ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ 

Τα αναλυτικά στοιχεία του πιο πάνω οίνου είναι αυτά που εμφαίνονται στό 

εmσυναπτόμενο δελτίο εργαστηριακής ανάλυσης. 

Ημερομηνία .............................. . 
Διευθυντής 

Kανovισμός (ΕΚ) αριθ. 1607/2000, Τίτλος m και Ιν, της Ε.-UτΡοπής, της 24ης Ιουλίου 2000, για. τον καθορισμό ορισμένων 
λεπτομερειών εφαρμογής του Kα\'OVΊσμoύ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 )'1α την κοινή οργάνωση της αμπελOOIVΙκής αγοράς, ιδίως του 
τίτλου σχετικά με muς οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές 

Περί Συμβουλίου Αμ;τελοοινικών Προϊόντων (Eλ.εr-ι.Oς και Έγκριση Oί~'ων Ελεγχόμενης Ονομασίας ΠpoέΛΕUσης) Διάταγμα του 

2005, Διάταξη 10 παράγραφος 3. 



1820 

(ΊΎΠΟΣ 12 Α) 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΙ'ιϊΚΩΝ ΙΙΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΑΠΒΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΠΙΣτοποωΤΙΚΟΥ ΛΝΑΓΝΩΡ1ΣΒΣ 
ΟΕΟπ ................................................................... . 

Πρός : Διευθυντή Συμβουλίου Αμπελοοινικών ΠρΌϊόντων 
Ταχ. Δινση: Petra Business Centre, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 86, 3011 Λεμεσός, 
Τ.Θ. 71011,3840 Λεμεσός, τηλ. 25892892, φαξ 25819305 

Από: 

Όνοματεπώνυπο αιτητή: .................................................................................. '" ........ . 

Διεύθυνση: .................................................................................................................... . 

Τηλ./Φαξ: .................................................................................................................... . 

Δια του παρόντος αιτούμαι δυνάμει της Διάταξης 11, παράγραφος 1, του Περί 
Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Ελεγχος και Έγκριση Οίνων Ελεγχόμενης 
Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα τού 2005, όπως μου παραχωρηθεί 
<<Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Οίνου Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης» για 
ποσότητα ...... ...... ... ......... λίτρων, αριθμό φιαλών ........ ............... ... και αριθμό 

παρτίδας ............................ , του οίνου ....................................................... . 
..................................................... ........................ ......................... με αναγνώριση 

τούτου της ονομασίας προέλευσης ................................................................................ . 

Για την έκδοση του πιο πάνω Πιστοποιη"L}-κού καταβάλλω σύμφωνα με την Διάταξη 
11, παράγραφο 2, του Περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Ελεγχος και 
Έγκριση Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2005,. το ποσό 
των 200 ΛΚ που αποτελεί το ΜΗ ΕΙΠΣΤΡΕΠΤΕΟ ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. 

Ημερομηνία ................ : ....................... . 

Υπογραφή αιτητή 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1607/2000, Τίτλος ΙΠ κα.ι Ιν, της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2000, για. τον καθορισμό ορισμένων 
λεπroμερεtών εφαρμΟγής του κανονισμού (ΕΚ) αρtθ. 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελooιvικής α.γοράς, ιδίως ΤΩυ 
τίτλου σχετικά με τouς oίνouς ποιότητας Π01J παράγονται σε καθορισμένες περιοχές 

Περί Συμβουλίου Aμ;τελoOΙVΙKών πρoωvrων (Ελεπος και Έγκριση Οίνων Ελετ,ιόμενης Ονομασίας ΠΡOέΛΕUσης) Διά-..σ.γμα του 

2005, Διά-..αξη 11, παράγραφοι 1 και 2. 

Περί Συμβουλίου Αμπελοοι\'ικών ΠΡOϊό\'t(ι)ν (Καθορισμός Περιοχών και Κριτήρια Πα.ραγωγής Οίνων Ελεπόμενης Ονομασίας 
Προέλευση.ς) Διάτα.γμα του 2004 (ΚΔΠ 706/2004) 



1821 

(ΤΥΠΟΣ 12 Β) 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙκ.ηΝ ΙΙΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΑΙΤΒΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ illΣTOπόIHTIΚOY ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ . 
ΟΕΟΠ «ΚΟΥΜΑΝΔΑΡΙΛ» 

Πρός : Διευθυντή Συμβουλίου Αμπελοοινικ6)ν Προϊόντων 
Ταχ. Δινση: Petra Busίness Centre, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 86, 3011 Λεμεσός, 
Τ.Θ. 71011,3840 Λεμεσός, τηλ. 25892892, φαξ 25819305 

Άπό: 
Όνοματεπώνυπο αιτητή: ............................................................................................. . 

Διεύθυνση: ..................................................................................................................... . 

Τηλ. / Φαξ: .......................................... : ........................................................................ .. 

Δια του παρόντος αιτούμαι, όπως μου παραχωρηθεί <<Πιστοποιητικό Αναγνώρισης 
Οίνου Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευση9> για ποσότητα ........................ λίτρων, 
του οίνου ....................................................................................................................... .. 
.. .......... ...... ....... που προέρχεται από την δεξαμενή με αρ ...................... .. 
συνολικής περιεκτικότητας ............... : ............... με αναγνώριση τούτου της ονομασίας 
προέλευσης «Κουμανδαρίω>. 

Για την έκδοση του πιο πάνω Πιστοποιητικού καταβάλλω σύμφωνα με την Διάταξη 

11, παράγραφο 2, του Περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Ελεγχος και 
Έγκριση Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2005, το ποσό 
των 200 ΛΚ που αποτελεί το ΜΗΕΙΠΣΤΡΕΠΤΕΟ 'ΤΕΛΟΣΕΞΕΤΑΣΗΣ. 

Ημερομηνία ....................................... .. 

Υπογραφή αιτητή 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 160712000, Τίτλος m και Ιν, της ΕπιτΡοπής, της 24ης ΙουλίOlJ 2000, Ύ1α τον lC!lθΟΡισμό ορισμένων 
λεπτομερειών εφαρμογής του ιcα:νονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για την ιcοι"ή οργάνωση της αμπελooινι!Cής αγοράς ιδίως του 
τίτλου σχετucά με τους οίνους ποιότητας ΠOlJ παράγο,ται σε lcαθορισμένες περιοχ.ές 

Περί ΣυμβOlJλίου Αμπελοοινιιcών Προϊόντων (Eλεrι.oς και Έγκριση Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας ΠpoέΛΕUσης) Διάταγμα ΤolJ 
2005, Διάταξη 11, παράγραφοι 1 "αι 2. 

Περί ΣuμβOlJλiOlJ ΑμπελοΟΙVΙJ.:ών Προϊόντων (Koυμα.νδαρiα) Διά:tσ.γμα του 2005 



]822 

(ΤΥΠΟΣ 13Α) 

Αρ: Πιστ. Ποιότητας ....................... . 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α..ΜΙΙΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΠIΣTOllOmTIΚO ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΟΥ 
EΛErXOl\'IENHΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

Η Εmτροπή Εμπειρογνωμόνων Οίνων δυνάμει του άρθρου 25 του Περί Συμβουλίου 
Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμου του 2004, αφού προέβηκε σε εξέταση των 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του οίνου γιά τον οποίο στις ........ / ....... / ........... . 
υποβλήθηκε αίτηση για την έκδοση Πιστοποιητικού Αναγνώρισης ΟΕΟΠ και 
διαπίστωσε ότι ο υπό εξέταση οίνος πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και 
απαιτούμενα χάρακτηριστικά του Οίνου Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης 
...................................................... , χορηγεί δυνάμει της Διάταξης 4, παράγραφος 2 
του περί Συμβουλίου AμπελOOΙVΙKών Προϊόντων (Καθορισμός Περιοχών και 
Κριτήρια Παραγωγής Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) -Διάταγμα του 
2004 (ΚΔΠ 706/2004) και Διάταξης 11, παράγραφος 4, του περί Συμβουλίου 
Αμπελοοινικών Προϊόντων (Ελεγχος και Έγκριση Οίνων ΕλεγχόμΜς Ονομασίας 
Προέλευσης) Διάταγμα του 2005, το παρόν <<Πιστοποιητικό Ποιότητας», για τον υπό· 
αναφορά οίνο του (στoιχεiα αιτητή) 

.... ....... ....... ... ........... ... ............... ........ .... .... ... ......... ... για ποσότητα ..................................... . 
λίτρων" αρι~μό φιι;λών .......... : ............. και αριθμό παρτίδας ....... ...... .... .... ....... για 
ΧΡOVΙκη περιοδο μεχρι ........................... . 

Σημειώνεται ότι το παρών Πιστοποιητικό αποτελεί προϋπόθεση για την τελική 
έγκριση της Αρμόδιας Αρχής και σε καμία περίπτωση δεν εmτρέπεται η διάθεση του 

mo πάνω οίνου στην αγορά προτού το ΣΑΠ εκδώσει Πιστοπόιητικό Αναγνώρισης 
Οίνου Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης. 

Ημερομηνία .......................................... . 

Πρόεδρος Εmτροπής 
Εμπειρογνωμόνων Οίνων 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1607/2000, Τίτλος ΠΙ και Ιν, της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισμό ορlσμένωγ 
λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της αμ;τελοοινικής αγοράς ιδίως του 
τίτλου σ-,ιετιιαι με τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες τι.ερlοχές 

Περί Συμβουλίου ΑμπελοοlVlκών Προϊόντων (Ελεr,ιος και Έγκριση Οίνων Ελε-Υχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 

2005, Διάταξη 11, παράγραφος 4. 

Περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Καθορισμός Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας 

Προέλευσης) ΔιάταΎμα του 2004 (ΚΔΠ 706/2004), Διάταξη 4, παράγραφος 2. 



1823 

(ΤΥΠΟΣ 13 Β) 

Αρ. πιστ. Ποιότητας ....................... . 

ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟ λλΙΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ πΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΠΙΣτοποαιτικο ποιοΊΉΤΑΣ ΟΙΝΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΜ:ΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΒΣ <<ΚΟΥΜΑΝΔΑΡΙΑ» 

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Οίνων δυνάμει του άρθρου 25 του Περί Συμβουλίου 
Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμου του 2004, αφού προέβηκε σε εξέταση των 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών οίνου για τον οποίο στις ....... .!. ...... / ........... . 
υποβλήθηκε αίτηση για την έκδοση «Πιστοποιητικού Αναγνώρισης ΟΕΟΠ 
Κουμανδαρίω> και διαπίστωσε ότι ο υπό εξέταση οίνος πληροί όλες τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις και απαιτούμενα χαρακτηριστικά του Οίνου Ελεγχόμενης Ονομασίας 
Προέλευσης <<Κουμανδαρίω>, χορηγεί δυνάμει της Διάταξης 4 του περί Συμβουλίου 
Αμπελοοινικών Προϊόντων (Κουμανδαρία) Διάταγμα του 2005 και της Διάταξης 11, 
παράγραφος 4, του περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Ελεγχος και Έγκριση 
Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2005, το παρόν 
«Πιστοποιητικό Ποιότητας», για τον υπό αναφορά οίνο του (στοιχεία αιτητή) 

για ποσότητα ...................................... λίτρων, της δεξαμενής με αριθμό ..................... . 
για την χρονική περίοδο μέχρι: ................................................................ . 

Σημειώνεται ότι το παρών Πιστοποιητικό αποτελεί προϋπόθεση για την τελικ"ή 
έγκρίση της Αρμόδιας Αρχής και σε καμία περίπτωση δεν εmτρέπεται η διάθεση του 
πιο πάνω οίνου στην αγορά προτού το ΣΑΠ εκδώσει Πιστοποιητικό Αναγνώρισης 

Οίνου Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης. 

Ημερομηνία .......................................... . 

Πρόεδρος Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων Οίνων 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1607/2000, Τίτλος m 1<:αι ΙΥ, της ΕπιτΡΟπής, της 24ης Ιουλίου 2000, Ύ1α τον καθορισμό ορισμένων 
λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για την 1<:OΙvή οργάνωση της αμπελοοινιτης αγοράς, ιδίως του 
τίτλου σχετικά με τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές 

Περί Συμβουλίου AμπελooινΙKιDν Προϊόντων (Ελεγχος 1<:αι Έγκριση Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας !Jροέλευσης) Διάταγμα του 

2005, Διάταξη 11, παράγραφος 4. . 

Περί Συμβουλίου Aμπελooινι1<:ιDν Προϊόντων (Κουμανδαρία) Διάταγμα του 2005. 



(Evruπo ......... ) 

1824 

(ΤΥΠΟΣ 14 Α) 

Αρ ....................... . 

ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟ ΑJ\1ΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΒΣ ΟΙΝΟΥ 

Ε.ΛΕΓΧΟΜΕΝΒΣ ONOl\1AΣIAΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

Το Συμβούλιο AμπελOOΙVΙKών Προϊόντων, αφού διαπίστωσε ότι ο οινοποιός έχει τηρήσει 
τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και οιεσδήποτε οδηγίες ή συστάσεις του 
υποβλήθηκαν κατά την διάρκεια της παραγωγής και παλαίωσης του οίνου και αφού έλαβε 
υπόψη το Πιστοποιητικό Ποιότητας με αριθμό ..... ................ ... που εκδόθηκε από την 
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Οίνων, χορηγεί δυνάμει της Διάταξης 4, παράγραφος 1 του περί 
Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Καθορισμός Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής 

Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα τόυ 2004 και της Διάταξης 11, 
παράγραφος 5, του περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Έλεγχος και Έγκριση 
Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2005, το παρόν «Πιστοποιητικό 
Αναγνώρισης Οίνου Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης» 

.......................................................................................................................... στον (στoιχεiaαιτητή) 

.................................................. ~......................................................................................................................................... για ποσότητα 

....... .... ......................... λίτρων, αριθμό φιαλών .... ....... ....... ... και αριθμό παρτίδας 

.................... :: ............ για την χρονική περίοδο μέχρι ......................... : ....................................... . 

Ημερομηνία ................................ . 
Διευθυντής 

(Σφραγίδα) 

Γνωστοποιείται ότι: 

Το παρόν Πιστοποιητικό μπορεί να ανακληθεί από το Συμβούλιο σε όπoιoδήπoτ~ στάδιο εάν 
διαπιστωθεί ότι ο οίνος στον οποίο αφορά έπαψε να πληρεί τις προϋποθέσεις που ορίζονται 
στο παρόν Διάταγμα και την ισχύουσα νομοθεσία. 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1607/2000, n-ι.λος m IUlΙ Ιν, της L"'tιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2000, Ύ\α τον καθορισμό ορισμένων λεπ-..ομερειών 
εφαρμογής Του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 Ύ\α την κοινή οργάνωση της αμr..ελooινι!Cής αγop!iς, ιδίως του τίτλου σΧετικά με τους 
οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές 

Περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Ελεγχος και Έγκριση Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2005, 
Διάταξη 11, παράγραφος 5. 

Περί Συμβουλίου Αμ.τελοοινικών Προϊόντων (Καθορισμός Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων Ελεγ-.<όμενης Ονομασίας Προέλευσης) 

Διάταγμα του 2004 (ΚΔΠ 706/2004), Διάταξη 4, παράγραφος 1. 



1825 

(ΤΥΠΟΣ 14Β) 

Αρ ........ : .............. . 
(Evrono .....•... ) 

ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΙΙΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΠΙΣΊΌποωτικο ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΙΝΟΥ 
EΛEΓXOl\1ENHΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ <<ΚΟΥΜΑΝΔΑ . .ΡΙΑ» 

Το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων, αφού διαπίστωσε ότι ο οινοποιός έχει τηρήσει 
τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και οιεσδήποτε οδηγίες ή συστάσεις του 
υποβλήθηκαν κατά την διάρκεια της παραγωγής και παλαίωσης του οίνου και αφού έλαβε 
υπόψη το Πιστοποιητικό Ποιότητας με αριθμό .............. : ......... 'που εκδόθηκε από την 
Εmτροπή Εμπειρογνωμόνων Οίνων, χορηγεί δυνάμει της Διάταξης 4 του· περί Συμβουλίου 
Αμπελοοινικών Προϊόντων (Κουμανδαρία) Διάταγμα του 2005 και της Διάταξης· 11, 
παράγραφος 5, του περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Ελεγχος και Έγκριση 
Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2005, το παρόν <<Πιστοποιητικό 
Αναγνώρισης Οίνου Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευση9> «Κουμανδαρίοο> στον (στοιχεία 
αιτητή) .................................................................................................................................................................................................................... . 

για ποσότητα ...................................... λίτρων, της δεξαμενής με αριθμό ...................... για τήν 
χρονική περίοδο μέχρι ................................................................. . 

Ημερομηνία ................................. . 
Διευθυντής 

(Σφραγίδα) 

Γνωστοποιείται ότι: 

Το παρόν Πιστοποιητικό μπορεί να ανακληθεί από το Συμβούλιο σε οποιοδήποτε στάδιο εάν 
διαπιστωθεί ότι ο οίνος στον οποίο αφορά έπαψε να πληρεί τις προϋποθέσεις που ορίζονται 
στο παρόν Διάταγμα και την ισχύουσα νομοθεσία. 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 160712000, Τίτλος m και 1V, της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της αμπεl.ooιvιτης αγoριiς, ιδίως του τίτ1.ου σχετικά με τους 
οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές 

Περί Συμβουλίου AμπελoOΙVΙKΏV Προϊόντων (Ελεr.φς και Έγκριση Οίνων Ελεπ:όμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διά.mγμα του 2005, 
Διάταξη 11, παράγραφος 5. 

Περί Συμβουλίου Αμ,τελοοινικών Προϊόντων (Κουμανδαρία) Διάταγμα του 2005, Διάταξη 4. 
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ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟ λλ1ΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΙΙΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΕΟΠ 

Από: Διευθυντή Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων 

Τ.Θ. 71011, 3840, Λεμεσός, 
Τηλ. 25892892, Φαξ. 25~ 19305 

Προς: Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επω.νυμία ............................................................. .. 
Ταχ.Δινση: ................................................................................... Τηλ.: ....................... . 

ΤΥΠΟΣ16 

Το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων μετά από οργανοληπτική και αναλυτική εξέταση 

του οίνου για τον οποίο υποβάλατε αίτηση στις .......... Ι ........... Ι ........... ..... με σκοπό την 

έκδοση Πιστοποιητικού Αναγνώρισης Οίνου Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης , 

διαπίστωσε ότι οίνος δεν είναι κατάλληλος να καταστεί ΟΕΟΠ .................. : ...................... . 

σύμφωνα με τις πρόνοιες και όρους του διατάγματος για τους ΟΕΟΠ και των σχετικών 

κανονισμών. 

Ως εκ τούτου το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων μετά από γνωμάτευση της 

Έπιτροπής Εμπειρογνωμόνων Οίνων και κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 του ΕΚ 1607/00 και 

της Διάταξης 12 του περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Ελεγχος και Έγκριση 

Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2005 ανακατατάσσει τον πιο 

κάτω οίνο σε : ............................................................................................................................ .. 

Τα αναλυτικά στοιχεία του πιο πάνω οίνου είναι αυτά που εμφαίνονται στο 
επισυναπτόμενο δελτίο εργαστηρίακής ανάλυσης. 

Ημερομηνία .............................. . 
Διευθυντής 

Κανονισμός Ο::Κ) αριθ. 1607/2000, Τίτλος ΠΙ και ΙΥ, της Επιτροπής, της 24ης lσuλίoυ 2000, για τον καθορισμό ορισμένων 
λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για την κοινή ορ γάνωση της αμπελοοινι1>.'ής αγοράς ιδίως του 
τίτλσu σ",(ετικά με τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές, άρθρο 9. 

Περί Συμβouλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Ελεγχος και Έγκριση Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας ΠpoέΛΕUσης) Διάταγμα τou 

2005, Διάταξη 12. 
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ΤΥΤΙΟΣ 2 

Νο 

Έvroποαρ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΙΙΙΣτοποωτικο ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΡΙΣ1Υ!ΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ..................................................................... : .............................. . 

ΟΝοΜΑΚλλΛΙΕΡΙΉΤΗ ....... : ......... : ............................... : ............................................... Αρ. Πολ. Tcαιτ ................................. . 

ΟΝΟΜΑΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ................................................................................................................................ Αρ. Πολ. Tcαιτ ................................. . 
(ΕΑΝ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚAΛΛIEPrΉTH) 

Δ+ΕΥΘΥΝΣΗ ..... : ................................................................................................................................................................................ . 

ΑΡ. ΑΜΙΊΕΛΟΥΡΠΚΟΥ JvΙΗΤΡΩΟΥ: ........................................................ . 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Υπογραφή .......................................... ,................ (Σφραγίδα) 

Ημερομηνία ........................................................ . 

Ση uειώσειc: 

Κάθε νέα επέκταση, διαφοροποίηση ή μεταβολή της φυτείας του εγκεκριμένου αμπελοτεμαχίου πρέπει να 
δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο του στο Συμβούλιο μέχρι το τέλος Μαιου κάθε έτους, για κάθε 
φυτευτική περίοδο, για έκδοση νέου πιστοποιηηκού. 

Αν σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο της έγκρισης στάδιο το Συμβούλιο ήθελε διαπιστώσει όη εγκεκριμένο 
αμπελοτεμάχιο έΠCΑΙσε να πληροί οποιαδήποτε δυνάμει τών παρόντων Κανονισμών και του σχεηκού 
Διατάγματος, προϋπόθεση, τότε ανακαλεί την έγκριση του αμπελοτεμαχίου και διαγράφει. τούτο από το 
Μητρώο Εγκεκριμένων Αμπελοτεμαχίων. 

Το Πιστοποιηηκό έγκρισης πρέπει να φυλάγεται από τον ιδιοκτήτη / αιτητή και να παρουσιάζεται στους 
αρμοδίους όταν ζητηθεΙ Ο αριθμός έγκρισης του αμπελοτεμαχίου πρέπει να αναγράφεται σε κάθε δελτίο παραλαβής 
σταφυλιών. 

Αμπελοτεμάχια τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα απαγορεύεται να παραδίδουν σταφύλια Υιαπαραγωγή Οίνου 
Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για εγκεκριμένα αμπελοτεμάχια n παραγωγή των οποίων 
υπερβαίνει το μέσο όρο παραγωΥής που προνοούν τα διατάγμαια. 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαϊου 1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινιι.""ής αγοράς άρθρο 55 και 
. παράΡτιιμα VI (Α) και (Δ). 

Περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΕλεΎΧος και Έγκριση Οίνων Ελετ.Φμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2005, Διάταξη 3 
παράγραφος 2. 



Έ,'t1)ποαρ. ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΠ(Ωl'j ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
Ι ΤΥΠΟΣ3 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΕΚΡJl\illΝΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΜΠΕΛΟΤΕΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ EΛEΓxo~αιNHΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ................................................................ .. 

Kανoνισμό~ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου τιις 17ης Μαίou 1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινιΚljς Ilγοράς, άρθρο 55 και πιιρ,άρτιιμα νι (Α) και (Δ) 

Περί Σι'ΙΙβουλίου Αμπελοοινlκών Προϊόντων (Ελεr,ιος και Έγκριση Οίνων Ελεγχόμεl'l1ς Ονομασίας Προέλευmις) Διάταγμα του 2005, Διάταξη 3 παριίγραφος 3. 
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(Evιυπo αρ. ) ΣΥl\tΙΒΟΥ ΛΙΟ Αl\tΙΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΔΗΛΩΣΠ ΠΑΡΑrΩΓIJΣ ΕrΚΕΚΡΙl\1ΕΝΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ...................... ΓΙΑ 'ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΕΟΠ ..............•...................•.......................... 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΜΕΡΟΜΙΙΝΙΛ ΥποηΟΛΗΣ: 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ••.•••..•.•• 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΑΡΑΓΩΙΌΥΙΙΔΙΟΚΤΗΤΙΙ 

1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙ-ΙΤΗ ....................................•............................................. ; ...................... : ................................................................................ : ................ . 

2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (ΕΑΝ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΠΤΠ) ...................................................................................................................................... . 

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙ-Ι: ΟΔΟΣ ............................................................................ ΑΡΙΘΜΟΣ ......................... Τ Α.Χ. ΚΩΔ ..................................................... ~ ....................... . 

ΠΟΛΗΙΧΩΡΙΟ' ....................................................... ΕΠΑΡχΙΑ ................................... ΑΡ. ΠΟΛ. ΤΑΥΤ ............................... ΤΗΛ ........................ . 

ΣΊΌΙΧΕΙΑ ΕΓΚΕΚΙ'Ι1ΗΕΝΟΥ Α1\nΙΕΛΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΔΗΑΩΣΙΙ KAAAIEPΓIiTJI Ι ΙΔΙQΚΤΗΤΗ: 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα πιο πάνω στοιχεία είναι εξ' ολοκλήρου .και με κάθε λεπτομέρεια ορθά και αληθινά. 

ΟΝΟΜΑ ............................................................................................................................ . 

ΥπΟΓΡΑΦΗ ..................................................................................................................... . 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ................................................................................................................ . 

Περί Συμβουλίου Αιιπελοοινικών Προϊόντων (Ελεγχος και Έγιφιml Οίνων Ελεγχόμενιις Ονομασίας ΠΡοέλευmlς) Διάταγμα του 2005, Διάταξη 3, παράγραφος 4. 

[ΤΥΠΟΣ4 -Ι 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝιιωΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΙΑΛΑΙΩΣΗΣ 

ΠερΙ Συμβουλ!ου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Ελεγχος και Έγ,φιml ΟΙνων Ελεγχόμενης ΟνομασΙας ΠΡοέλευmις) Διάταγμα του 2005, Διιίταξ1j 7, Ι!:αράγραφος 3. 

l'fYlΊoΣ 6 
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ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟ A~1ΠEΛOOINIKΩN ΙΙΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΒΣ ΠAΛALηΣHΣ ΟΕΟΠ 

Πρός: Διευθυντή Συμβουλίου AμπελOOΙVΙKών Προϊόντων 
Ταχ: Δ/νση: Petra Business Centre, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 86, 3011 Λεμεσός, 
Τ.Θ. 71011, 3840 Λεμεσός, τηλ. 25892892, φαξ 25819305 

Λιτό: 

ΤΥΠΟΣ 7 

Όνοματεπώνυπο αίτητή: ........................................... : ................................................. . 

Διεύθυνση: .............................................................................................. : ..................... . 

Τηλ./Φαξ: ..................................................................................................................... . 

Δια του παρόντος αιτούμαι όπως μου επιτραπεί η έναρξη της παλαίωσης σε φιάλες / 
βαρέλια *, στον εγκεκριμένο χώρο παλαίωσης με αρ ....................................... , 
του πιο κάτω οίνου που προορίζεται για την παραγωγής Οίνου Ελεγχόμενης 
Ονομασίας Προέλευσης .... " ... " ........... , ........... , ......... , ..... , .......... , .......... " 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΟΙΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΜΑΙ ΝΑ ΠΑΛΑΙΩΣΩ 

Τα αναλυτικά στοιχεία του πιο πάνω οίνου είναι αυτά που εμφαίνονται στο 
επισυναπτόμενο δελτίο εργαστηριακής ανάλυσης, και περιλαμβάνει τουλάχιστον τον 
αλκοολικό τίτλο, τα ανάγοντα σάκχαρα, ολική και πτητική οξύτητα, ελεύθερο και 
ολικό θειώδες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητήσει η Αρμόδια Αρχή. 

Ημερομηνία ............................. . 
Υπογραφή αιτητή 

* Διαγράφεται ένα εκ των δύο ανάλογα με την περ!πtωση 

Περί Συμβουλίου Aμπελooιvικών Προϊόντων (Ελετι.ος και Έγκριση· Οίνων Eλετι.ό~ς Ονομασίας ΠpoέΛΕUσης) Διάταγμα του 
2005, Διάταξη 8, παράγραφος 1. 
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ΤΥΠΟΣ 8 

(ΕV1:1Jποαρ. ) ΛΙΑ .................... . 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ο.Ε.Ο.Π ........................ ~ ................ . 

ΕΣΟΔΕΙΑΣ ................ . 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ 

Ονοματεπώνυμο: ........................................................ Αρ. Πολ. Ταυτ ....... : ................... . 

Διεύθυνση: ..................................................................................................................... . 

Κωδ. Αριθμός Καταγραφής ................................................................. : ......................... . 

ΣΤΟΙΧΕLΙ\ ΠΑΡΑΛΑ:ΒΗΣ' 

Χωριό (Προέλευσης Σταφυλιών) ................................ : ......................................... : ..... . 
Τόπος παραλαβής ........................................................................................................ . 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΤΑ1ΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : .................................................................................................................. . 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΛΗΙΤΙΉ : .................................................................................................................. . 

ΥΠΟΓΡ ΑΦΗ Γ.ιΑΡ ΑΛΗΙΠΗ ...... , .................................... :ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ............................. . 

Περί Συμβουλίοu AμπελooινιJCών Προϊόντων (Ελεγχος 1C[ll Έγκριση Οίνων ΕλεΥχόμενης Oνoμα.σiας Προέλευσης) Διάταγμα του 2005, Διάταξη 8, παράγραφος 2, 
σημεio(α). 
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Ι ΤΥΠΟΣ 9 

ΣΥl\1ΒΟΥΛΙΟ AMΠEΛOOlι'ΠΚΩN ΙΙΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΡΞΒΣ ΠΑΛΑΙΩΣΒΣ ΟΕΟΠ ΣΕ ΒΑ.ΡΕΛΙΑ 
Προς 

~~.~~~~~~~~.~.~Ι:'~~,~~~:~~~",""' ........................................... ::::::: ........... ::::::: ............. :::::::::::::::::::::::::: 
Τηλ.: ........................ Φαξ: ... : .............. : ...... . 

Από 

Διευθυντή Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων 
Τ.Θ. 71011, 3840, Λεμεσός, 
Τηλ. 25892892, q)αξ. 25819305 

Σε συνέχεια της αίτησης για έναρξη της παλαίωσης σε βαρέλια που υποβάλατε στις 

........ : ................ , και κατόπιν διενέργειας των απαραίτητων ελέγχων που προέβηκε η 
Αρμόδια Αρχή, εγκρ.ίνεται η έναρξη της παλαίωσης του οίνου που προορίζεται για 
την παραγωγή οίνου ελεγχόμενης ονομασίας προέλευσης 
................. , ...................................................................... , σε δρύινα βαρέλια, συνOλUCΉς 
χωρητικότητας ................................. εκατόλιτρων, η οποία θα διαρκέσει τουλάχιστον 
.............. ; ...... : ................... : ............. σύμφωνα με το διάταγμα ή με την ισχύουσα 
νομοθεσια ..................................................................................................................... .. 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών κανονισμών είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε 
επακριβώς τις πρόνοιες της νομοθεσίας και να συμμορφώνεστε στις οδηγίες του 
Συμβουλίου και της ΕΕΩ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση το 
ΣΑΠ θα προβεί σε διακοπή της διαδικασίας παλαίωσης. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΟΙΝΟ 

Τα αναλυτικά στοιχεία του πιο πάνω οίνου είναι αυτά που εμφαίνονται στο 

επισυναπτόμενο δελτίο εργαστηριακής ανάλυσης που υπέβαλε ο αιτητής, και 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τον αλκοολικό τίτλο, τα ανάγοντα σάκχαρα, ολική και 
πτητική οξύτητα, ελεύθερο και ολικό θειώδες καθώς και οποιοδήπότε ά"ιJ.o στοιχείο 
ζητήθηκε από την Αρμόδια Αρχή . 

Ημερομηνία ............................. . 
Διευθυντής 

Περί Συμβουλίου ΑμπελοοιVlκών Πpoiόvrων (EλεrλOς και Έ1ICΡιση Οίνων ΕλεΎΧόμενης Ονομασίας ΠΡOέΛΕUσης) Διάτιιγμα του 

2005, Διάταξη 8, παρά:ΥΡl1φος 3, σημείο (11). 

ΤΙΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, 

Υ πουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος. 


