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ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 

Διάταγμα δυνάμει. του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου 

Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμων του 2004 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.,: Ι179, 

17.7.1999 σ.1 

Ι262, 

14.10.2003, σ.13. 

Επίσημη 

Εφημερίδα 

της Ε.Ε,: L 118 

4.5.2002, σ.1 

L 163 

~0.4.2004, 

σ.56. 

Επίσημη 

Εφημερίδα 

της Ε.Ε.,: Ι185, 

25.7.2000, 

σ.17. 

61 (ι) του 2004 

226(1) του 2004. 

Για καλύτερη εφαρμογή των πράξεων της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο: 

«Κανονισμός 1493/99/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαϊου, 

για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς», όπως 

αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 

. 1795/2003/ΕΚ, 

«Κανονισμός 753/2002/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 

2002, για τη θέσπιση ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής 

του κανονισμού (ΕΙ:<) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου όσον 

αφορά την περιγραφή, την ονομασία, την παρουσίαση και 

την προστασία ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων», 

όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 

908ί2004/ΕΚ, 

«Κανονισμός 1607/200ΟΙΕΚ της Επιτ"ροπής, της 24ης lουλίου 

2000, για τον καθορισμό ορισμένων. λεπτομερειών 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1493/1999 για _την 

κοινή οργάνωση της αμπελοοινικης 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)(γ) 

των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμων του 

2004 κάι έχοντας υπόψη ότι·-



Συνοπτικός 

. τίτλος. 

Καθορισμός 

περιοχής 

«Κουμανδαρίας» 

ως ονομασία 

προέλευσης. 

Πίνακας. 

Προϋποθέσεις 

χρησιμοποίησης 

από οίνο της 

ονομασίας 

«Κοuμανδαρία» . 

Eπίσ~μη 

Εφημερίδα 

Παράρτημα 

Τρίτο (1): 

27.8.2004. 

1859 

(α) οι κοινότητες που φαίνονται ·στον Πίνακα ήταν από 

της εποχής των Σταυρbφόρων και συνεχίζουν μέχρι 

σήμερα να είναι γνωστή με την ονομασία 

«Κουμανδαρία» και ότι ο ειδικός οίνος που 

παράγεται στην γεωγραφική αυτή περιοχή και 

ανταποκρίνεται προς τους όρους του Διατάγματος 

αυτού φέρει από τότε το όνομα της περιοχής αυτής, 

και 

(β) με . βάση την περίληψη της ονομασίας 

«Κουμανδαρία» στο Άρθρο 30 του Κανονισμού 

753/2002/ΕΚ ο οίνος που. παράγεται στην 

συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να διατίθεται στο 

εμπόριο με την ένδειξη της ονομασίας αυτής, και 

. εκδίδει το παρόν Διάταγμα. 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί 

Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προ"ίόντων (Κουμανδαρία) 

Διάταγμα του 2005. 

2. Η Περιοχή Κουμανδαρία περιλαμβάνεί τις κοινότητες που 

αναφέρονται στον Πίνακα και η περίοχή «Κουμανδαρία» 

καθορίζεται ως ονομασία προέλευσης. 

3. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Συμβουλίου 

Αμπελοοινικών Προϊόντων (Καθορισμός Περιοχών και 

Κριτήρια Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας < Προέλευσης) 

Διqτ~γμα του 2004: ως Οίνος Ελ?γχόμενης Ονομασίας 

Προέλευσης . «Κουμανδαρία» καθορίζεται ο οίνος εκείνος 

(για σκοπούς της παρούσας Διάταξης θα αναφέρεται ως «ο . 

οίνος») που πληροί και είναι σύμφωνος με τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις 



82 του 1963. 

1860 

(α) παράγεται αποκλειστικά από σταφύλια αμπελώνων 

ηλικίας όχι μικρότερης των τεσσάρων (4) ετών, 

ελεγχομένων δυνάμει του Νόμου και εγγεγραμμένων 

δυνάμει' του περί Αμπελουργίας και Αμπελώνων 

(Επισκόπησις και Καταγραφή) Νόμου του 1963 και 

ευρισκομένων στις κοινότητες που φαίνονται στον 

Πίνακα: 

Νοείται ότι, μετά τη δημιουργία του Μητρώου 

δυνάμει του άρθρου 12(α) των περί Συμβουλίου 

Αμπελοοινlκών Προϊόντων Νόμων του 2004, η 

, εγγραφή αμπελώνων θα προκύπτει σύμφωνα με τις 

καταχωρήσεις σε ~υτό· 

(β) παράγεται από ·σταφύλια τα οποία ανήκουν στις, 

παραδοσιακές ποικιλίες ,«ξυνιστέρl)} και «μαύρο 

κυπριακό» και προέρχονται από αμπελώνες των 

οποίων ο ελάχιστος αριθμός φυτών ανά εκτάριο είναι 

2,750 για τους αμπελι.ζ>νες που έχουν· δημιουργηθεί 

πριν από το 1969 και 2,000 για τους αμπελώνες που 

έχουν δημιουργηθεί μετά το 1969· 

(γ) παράγεται από σταφύλια, τα οποία,δεν μεταφέρονται 

εκτός της περιοχής παραγωγής των σταφυλιών για 

σκοπούς παραγωγής του οίνου: 

. Νοείται ότι, η μεταφορά του οίνου εκτός της 

περιοχής παραγωγής των 'σταφυλιών, επιτρέπεται 

μόνο μετά το τέλος της ζύμωσης για σκοπούς 

ενδυνάμωσης και άλλων επιτρεπτών οινολογικών 

πρακτικών· 

,(δ) οι ποικιλίες αμπέλου από τις οποίες προέρχεται ο 



1861 

οίνος και καθορίζονται στην παράγραφο (β), 

κλαδεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε τα φυτά αμπέλου 

να δ"ιαφορφώνονταl σε κλασικά χαμηλά σχήματα' 

(ε) επιτρέπεται η άρδευση των αμπελιών που 

. αναφέρονται στην παράγραφο (α), κατά τη διάρκεια 

της βλαστικής περιόδου μόνο ύστερα από έγκριση 

του Συμβουλίου ΑμπελΟ9ινικών Προϊόντων, το οποίο 

δύναται να επιτρέψει την ελεγχόμενη άρδευση μόνο 

σε περιόδους παρατεταμένης μειωμένης 

βροχόπτωσης και υπό του όρους που 

κοινοποιούνται στους παραγωγούς με ανακοινώσεις 

του Συμβουλίου' . 

(στ) η απόδοση 'κατά εκτάριο ποικιλιών αμπελιών που 

καθορίζονται στην παράγραφο (α), δεν είναι 

μεγαλύτερη των 17 εκατόλιτρων οίΥου ή των 4.500 

κιλών σταφυλιών' 

(ζ) παράγεται' από γλεύκος σταφυλιών φυσικής 

περιεκτικότητας σε σάκχαρο κατά τον τρυγητό 

τουλάχιστο 212 γραμμάρια ανά λίτρο για την ποικιλία 

«ξυνιστέρι}} και 258 γραμμάρια ανά λίτρο για την 

ποικιλία «μαύρο κυπριακό», και έχει, περιεκτικότητα 

που ανέρχεται τουλάχιστο σε 390' γραμμάρια ανά 

λίτρο μετά από .έκθεση -των σταφυλιών στον ήλιο και 

δεν υπερβαίνει τα 450 γραμμάρια ανά λίτρο' 

(η) η εξαγωγή του χυμού των σταφυλιών δεν· διεξάγεται 

με τη χρήση πιεστηρίων συνεχούς λειτουργίας 

(θ) ο .παραγόμενος οίνος arq τέλος της ζύμωσης έχει 

κτηθέντα οινοπνευματικό βαθμό χωρίς ενδυνάμωση 



94(I)του 2004. 

1862 

!ουλάχιστον 10% νοl και η πτητική οξύτητα σε. οξικό 

οξύ δεν υπερβαίνει τα 1,5 γραμμάρια ανά λίτρο' 

(ι) (ί) επιτρέπεται η ενδυνάμωση του οίνου μετά το 

:τέλος της· ζύμωσης με την προσθήκη· ·ενός ή 

περισσότερων από τα ακόλουθα προϊόντα: 

αλκοόλη οίνου με αλκοολικό τίτλο 

τουλάχιστον 95% νοl. και μέχρι 96% 

νο!., 

απόσταγμα οίνου με αλκοολικό τίτλο 

τουλάχιστον 70% νο!. και μέχρι 86% 

νοl., 

η ενδυνάμωση αυτή γίνεται πριν από την. 

παλαίωση τηρουμένων των διατάξεων του 

άρθρου 1 Ο του περι Φόρων Κατανάλωσης 

Νόμων του 2004. 

(κ) μετά από την ενδυνάμωση, έχει κτηθέντα 

οινοπνευματικό βαθμό όχι μεγαλύτερο των 20% νοl. 

και ολικό Qινοπνευματικό βαθμό όχι μικρότερο των 

22,5% νοl.· 

(λ) επιτρέπεται η συμπληρωματική προσθήκη αλκοόλης 

οίνου αλκοολικού τίτλου τουλάχιστον 95% νοl. κάι 

μέχρι 96% νο!., ·που γίνεται εντός των ορίων που 

καθορίζονται στην παράγραφο (κ), 

(μ) παλαιούταl σε δρύϊνα βαρέλια για περίοδό 

τουλάχιστο δύο (2) ετών πριν τη διάθεση του στην 

αγορά' 



Έγκριση από 

Συμβούλιο 

Αμπελοοινικών 

Προϊόντων .. 

Κατάργηση 

Διατάγματος και 

διατήρηση 

εγκρίσεων. 

Επίσημη 

Εφημερίδα 

Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): . 

2.3.1990 

2.8.2002. 

1863 

4. Το Συμβούλιο δύναται να αναγνωρίζει ως Οίνο 

Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης, που μπορεί να 

χρησιμοποιεί την ονομασία «Κουμανδαρία», οίνο ο οποίος 

πληροί τις 'προϋποθέσεlς που καθορίζονται στην Διάταξη 3, 

αφού λάβει υπόψη την απόφαση της Επιτροπής 

Εμπειρογνωμόνων Οίνων, η οποία διορίζεται δυνάμει του 

άρθρου 25 του Νόμου. 

5. Τα περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας 

Αμπελουργικών Προϊόντων (Ονομασfες Προέλευσης Οίνων) 

(Κουμανδαρία) Διατάγματα του 1990 μέχρι 2002 

καταργούνται: 

Νοείται ότι, εγκρίσεις για χρησιμοποίηση του ονόματος 

"Κουμανδαρία" που είχαν δοθεί σύμφωνα με το καταργηθέν 

Διάταγμα, οι οπόίες να πληρούν τις προϋποθέσεις που 

τίθE'~ταl με το παρόν Διάταγμα, συνεχίζουν vq ισχύουν. 



1864 

ΠΙΝΑΚΑΣ. 

(Διάταξη 2) 

Κοινότητες που περιλαμβάνει η περιοχή «Κουμανδαρία» . 

Άγιος Γεώργιος 

Άγιος Κωνσταντίνος 

Άγιo~ Μάμας 

Άγιος Παύλος 

Αψιού 

Γεράσα 

Δωρός. 

Ζώοπηγή 

Καλό χωριό 

Καπηλειό 

Λάνια 

Λουβαράς 

Μονάγρι· 

Συλίκου 

ΤΙΜΗΣ εΥΘΥΜΙΟΥ, 

Υπουργός Γεωργίας, Φυσικιον Πόρων και 

Περιβάλλοντος. 

Τυπι!)θηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


