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Αριθμός 403 

ΟΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜπΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟ'Ι'ΟΝΤΩΝΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 61(1) ΚΑΙ 226(1) ΤΟΥ 2004) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 26(2)(β) 

Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ασκώντας τις 

εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 26(2)(β) των περί Συμβουλίου Αμπελοοι- 61(1) του 2004 

νικών Προ'ίόντων Νόμων του 2004 εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα, 226(1) του 2004, 

1, Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Συμβουλίου Αμπελοοινι- Συνοπτικός 

κών Προ'ίόντων (Καθορισμός Περιοχιον και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων τίτλος. 
Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2005 
και θα διαβάζεται μαζί με το Διάταγμα του 2004 (στο εξής θα αναφέρεται ως 
το «βασικό διάταγμα») και το παρόν Διάταγμα και το βασικό διάταγμα θα 

αναφέρονται μαζί ως τα περί του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προ'ίόντων 

(Καθορισμός Περιοχιον και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων Ελεγχόμενης Ονο-

μασίας Προέλευσης) Διατάγματα του 2004 και 2005, 
2, Το Παράρτημα Ι του βασικού διατάγματος τροποποιείται, ως ακολούθως: Τρωτο;τ:οίηση 

, , , του Παραρτή-
(α) Με την τροποποιηση του σημειου (2), ως ακολουθως: ματος Ι του 

(i) Με την αντικατάσταση στην 1 η γραμμή αυτού, της λέξης βδασι~oί' 
, λ'~' ιαταγματοc;. 

«Ακομα» με τη εζη «Ακαμα», και -
Oi) με την αντικατάσταση στη 2η γραμμή αυτού, της λέξης «Αρά-

δες» με τη λέξη «Αρόδες»' 

(β) με την αντικατάσταση στη 2η γραμμή του σημείου (β), της λέξης 

«Αμπελίτης» με τις λέξεις «Στατός - Άγιος Φώτιος»' 

(γ) με την αντικατάσταση στην 3η γραμμή του σημείου (γ), της λέξης 

«Αττλίκι» με τη λέξη «Απλίκι», 

3, Το Παράρτημα ΙΙ του βασικού διατάγματος τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
, , "του Παοαοτή-

(α) Με την αντικατασταση στο σημειο (1) που ακολουθει τον Πινακα, της ματος 11 τ;υ 
φράσης «(σημείο δΟ»» με τη φράση «,σημείο δ(i) και δΟΊ)>>' βασικού 

διατάγματος. 
(β) με την αντικατάσταση στο σημείο (2), που ακολουθεί τον Πίνακα, της 

φράσης «(σημείο δ(ii»» με τη φράση «σημείο δω και δΟΟ'», 

ΤΙΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, 

Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 

και Περιβάλλοντος, 


