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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις 

Αριθμός 149 
Οι περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων 

(Περιοδικές Δηλώσεις Εσοδείας Σταφυλιών, Παραγωγής και Αποθεμάτων Οίνου και 
Αλλων Οινικών Προϊόντων) Κανονισμοί του 1999, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουρ
γικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 13 των περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας 
Αμπελουργικών Προϊόντων Νόμων του 1965 έως 1989, κατατεθέντες στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων εγκρίθηκαν από αυτή και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΕΩΣ 1989 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 13 
Το Συμβούλιο, ενασκώντας τις εξουσίες του δυνάμει του άρθρου 13 των 

περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων 
Νόμων του 1965 μέχρι 1989, εκδίδει με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου 
τους ακόλουθους Κανονισμούς. 

52 του 1965 
33 του 1966 
77 του 1970 
59 του 1973 
46 του 1976 
131 του 1987 
6 του 1988 

155 του 1989. 
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Συνοπτικός 
τίτλος. 

ΕομηνεΙα. 

Δηλώσεις 
εσοδείας 
και παραλαβής 
σταφυλιών. 

Παράρτημα. 
Πίνακας Α'. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ρυθμίσεως και 
Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων (Περιοδικές Δηλώσεις 
Εσοδείας Σταφυλιών, Παραγωγής και Αποθεμάτων Οίνου και Αλλων Οινι
κών Προϊόντων) Κανονισμοί του 1999. 

2.(1) Για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών, εκτός αν άλλως προ
κύπτει εκ του κειμένου

«Οινικά προϊόντα» σημαίνει, γλεύκη, οίνους, αποστάγματα οίνου και 
οινόπνευμα όπως τούτα ορίζονται στους περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της 
Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων (Καθορισμός και Έλεγχος 
Οίνων) Κανονισμούς του 1973· 

«Οινοποιός» περιλαμβάνει κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο 
παράγει άνω των 10 εκατόλιτρων οίνων ετησίως· 

«Νόμος» σημαίνει τους περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας 
Αμπελουργικών Προϊόντων Νόμους του 1965 μέχρι 1989 και περιλαμβάνει 
οποιοδήποτε νόμο που αντικαθιστά ή τροποποιεί τούτους· 

«Συμβούλιο» σημαίνει το Σ,υμβούλιο Αμπελουργικών Προϊόντων. 
(2) Όλοι οι άλλοι όροι έχουν τις έννοιες που ο Νόμος, αντίστοιχα, αποδί

δει σ' αυτούς.. 
3.(1) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις αυτών των προσώπων, 

που στο εξής καλούνται «τρυγητές», οι οποίοι κατέχουν αμπέλια (είτε αυτά 
είναι ιδιόκτητα, είτε κατέχονται με άλλη ιδιότητα) και οι οποίοι παράγουν 
σταφύλια, υποβάλλουν κάθε χρόνο στο Συμβούλιο δήλωση Εσοδείας που 
περιλαμβάνει τα στοιχεία του Παραρτήματος, Πίνακας Α'. 

Απαλλάσσονται ωστόσο από τη δήλωση εσοδείας

(α) Οι τρυγητές των οποίων το σύνολο της παραγωγής σταφυλιών προορί
ζεται για κατανάλωση ως έχει ή για αποξήρανση ή για άμεση μετα
ποίηση σε χυμό σταφυλιού· 

(β) οι τρυγητές των οποίων οι εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνουν λιγότερο 
από 0,75 σκάλες αμπέλου και των οποίων κανένα μέρος της εσοδείας 
δεν τέθηκε ή δε θα τεθεί σε εμπορία υπό οποιαδήποτε μορφή· 

(γ) Οι τρυγητές των οποίων οι εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνουν λιγότερο 
από 0,75 σκάλες αμπέλου και οι οποίοι παραδίδουν το σύνολο της εσο
δείας τους στις Συνεργατικές Οινοποιητικές Εταιρείες των οποίων 
είναι μέλη. 

Στην περίπτωση αυτή οι τρυγητές πρέπει να καταθέσουν στις Εται
ρείες δήλωση προσκόμισης στην οποία θα αναφέρονται

(i) το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αμπελοπαραγωγού, 
(ii) η ποσότητα των παραδοθέντων σταφυλιών, 
(iii) η επιφάνεια του εν λόγω αμπελώνα και η ακριβής θέση αυτού. 

Η Συνεργατική Οινοποιητική Εταιρεία επιβεβαιώνει την ακρίβεια 
των στοιχείων της δήλωσης αυτής, σύμφωνα με τις πληροφορίες που 
διαθέτει. 
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(δ) Οι τρυγητές οι οποίοι μεταποιούν οι ίδιοι, ή παραδίδουν για λογαρια

σμό τους το σύνολο της εσοδείας τους για μεταποίηση σε οίνο γ ια δική 
τους οικογενειακή κατανάλωση, ποσότητα (οινού) κάτω από 10 εκατό

λιτρα. 
(2) Επιπρόσθετα από τη δήλωση εσοδείας που αναφέρεται στην παράγραφο (1), 

κάθε οινοποιός υποβάλλει επίσης δήλωση παραλαβής σταφυλιών κατά κοινό

τητα, που έχουν αγορασθεί ή παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του, δήλωση η 
οπο ία περιλαμβάνει τα στοιχεία του Παραρτήματος, Πίνακας Αα'. Παράρτημα 

Πίνακας Αο 

4. Κάθε οινοποιός , που στο εξής καλείται «παραγωγός οίνου», ο οποίος με Δήλωση χρτ 
βάση την εσοδεία της τρέχουσας περιόδου έχει παράξει οίνον ή και άλλααμπε εσοδειας· 
λοοινικά προϊόντα, υποχρεούται να υποβάλλει κάθε χρόνο στο Συμβούλιο, 
δήλωση χρήσης εσοδείας που να περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται 
στο Παράρτημα, Πίνακας Β'. Παράρτημα 

Πίνακας Β'. 
5.(1) Κάθε «παραγωγός οίνου» οφείλει κάθε χρόνο να υποβάλλει στο Συμ Δήλωση 

βούλιο δήλωση αποθεμάτων γλεύκους σταφυλιών, χυμού σταφυλιών, οίνων, ^v^f110' 
αποστάγματος οίνου και οινοπνεύματος που έχει στην κατοχή του στις 31 προϊόντων. 
Αυγούστου και δεν προέρχονται από την εσοδεία του τρέχοντος έτους. 

(2) Η δήλωση αποθεμάτων οινικών προϊόντων που προβλέπεται στην 
παράγραφο (1) περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα, Παράρτημα 
Πίνακας Γ. 

6.(1) Οι δηλώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 πρέπει να υποβάλ Χοονος 
λονται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου. δηλώσεων. 

Εντούτοις το Συμβούλιο δύναται να καθορίζει μια ή περισσότερες ημερο

μηνίες πριν την προαναφερθείσα. 
(2) Οι δηλώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 υποβάλλονται μέχρι τις 30 

Σεπτεμβρίου. 
7. Το Συμβούλιο λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ελέγχου ώστε οι δηλώ Μέτρα 

σεις αυτές να αποδίδουν την πραγματικότητα. 
8. Ο μη συμμορφούμενος προς τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, Ποινές, 

ήτοι ό π ο ι ο ς 

Αρνηθεί ή αμελήσει να υποβάλει δήλωση ή υποβάλει ψευδή ή ελλειπή 
δήλωση, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπό

κειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή χρηματική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τ ις 1.000 λίρες Κύπρου ή αμφότερες τις ποινές . 

9. Το Συμβούλιο ή πρόσωπο εξουσιοδοτούμενο από αυτό, δύναται οπότε Εξουσία 
δήποτε να εισέρχεται σε οποιοδήποτε υποστατικό παρασκευής ή αποθήκευσης ^ | ^ χ ° ( 

ή εμφιάλωσης οίνων ή και άλλων αμπελοοινικών προϊόντων για εξέταση και 
έλεγχο για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών. Οι δε ιδιοκτήτες και 
κάτοχοι τέτοιων υποστατικών υποχρεούνται όπως παρέχουν στο Συμβούλιο ή 
σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από το Συμβούλιο, κάθε σχετική πληροφορία 
και στοιχείο. 

10. Η ισχύς των παρόντων Κανονισμών αρχίζει από της ημερομηνίας δήμο Έναρξη 
< c » ισχύος. 

σίευσης τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
1. ΠΙΝΑΚΑΣ Α'. Δήλωση εσοδείας σταφυλιών. 
2. ΠΙΝΑΚΑΣ Αα'. Δήλωση παραλαβής σταφυλιών. 
3. ΠΙΝΑΚΑΣ. Β'. Δήλωση χρήσης εσοδείας. 
4. ΠΙΝΑΚΑΣ Γ'. Δήλωση αποθεμάτων οινικών προϊόντων. 
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