
Ο περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 100(Ι) του 2001  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟ 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας 
Αμπελουργικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με 
τους περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων Νόμους του 
1965 έως 1989 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και 
ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας 
Αμπελουργικών Προϊόντων Νόμοι του 1965 έως 2001. 

52 του 1965  
33 του 1966  
77 του 1970  
59 του 1973  
46 του 1976  

131 του 1987  
6 του 1988  

155 του 1989.   

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην κατάλληλη 
αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου ορισμού: 
 «'αλκοολούχο ποτό' σημαίνει το αλκοολούχο υγρό που έχει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 
  

(α) Προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση· 
  (β) έχει ιδιαίτερους οργανοληπτικούς χαρακτήρες και ελάχιστο 

αλκοολικό τίτλο 15% vol εξαιρουμένου του λικέρ με βάση αυγά το οποίο 
δύναται να έχει ελάχιστο αλκοολικό τίτλο 14% vol· και 

  (γ) λαμβάνεται είτε— 
  (i) απευθείας με απόσταξη, παρουσία ή μη, αρωματικών υλών, 

φυσικών ζυμωθέντων προϊόντων ή και διαβροχή φυτικών ουσιών ή 
και με προσθήκη αρωμάτων, σακχάρων ή άλλων γλυκαντικών 
προϊόντων όπως αναφέρονται στους περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της 
Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων (Αλκοολούχα Ποτά) 
Κανονισμούς του 2001, ή και άλλων γεωργικών προϊόντων σε 
αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή και σε προϊόν απόσταξης 
ή και σε απόσταγμα, όπως αυτά τα συστατικά ορίζονται σε σχετικούς 
Κανονισμούς· ή 

  (ii) με ανάμιξη αλκοολούχου ποτού με— 
  (αα) ένα ή περισσότερα άλλα αλκοολούχα ποτά, 
  (ββ) αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, προϊόν απόσταξης 

γεωργικής προέλευσης ή απόσταγμα, 
  (γγ) ένα ή περισσότερα αλκοολικά ποτά, 

  (δδ) ένα ή περισσότερα ποτά: 
  Νοείται ότι, δε θεωρούνται ως αλκοολούχα τα ποτά που υπάγονται στους 

κωδικούς ΣΟ 2203 00, 2204 , 2205 , 2206 00 και 2207, όπως αυτοί 
υιοθετούνται σύμφωνα με τον περί του Πρωτοκόλλου 

 321 του 1987. 
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Εφαρμογής του Δεύτερου Σταδίου Εφαρμογής της Συμφωνίας Συνδέσεως, μεταξύ της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του 

Πρωτοκόλλου Προσαρμογής Συνεπεία της Προσχωρήσεως του Βασιλείου της Ισπανίας και 

της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα (Κυρωτικό) Νόμο του 1987·». 

 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη της ακόλουθης νέας 

παραγράφου, αμέσως μετά την παράγραφο (ιγ) αυτού: 

Τροποποίηση του 
άρθρου 5 του 
βασικού νόμου. 

«(ιδ) να επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν αλκοολούχα ποτά όπως αυτά ήθελον 

καθοριστεί σε σχετικούς Κανονισμούς.». 

4. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά την 

παράγραφο (ια) αυτού της ακόλουθης νέας παραγράφου (ιβ): 

Τροποποίηση του 
άρθρου 13 του 
βασικού νόμου. 

«(ιβ) τη ρύθμιση γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή και την 

παρουσίαση και τους τρόπους παρασκευής των αλκοολούχων ποτών.». 
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