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Αριθμός 325 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΓΙΑΠΙΣΔΤΗ, ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2002 ΔΩ 2012 
________________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 17Β 

ΔΠΔΙΓΗ νη πνζόηεηεο αηγηλνύ θαη πξόβεηνπ γάιαθηνο πνπ είλαη ζήκεξα δηαζέζηκεο δελ επηηξέπνπλ ηε ζπκκόξθωζε 
όιωλ ηωλ παξαγωγώλ ραιινπκηνύ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Κππξηαθώλ Πξνηύπωλ θαη Διέγρνπ Πνηόηεηαο (Καζνξηζκέλα 
Πξόηππα – Γέθαηε εηξά) Καλνληζκνύ ηνπ 1985 (Κ.Γ.Π. 195/85), ζύκθωλα κε ηηο νπνίεο ζηηο πξώηεο ύιεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαζθεπή ραιινπκηνύ ην αηγηλό ή πξόβεην γάια ή κείγκα απηώλ πξέπεη λα ππεξέρεη ηνπ 
αγειαδηλνύ γάιαθηνο, 

ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο θαηαρώξηζεο ηεο νλνκαζίαο «Υαιινύκη» ζην κεηξών ηωλ 
πξνζηαηεπόκελωλ νλνκαζηώλ πξνέιεπζεο δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 1151/2012, 

ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ θαηαβάιινληαη επίζεο πξνζπάζεηεο γηα ζηαδηαθή αύμεζε ηεο παξαγωγήο ηνπ αηγηλνύ θαη πξόβεηνπ 
γάιαθηνο ώζηε ε ζπκκόξθωζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Γ.Π. 195/85 λα είλαη εθηθηή γηα όινπο ηνπο παξαγωγνύο κέρξη ηελ 
εκεξνκελία θαηαρώξηζεο ηεο νλνκαζίαο «Υαιινύκη» ζην ωο άλω κεηξών πξνζηαηεπόκελωλ νλνκαζηώλ πξνέιεπζεο ή, 
ζε πεξίπηωζε πνπ ε ελ ιόγω θαηαρώξηζε ζπλνδεπζεί κε κεηαβαηηθή πεξίνδν, κέρξη ηε ιήμε ηεο ελ ιόγω κεηαβαηηθήο 
πεξηόδνπ, 

ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ νη παξαγόκελεο πνζόηεηεο αηγηλνύ θαη πξόβεηνπ γάιαθηνο πνπ είλαη ζήκεξα δηαζέζηκεο, όπωο απηέο 
πξνθύπηνπλ από ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο Γεωξγίαο, επηηξέπνπλ ηε ζπκκόξθωζε όιωλ ηωλ παξαγωγώλ 
ραιινπκηνύ κε ηηο ειάρηζηεο αλαινγίεο πνπ πξνβιέπνληαη πην θάηω, 

Ο Τπνπξγόο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνύληαη ζ’ απηόλ 
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 17Β ηωλ πεξί Γηαπίζηεπζεο, Σππνπνίεζεο θαη Σερληθήο Πιεξνθόξεζεο Νόκωλ ηνπ 2002 έωο 2012, 
θαηά παξέθθιηζε ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ πεξί Κππξηαθώλ Πξνηύπωλ θαη Διέγρνπ Πνηόηεηαο (Καζνξηζκέλα Πξόηππα – 
Γέθαηε εηξά) Καλνληζκνύ ηνπ 1985 (Κ.Γ.Π. 195/85), κε ην παξόλ Γηάηαγκα νξίδεη ηελ ειάρηζηε αλαινγία αηγηλνύ ή 
πξόβεηνπ γάιαθηνο ή κείγκαηνο απηώλ  ζηηο πξώηεο ύιεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαζθεπή ραιινπκηνύ ζε 20%.  

Η ωο άλω αλαινγία, εθόζνλ δελ δηαθνξνπνηεζεί κέρξη ηόηε, ζα ηζρύεη κέρξη ηελ θαηαρώξηζε ηεο νλνκαζίαο 
«Υαιινύκη» ζην κεηξών ηωλ πξνζηαηεπόκελωλ νλνκαζηώλ πξνέιεπζεο δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 1151/2012 
ή, ζε πεξίπηωζε πνπ ε ελ ιόγω θαηαρώξηζε ζπλνδεπζεί κε κεηαβαηηθή πεξίνδν, κέρξη ηε ιήμε ηεο ελ ιόγω κεηαβαηηθήο 
πεξηόδνπ.  

Σν παξόλ Γηάηαγκα θαηαξγεί ην Γηάηαγκα πνπ εθδόζεθε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 17Β ηωλ πεξί Γηαπίζηεπζεο, 
Σππνπνίεζεο θαη Σερληθήο Πιεξνθόξεζεο Νόκωλ ηνπ 2002 έωο 2012, εκεξνκελίαο 21.8.2012 (Κ.Γ.Π. 312/2012).  

Σν παξόλ Γηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρύ από 9 Ινπιίνπ 2014.                            
________________ 

Δθδόζεθε ηελ 9
ε
 Ινπιίνπ 2014. 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΛΑΚΚΟΣΡΤΠΗ, 
Τπνπξγόο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ. 

 


