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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                             Κ.Δ.Π. 326/2014 
Αρ. 4795, 9.7.2014    

Αριθμός 326 

 
ΑΠΟΦΑΗ ΓΤΝΑΜΔΙ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1, ΣΟΤ ΠΔΡΙ ΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΟΝΟΜΑΙΩΝ 

ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΚΑΙ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΝΓΔΙΞΔΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΤ 
 (ΝΟΜΟ 139(Ι) ΣΟΤ 2006 ) ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 9 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΔΔ) 1151/2012  

ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ  
ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

 

ΔΠΔΙΓΗ νη Αηηεηέο ηεο ππ’ αξηζκό 01/2012 αίηεζεο δήηεζαλ λα ηνπο παξαρωξεζεί πεξίνδνο κεηαβαηηθήο εζληθήο 
πξνζηαζίαο ηεο αλαθεξόκελεο ζηελ αίηεζή ηνπο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο «Υαιινύκη» (Halloumi)  θαη «Hellim». 

ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ, ε αίηεζε ππ’ αξηζκό 01/2012 απνθαζίζηεθε όπωο πξνωζεζεί ζηελ Δπηηξνπή ηεο Δπξωπαϊθήο 
Έλωζεο θαη νη ζρεηηθέο κε απηήλ ελζηάζεηο, νη νπνίεο ππνβιήζεθαλ ζε εζληθό επίπεδν απνξξίθζεθαλ.  

ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ νη πνζόηεηεο αηγηλνύ θαη πξόβεηνπ γάιαθηνο πνπ είλαη ζήκεξα δηαζέζηκεο, ζύκθωλα κε επίζεκα 
ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο Γεωξγίαο, 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 νη πξνζωξηλέο δπζθνιίεο πνπ αλαθέξνληαη αλωηέξω επηζεκαίλνληαη ζην πιαίζην ηωλ εγγξάθωλ πνπ 
θαηαηέζεθαλ θαηά ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο ππ’ αξηζκό 01/2012, 

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  θαζώο θαη κε ηελ πξνδηαγξαθή ηεο αίηεζεο ππ’ 
αξηζκό 01/2012 λα είλαη εθηθηή γηα όινπο ηνπο παξαγωγνύο, 

Ο Τπνπξγόο Γεωξγίαο, Φπζηθώλ Πόξωλ θαη Πεξηβάιινληνο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ πεξί ηεο Πξνζηαζίαο ηωλ 
Ολνκαζηώλ Πξνέιεπζεο θαη Γεωγξαθηθώλ Δλδείμεωλ Γεωξγηθώλ  Πξνϊόληωλ θαη Σξνθίκωλ Νόκνπ παξαρωξεί πεξίνδν 
κεηαβαηηθήο εζληθήο πξνζηαζίαο ηεο νλνκαζίαο «Υαιινύκη» (Halloumi)  θαη «Hellim», ζηελ νπνία αθνξά ε αίηεζε ππ’ 
αξηζκό 01/2012 γηα ηελ πεξίνδν, ε νπνία αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππ’ αξηζκό 01/2012 ζηελ 
Δπηηξνπήο ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία είηε ιακβάλεηαη απόθαζε ζρεηηθά κε ηελ 
θαηαρώξηζε  βάζεη ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 1151/2012 είηε ε αίηεζε αλαθαιείηαη. 

Πεξαηηέξω, ζηε βάζε ηνπ άξζξνπ 15(4) ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 1151/2012, ν Τπνπξγόο Γεωξγίαο, Φπζηθώλ Πόξωλ 
θαη Πεξηβάιινληνο εγθξίλεη κεηαβαηηθή πεξίνδν 10 ρξόλωλ, θαηά ηελ νπνία ε αλαινγία  ηωλ εηδώλ γάιαθηνο  ηνπ 
πξνϊόληνο πνπ ζα θέξεη ηελ νλνκαζία «Υαιινύκη» (Halloumi)  θαη «Hellim» ζηελ νπνία αθνξά ε αίηεζε ππ’ αξηζκό 
01/2012, ζα είλαη απηή πνπ θαζνξίδεηαη ζην Γηάηαγκα πνπ εθδίδεη ν Τπνπξγόο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη 
Σνπξηζκνύ δπλάκεη ηνπ πεξί Σππνπνίεζεο, Γηαπίζηεπζεο θαη Σερληθήο Πιεξνθόξεζεο Νόκνπ.  

Η παξνύζα απόθαζε ηίζεηαη ζε ηζρύ από 9 Ινπιίνπ 2014. 

________________ 

Δθδόζεθε ηελ 9
ε
 Ινπιίνπ 2014. 

 
ΝΙΚΟ ΚΟΤΓΙΑΛΗ, 

Τπνπξγόο Γεωξγίαο, Φπζηθώλ Πόξωλ θαη Πεξηβάιινληνο. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

Σππώζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πωινύληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα 

Δηήζηα ζπλδξνκή: €68,00. 
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