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Αριθμός 327 

Ο ΠΔΡΗ ΣΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΩΝ  
ΟΝΟΜΑΗΩΝ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΚΑΗ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΔΝΓΔΗΞΔΩΝ  

ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΝΟΜΟ  
________________ 

Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο αλαθνξηθά κε ηηο 11 ελζηάζεηο πνπ 
ππνβιήζεθαλ θαηά ηεο αίηεζεο γηα θαηαρψξεζε ηεο νλνκαζίαο  «Υαιινχκη» (Halloumi) θαη «Hellim» σο 

Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) 

ε ζπλέρεηα ηεο Δπίζεκεο Γλσζηνπνίεζεο αξηζκφο 3429 ηνπ Κπξίνπ Μέξνπο, Σκήκα Β ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο 
ηεο Γεκνθξαηίαο αξηζκφο 4788 ηεο 9εο Ηνπιίνπ 2014,  παξαηίζεληαη θαησηέξσ νη ιεπηνκέξεηεο ηεο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 
15 θαη 16 ησλ πεξί ηεο Πξνζηαζίαο ησλ Ολνκαζηψλ Πξνέιεπζεο θαη Γεσγξαθηθψλ Δλδείμεσλ Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ θαη 
Σξνθίκσλ Νφκσλ ηνπ 2006 έσο 2010 (ζην εμήο ν «Νφκνο»), απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη 
Πεξηβάιινληνο γηα πξνψζεζε ηεο ππ’ αξηζκφ 01/2012 αίηεζεο θαηαρψξηζεο ηεο νλνκαζίαο «Υαιινπκη» (Halloumi) θαη 
«Hellim», ε νπνία ππνβιήζεθε απφ νκάδα κεηαπνηεηψλ θαη παξαγσγψλ πξφβεηνπ θαη αηγηλνχ γάιαθηνο (Γαιαθηνθνκηθά 
πξντφληα “Σν Αγξηλφ” Ληδ, Παξαδνζηαθά πξντφληα Α.Φ.Υ (Καηζνχξαο) Ληδ, Γαιαθηνθνκείν πχξνο Θεκηζηνθιένπο, 
Γαιαθηνθνκείν άββαο Γεσξγίνπ, Σπξνθνκείν Δπαγφξαο Υξπζάλζνπ Πηζηάξαο, Π.Α. Ζξαθιένπο Γαιαθηνθνκηθά Ληδ, 
Σπξνθνκείν Πξνθφπε Υαιινχκα, .Κ.Π χλδεζκνο Κηελνηξφθσλ Πάθνπ Ληδ, Παγθχπξηα Δηαηξεία Αηγνπξνβαηνηξφθσλ 
(ΠΔΑΠ) Γεκφζηα Ληδ) (ζην εμήο ε «Αηηεζε»), ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

Ζ απφθαζε γηα πξνψζεζε ηεο Αίηεζεο ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ιακβάλεηαη κεηά ηελ  εμέηαζε θαη απφξξηςε ησλ 
11 ελζηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά ηεο Αίηεζεο.  

Με βάζε ην άξζξν 49 παξάγξαθνο 3 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1151/2012, θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη 
έλλνκν ζπκθέξνλ θαη είλαη εγθαηεζηεκέλν ή δηακέλεη ζηελ επηθξάηεηα ηνπ θξάηνπο κέινπο δχλαηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε 
θαηά ηεο αίηεζεο. Δπηπξφζζεηα, κε βάζε ην άξζξν 15 ηνπ Νφκνπ, θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη έλλνκν 
ζπκθέξνλ θαη είλαη εγθαηεζηεκέλν ή δηακέλεη ζηελ Δπηθξάηεηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη 
έλζηαζε.  

Ωο πξνο ηελ χπαξμε ελλφκνπ ζπκθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή ησλ επηκέξνπο ελζηάζεσλ ζεσξψ φηη, ζηε βάζε ησλ 
ζηνηρείσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ θαθέινπ θαζψο θαη ηνπ πνξίζκαηνο ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, νη εληζηάκελνη ζηηο 
ελζηάζεηο Θ, Η, Κ, φπσο παξαηίζεληαη πην θάησ, έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ λα ππνβάινπλ έλζηαζε θαηά ηεο Αίηεζεο γηα 
ηνπο ιφγνπο πνπ αλαιχνληαη ζηα επηκέξνπο παξαξηήκαηα ηνπ πνξίζκαηνο ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, ηνπο 
νπνίνπο θαη πηνζεηψ. Όζνλ αθνξά ζηηο ελζηάζεηο Α, Β, Γ, Γ, Δ, Σ, Ε, Ζ, φπσο παξαηίζεληαη πην θάησ, ηα ζηνηρεία πνπ 
πξνζθνκίζηεθαλ απφ ηνπο ελ ιφγσ εληζηάκελνπο δελ απνηεινχλ ηθαλνπνηεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο δηακνλήο ησλ επηζηακέλσλ ζηε Γεκνθξαηία. Λφγσ ησλ  επηθξαηνπζψλ ζπλζεθψλ απφ ην 1974 
κέρξη θαη ζήκεξα, ε Κπβέξλεζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο δελ κπνξεί λα αζθήζεη απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ζην 
θαηερφκελν κέξνο ηεο Κχπξνπ, θαη επνκέλσο δελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ ην ζέκα γηα 
επηβεβαίσζε ηνπ ηπρφλ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο ησλ ελ ιφγσ επηζηακέλσλ. Δληνχηνηο, εμεηάζηεθε θαη ε νπζία ησλ 
ελζηάζεσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Σ, Ε, Ζ, φπσο παξαηίζεληαη πην θάησ.  
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Έρνληαο εμεηάζεη φινπο ηνπο επηκέξνπο ιφγνπο έλζηαζεο πνπ εγείξνληαη ζην πιαίζην ησλ 11 ελζηάζεσλ θαηά ηεο 
Αίηεζεο, θάησ απφ ην θσο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ε 
ίδηα ε αίηεζε, νη ελζηάζεηο, νη αληεθζέζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ θαη ηνπ 
πνξίζκαηνο ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, απνθαζίδσ λα απνξξίςσ φιεο ηηο ελζηάζεηο θαη ηνπο επηκέξνπο ιφγνπο 
έλζηαζεο πνπ εγείξνληαη ζε απηέο, πηνζεηψληαο ηελ αηηηνινγία πνπ αλαπηχζζεη ζην πφξηζκά ηεο ε πκβνπιεπηηθή 
Δπηηξνπή, αλαθνξηθά κε ηνλ θάζε έλαλ απφ ηνπο επηκέξνπο ιφγνπο έλζηαζεο. 

Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά- 

Α) ζηελ πξψηε έλζηαζε, ε νπνία ππνβιήζεθε απφ ηελ «Έλσζε Κηελνπαξαγσγψλ θαη Κηελνηξφθσλ» σο λνκηθφ 
πξφζσπν,  θαζψο θαη απφ είθνζη θπζηθά πξφζσπα ηνπο Mustafa Naimogullari, Mehmet Saban, Musa Karsili, Ramadan 
Binatlili, Huseyin Yesilbulut, Ahmet Ozmulla, Yusuf Yorganci, Oguz Ceyda, Mehmet Kizildere / Baris Kizildere, Erdinc 
Alicik, Mehmet Koyluoglu, Taksim Karapelit, Dervis Sanlier, Abdullah Demirer, Adil Onalt, Cafer Tehdit, Ali Gokceri, 
Osman Celik Yusuf Karamano, Omer Ozkiliclar, Mustafa Saban, πηνζεηψ ηελ αηηηνινγία ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο 
πνπ παξαηίζεηαη ζηηο ζειίδεο 13 εψο 19 ηνπ παξαξηήκαηνο 1 ηνπ πνξίζκαηνο ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, 
αλαθνξηθά κε ηελ απφξξηςε ησλ εγεηξφκελσλ ιφγσλ έλζηαζεο θαη απνξξίπησ ηελ έλζηαζε ζην ζχλνιφ ηεο. 

Β) ζηε δεχηεξε έλζηαζε, ε νπνία ππνβιήζεθε απφ ηνπο Ömer Dilekkaya, Hüseyin Yücel Kubilay, Sultan Tuncelli, 
Behiye Çayönü,  πηνζεηψ ηελ αηηηνινγία ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο πνπ παξαηίζεηαη ζηηο ζειίδεο 10 έσο 17 ηνπ 
παξαξηήκαηνο 2 ηνπ πνξίζκαηνο ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, αλαθνξηθά κε ηελ απφξξηςε ησλ εγεηξφκελσλ ιφγσλ 
έλζηαζεο θαη απνξξίπησ ηελ έλζηαζε ζην ζχλνιφ ηεο. 

Γ) ζηελ ηξίηε έλζηαζε, ε νπνία ππνβιήζεθε απφ ηελ Sn. Fatma Garanti, πηνζεηψ ηελ αηηηνινγία ηεο πκβνπιεπηηθήο 
Δπηηξνπήο πνπ παξαηίζεηαη ζηηο ζειίδεο 11 έσο 15 ηνπ παξαξηήκαηνο 3 ηνπ πνξίζκαηνο ηεο πκβνπιεπηηθήο 
Δπηηξνπήο, αλαθνξηθά κε ηελ απφξξηςε ησλ εγεηξφκελσλ ιφγσλ έλζηαζεο θαη απνξξίπησ ηελ έλζηαζε ζην ζχλνιφ ηεο. 

Γ) ζηελ ηέηαξηε έλζηαζε πνπ ππνβιήζεθε απφ «Έλσζε ησλ Παξαγσγψλ Γαιαθηνθνκηθψλ Πξντφλησλ», αιιά θαη 
αηνκηθά απφ ηα κέιε ηεο Έλσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ επηά βηνκεραλίεο (Akgol Sutculuk Gida ve Paketleme Sanayi 
Ltd, Mustafa Baslar Endustri Ltd, Gulgun Sut Mamulleri Ltd, Ozlem Akay Sut Mamulleri Ltd, Beykoy Sut Urunleri, Taylan 
Sut Urunleri, Levent Sanayi Ltd) θαη ηέζζεξα θπζηθά πξφζσπα (Raif Suleymanoglu, Kemal Ercaliskan, Saziye Ozmulla, 
Pervin Ustunsoy,  πηνζεηψ ηελ αηηηνινγία ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο πνπ παξαηίζεηαη ζηηο ζειίδεο 16 έσο 27 ηνπ 
παξαξηήκαηνο 4 ηνπ πνξίζκαηνο ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, αλαθνξηθά κε ηελ απφξξηςε ησλ εγεηξφκελσλ ιφγσλ 
έλζηαζεο θαη απνξξίπησ ηελ έλζηαζε ζην ζχλνιφ ηεο. 

Δ) ζηελ πέκπηε έλζηαζε, ε νπνία ππνβιήζεθε απφ ην Cyprus Turkish Chamber of Industry (CTCI), πηνζεηψ ηελ 
αηηηνινγία ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο πνπ παξαηίζεηαη ζηηο ζειίδεο 16 έσο 28 ηνπ παξαξηήκαηνο 5 ηνπ πνξίζκαηνο 
ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, αλαθνξηθά κε ηελ απφξξηςε ησλ εγεηξφκελσλ ιφγσλ έλζηαζεο θαη απνξξίπησ ηελ 
έλζηαζε ζην ζχλνιφ ηεο. 

Σ) ζηελ έθηε έλζηαζε, νπνία ππνβιήζεθε απφ  ηελ Έλσζε Κηελνπαξαγσγψλ θαη Κηελνηξφθσλ θαη ηνπο Mustafa 
Yücener, Mehmet Eroğluer, Arif Muslu, Hatem Eğmez, Kamil Şenocakli, Recep Yusufoğlu, Süleyman Kuyucu, Tezcan 
Giritli, Hasan Yüzcelik, Meryem Keskinel, Hüseyin Bayirbasi, Ali Kandulu, πηνζεηψ ηελ αηηηνινγία ηεο πκβνπιεπηηθήο 
Δπηηξνπήο πνπ παξαηίζεηαη ζηηο ζειίδεο 12 έσο 18 ηνπ παξαξηήκαηνο 6 ηνπ πνξίζκαηνο ηεο πκβνπιεπηηθήο 
Δπηηξνπήο, αλαθνξηθά κε ηελ απφξξηςε ησλ εγεηξφκελσλ ιφγσλ έλζηαζεο θαη απνξξίπησ ηελ έλζηαζε ζην ζχλνιφ ηεο. 

Ε) ζηελ έβδνκε έλζηαζε, ε νπνία ππνβιήζεθε απφ ηνπο Candan Avunduk, Halil Akbiçak, Yusuf Vuruşkan, Mustafa 
Kemal σο θπζηθά πξφζσπα θαη Avunduk Sut Urunleri LTD, Akbitcak LTD, Yusuf Vuruskan, Mustafa Kemal Dilekkaya σο 
λνκηθά πξφζσπα πηνζεηψ ηελ αηηηνινγία ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο πνπ παξαηίζεηαη ζηηο ζειίδεο 9 έσο 12 ηνπ 
παξαξηήκαηνο 7 ηνπ πνξίζκαηνο ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο. 

Ζ) ζηελ φγδνε έλζηαζε, ε νπνία ππνβιήζεθε απφ ηε Milk and Oil Products Production and Marketing Cooperative 
Ltd (KOOP SÜT Ltd) πηνζεηψ ηελ αηηηνινγία ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο πνπ παξαηίζεηαη ζηηο ζειίδεο 17 έσο  29 ηνπ 
παξαξηήκαηνο 8 ηνπ πνξίζκαηνο ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, αλαθνξηθά κε ηελ απφξξηςε ησλ εγεηξφκελσλ ιφγσλ 
έλζηαζεο θαη απνξξίπησ ην ζχλνιν ηεο έλζηαζεο, αλαθνξηθά κε ηελ απφξξηςε ησλ εγεηξφκελσλ ιφγσλ έλζηαζεο θαη 
απνξξίπησ ηελ έλζηαζε ζην ζχλνιφ ηεο. 

Θ) ζηελ έλαηε έλζηαζε, ε νπνία ππνβιήζεθε απφ ην χλδεζκν Σπξνθφκσλ Κχπξνπ, πηνζεηψ ηελ αηηηνινγία ηεο 
πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο πνπ παξαηίζεηαη ζηηο ζειίδεο  17 έσο 25 ηνπ παξαξηήκαηνο 9 ηνπ πνξίζκαηνο ηεο 
πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, αλαθνξηθά κε ηελ απφξξηςε ησλ εγεηξφκελσλ ιφγσλ έλζηαζεο θαη απνξξίπησ ην ζχλνιν 
ηεο έλζηαζεο. 

Η) ζηελ δέθαηε έλζηαζε, ε νπνία ππνβιήζεθε απφ ηνλ Παγθχπξην Οξγαληζκφ Αγειαδνηξφθσλ (ΠΟΑ) Γεκφζηα Ληδ, 
πηνζεηψ ηελ αηηηνινγία ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο πνπ παξαηίζεηαη ζηηο ζειίδεο 18 έσο 28 ηνπ παξαξηήκαηνο 10 
ηνπ πνξίζκαηνο ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, αλαθνξηθά κε ηελ απφξξηςε ησλ εγεηξφκελσλ ιφγσλ έλζηαζεο θαη 
απνξξίπησ ηελ έλζηαζε ζην ζχλνιφ ηεο. 

Κ) ζηελ ελδέθαηε έλζηαζε, νπνία ππνβιήζεθε απφ ηελ Παγθχπξηα Οξγάλσζε Αγειαδνηξφθσλ,  πηνζεηψ ηελ 
αηηηνινγία ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο πνπ παξαηίζεηαη ζηηο ζειίδεο 18 έσο 28 ηνπ παξαξηήκαηνο 11 ηνπ 
πνξίζκαηνο ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, αλαθνξηθά κε ηελ απφξξηςε ησλ εγεηξφκελσλ ιφγσλ έλζηαζεο θαη 
απνξξίπησ ηελ έλζηαζε ζην ζχλνιφ ηεο. 

Έρνληαο απνξξίςεη φιεο ηηο ππνβιεζείζεο ζε ζρέζε κε ηελ Αίηεζε ελζηάζεηο θαη επηβεβαηψλνληαο ηε ζπλδξνκή 
φισλ ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ θαηαρψξηζε ηεο νλνκαζίαο ζηελ νπνία αθνξά ε Αίηεζε σο πξνζηαηεπφκελεο 
νλνκαζίαο πξνέιεπζεο, δπλάκεη ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1151/2012, απνθαζίδσ λα πξνσζήζσ ηελ Αίηεζε 
ζηελ Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα θαηαρσξίζεη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 146 ηνπ 
πληάγκαηνο πξνζθπγή ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην εληφο 75 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο παξνχζαο δεκνζίεπζεο. Σν 
πφξηζκα ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηα επηκέξνπο παξαξηήκαηά ηνπ ζα είλαη δηαζέζηκα ζε νπνηνδήπνηε 
ελδηαθεξφκελν πξφζσπν ζην θεληξηθφ θηίξην ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, Λεσθφξνο 
Λνπθή Αθξίηα, 1411, Λεπθσζία. 

Οη πξνδηαγξαθέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε ελ ιφγσ απφθαζε παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα ηεο Δπίζεκεο 
Γλσζηνπνίεζεο αξηζκφο 3429 ηνπ Κπξίνπ Μέξνπο, Σκήκα Β, ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Γεκνθξαηίαο αξηζκφο 4788 
ηεο 9

εο
 Ηνπιίνπ 2014.  

________________ 

Έγηλε ζηηο 9 Ηνπιίνπ 2014. 
ΝΗΚΟ ΚΟΤΓΗΑΛΖ, 
Τπνπξγφο Γεσξγίαο,  

Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

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

Δηήζηα ζπλδξνκή: €68,00. 

 

http://www.mof.gov.cy/gpo

