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Λευκωσία, 20 Ιανουαρίου 2021 

 
 

Προς:    Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
ΘΕΜΑ:  Διάταγμα αύξησης του ποσοστού του πρόβειου και αιγινού γάλακτος 

στην παρασκευή χαλλουμιού 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Παρακαλώ βρείτε συνημμένα το νέο διάταγμα (ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2012) σχετικό με το ποσοστό του 
πρόβειου και του αιγινού γάλακτος στην παρασκευή χαλλουμιού. 
 
Το διάταγμα ορίζει την ελάχιστη αναλογία αιγινού και πρόβειου γάλακτος στις πρώτες ύλες 
που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χαλλουμιού, κατά συγκεκριμένες χρονικές 
περιόδους, ως ακολούθως: 
  
Ιανουάριος – Αύγουστος:   ελάχιστη αναλογία αιγινού ή πρόβειου γάλακτος ή μείγματος 

                        αυτών 25% 
  
Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος: ελάχιστη αναλογία αιγινού ή πρόβειου γάλακτος ή μείγματος 

               αυτών 20% 
 

Με εκτίμηση, 
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα 
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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 10/2021 
Αρ. 5437, 15.1.2021 

 

Αριθμός 10 
 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2012 

 
Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 17Β 

ΕΠΕΙΔΗ οι ποσότητες αιγινού και πρόβειου γάλακτος που είναι σήμερα διαθέσιμες δεν επιτρέπουν τη συμμόρφωση 
όλων των παραγωγών χαλλουμιού με τους περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (Καθορισμένα Πρότυπα – 
Δέκατη Σειρά) Κανονισμούς του 1985 όπως αυτοί τροποποιούνται οι αντικαθίστανται (Κ.Δ.Π. 195/85), σύμφωνα με τους 
οποίους στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χαλλουμιού το αιγινό ή πρόβειο γάλα ή μείγμα 
αυτών πρέπει να υπερέχει του αγελαδινού γάλακτος, 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ καταβάλλονται προσπάθειες καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» στο μητρώο των προστατευόμενων   
ονομασιών   προέλευσης   δυνάμει   του   Κανονισμού   (ΕΚ)   αριθ.   1151/2012   του   Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012 , για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, 

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ καταβάλλονται επίσης προσπάθειες για σταδιακή αύξηση της παραγωγής του αιγινού και πρόβειου 
γάλακτος ώστε η συμμόρφωση με τις διατάξεις της Κ.Δ.Π. 195/85 να είναι εφικτή για όλους τους παραγωγούς μέχρι την 
ημερομηνία καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» στο ως άνω μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης ή, 
μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ως αυτή περιγράφεται στην Κ.Δ.Π 326/2014, 

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ οι παραγόμενες ποσότητες αιγινού και πρόβειου γάλακτος που είναι σήμερα διαθέσιμες, όπως αυτές 
προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία του Τμήματος Γεωργίας, επιτρέπουν τη συμμόρφωση όλων των παραγωγών 
χαλλουμιού με τις ελάχιστες αναλογίες που προβλέπονται πιο κάτω, 

 

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ’ αυτόν δυνάμει του 
άρθρου  17Β  του  περί  Διαπίστευσης,  Τυποποίησης  και  Τεχνικής  Πληροφόρησης  Νόμου  του  2002  όπως  αυτός 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, κατά παρέκκλιση της Κ.Δ.Π. 195/85, με το παρόν Διάταγμα ορίζει την ελάχιστη αναλογία 
αιγινού  και  πρόβειου  γάλακτος  στις  πρώτες  ύλες  που  χρησιμοποιούνται  για  την  παρασκευή  χαλλουμιού,  κατά 
συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, ως ακολούθως: 

 

Ιανουάριος – Αύγουστος: ελάχιστη αναλογία αιγινού ή πρόβειου γάλακτος ή μείγματος αυτών  25% 

Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος: ελάχιστη αναλογία αιγινού ή πρόβειου γάλακτος ή μείγματος αυτών  20% 
 

Οι ως άνω αναλογίες, εφόσον δεν διαφοροποιηθούν, θα ισχύουν μέχρι την καταχώριση της ονομασίας «Χαλλούμι» στο 
μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1151/2012 ή, μέχρι τη λήξη 
της μεταβατικής περιόδου ως αυτή περιγράφεται στη Κ.Δ.Π 326/2014. 

 

Το παρόν Διάταγμα καταργεί το Διάταγμα που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 17Β των περί Διαπίστευσης, 
Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμων του 2002 έως 2012, ημερομηνίας 09.07.2014 (Κ.Δ.Π. 325/2014). 

Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
 

Εκδόθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2021.  

 
ΝΑΤΑΣΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ, 
Υπουργός Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα. 

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