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  Αρ. Φακ. 8.13.14.5.2 

 
Οι περί Διαπίςτευςησ, Συποποίηςησ και Σεχνικήσ Πληροφόρηςησ  

Νόμοι του 2002 ζωσ 2012 
 

Διάταγμα Κ.Δ.Π. 325/14 του Τπουργοφ Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομηχανίασ και Σουριςμοφ 
 

τισ 9 Ιουλίου 2014, δθμοςιεφτθκε ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Δθμοκρατίασ Διάταγμα με 

αρικμό Κ.Δ.Π. 325/2014 (ςτο εξισ το «Διάταγμα») του Τπουργοφ Ενζργειασ, Εμπορίου, 

Βιομθχανίασ και Σουριςμοφ (ςτο εξισ ο «Τπουργόσ»), δυνάμει του άρκρου 17Β  των περί 

Διαπίςτευςθσ, Συποποίθςθσ και  Σεχνικισ Πλθροφόρθςθσ Νόμων του 2002 ζωσ 2012 (ςτο 

εξισ ο «Νόμοσ»). 

Με το πιο πάνω Διάταγμα κακορίηεται θ ελάχιςτθ αναλογία αιγινοφ ι πρόβειου γάλακτοσ ι 

μείγματοσ αυτϊν ςτισ πρϊτεσ φλεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν παραςκευι χαλλουμιοφ 

μζχρι τθν καταχϊρθςθ τθσ ονομαςίασ «χαλλοφμι» ςτο μθτρϊο προςτατευόμενων 

ονομαςιϊν προζλευςθσ (ΠΟΠ) ι, ςε περίπτωςθ που θ εν λόγω καταχϊριςθ ςυνοδευκεί με 

μεταβατικι περίοδο, μζχρι τθ λιξθ τθσ εν λόγω μεταβατικισ περιόδου. Σο ελάχιςτο 

ποςοςτό αιγινοφ ι πρόβειου γάλακτοσ ςτθν παραςκευι χαλλουμιοφ, κακορίςτθκε ςτο 20%. 

O Τπουργόσ ζχει εξουςιοδοτιςει όλουσ τουσ Λειτουργοφσ και Επικεωρθτζσ τθσ Τπθρεςίασ 

Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν (ςτο εξισ θ «Τπθρεςία») να ενεργοφν για 

ςκοποφσ εφαρμογισ του Διατάγματοσ. 

 Μζςα ςτα πλαίςια εφαρμογισ του Διατάγματοσ, ςτισ 26 Νοεμβρίου 2015 λιφκθκαν 

ςυνολικά τρία (3) δείγματα χαλλουμιϊν από τθν εταιρεία Papouis Dairies Ltd (ςτο εξισ θ 

«εταιρεία»). Σα δείγματα ςτάλκθκαν ςτο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ για να διαπιςτωκεί θ 
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αναλογία αιγινοφ ι πρόβειου γάλακτοσ ι μείγματοσ αυτϊν ςτισ πρϊτεσ φλεσ που 

χρθςιμοποιικθκαν για τθν παραςκευι των δειγμάτων. 

Οι εκκζςεισ εξζταςθσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ για τα πιο πάνω δείγματα 

παραλιφκθκαν ςτισ 17 Δεκεμβρίου 2015. 

Σα αποτελζςματα των εξετάςεων ζδειξαν ότι ςτο δείγμα χαλλουμιοφ τθσ εταιρείασ, με 

αρικμό δείγματοσ 09322/2015, το ποςοςτό αιγοπρόβειου γάλακτοσ ιταν μικρότερο του 

15%, ςτο δείγμα χαλλουμιοφ τθσ εταιρείασ, με αρικμό δείγματοσ 09323/2015, το ποςοςτό 

αιγοπρόβειου γάλακτοσ ιταν μικρότερο του 5% και ςτο δείγμα χαλλουμιοφ τθσ εταιρείασ, 

με αρικμό δείγματοσ 09324/2015, το ποςοςτό αιγοπρόβειου γάλακτοσ ιταν μικρότερο του 

2% και ωσ εκ τοφτου δεν ςυμμορφϊνονταν με τισ πρόνοιεσ του Διατάγματοσ. 

Με βάςθ τα πιο πάνω, ο Γενικόσ Διευκυντισ του Τπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου, 

Βιομθχανίασ και Σουριςμοφ διαπίςτωςε παράβαςθ από τθν εταιρεία και αποφάςιςε τθ 

ςφγκλθςθ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ, θ οποία ορίηεται ςτο άρκρο 17Α του Νόμου. 

Η τριμελισ επιτροπι ςυνιλκε ςτισ 28 Μαρτίου 2016 και αφοφ μελζτθςε όλα τα πιο πάνω 

ςτοιχεία, αποφάςιςε όπωσ ςταλεί επιςτολι ςτθν εταιρεία, με βάςθ το άρκρο 17Α (2) του 

Νόμου, με τθν οποία να τθν ειδοποιεί για τθν πρόκεςι τθσ να τθσ επιβάλει διοικθτικό 

πρόςτιμο. 

Η εν λόγω επιςτολι ςτάλκθκε προσ τθν εταιρεία ςτισ 07 Απριλίου 2016. 

τισ 12 Απριλίου 2016 θ εταιρεία απάντθςε μζςω του νομικοφ τθσ ςυμβοφλου. Μεταξφ 

άλλων, ςτθν επιςτολι γίνεται επίκλθςθ διαφόρων νομικϊν ιςχυριςμϊν και απόψεων που 

αμφιςβθτοφν κυρίωσ τθν εγκυρότθτα τθσ μεκόδου ανάλυςθσ και των διαδικαςιϊν που 

ακολουκικθκαν και ηθτοφνται διάφορα ζγγραφα κακϊσ και παράταςθ για να αποςταλοφν 

επιπλζον ςχόλια. 

τισ 22 Ιουλίου 2016, ςυνιλκε εκ νζου θ τριμελισ επιτροπι και μελζτθςε το περιεχόμενο 

τθσ επιςτολισ τθσ εταιρείασ, με θμερομθνία 12 Απριλίου 2016. Ακολοφκωσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 17Α του περί Συποποίθςθσ, Διαπίςτευςθσ και Σεχνικισ Πλθροφόρθςθσ Νόμου του 

2002, N.156 (I)/2002 θ τριμελισ επιτροπι, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ βαρφτθτα τθσ 

παράβαςθσ, αποφάςιςε την επιβολή διοικητικοφ προςτίμου φψουσ €150.000,00 (εκατό 

πενήντα χιλιάδεσ ευρϊ) ςτθν εταιρεία Papouis Dairies Ltd. 

υγκεκριμζνα, ςτον υπολογιςμό του φψουσ του διοικθτικοφ προςτίμου λιφκθκαν υπόψθ 

τα ακόλουκα: 
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1. Ότι για τθν εταιρεία Papouis Dairies Ltd ελζγχκθκαν ςυνολικά τρία (3) δείγματα ςε 

μια (1) δειγματολθψία και ιταν όλα εκτόσ των ορίων που ορίηει το Διάταγμα Κ.Δ.Π. 

325/2014. 

2. Ότι το φψοσ του διοικθτικοφ προςτίμου πρζπει να ζχει ζνα επαρκϊσ αποτρεπτικό 

αποτζλεςμα. 

3. Ότι θ παράβαςθ των προνοιϊν του Διατάγματοσ Κ.Δ.Π. 325/2014 από τθν εταιρεία 

Papouis Dairies Ltd είναι επαναλαμβανόμενθ. 

4. Ότι επιβλικθκε εναντίον τθσ ςτο παρελκόν πρόςτιμο για τθν ίδια παράβαςθ του 

Νόμου και δεν ςυμμορφϊκθκε.  

 

 

 

 

 

 

 

Χαράλαμποσ Ροφςοσ             

Μζλοσ 

 

 

 

 

Δρ. τζλιοσ Χειμϊνασ 

Πρόεδροσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Γιϊργοσ Μιχαιλ 

Μζλοσ 

 

 

Ημερομθνία υπογραφισ:   29/07/2016 


