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Τα υπουργεία αγνοούν 
την Επίτροπο Διοικήσεως 
για το χαλλούμι

Κλιμακωτά πρόστιμα 
για τους παρανομούντες οδηγούς

Aναπάντητα παραμένουν 
τα ερωτήματα για τη μη 
εφαρμογή του προτύπου 

του χαλλουμιού από τα αρμόδια 
υπουργεία, όπως προκύπτει και 
μέσα από την έκθεση της Επι-
τρόπου Διοικήσεως.

Παρά το γεγονός ότι με την 
έκθεση της η επίτροπος Ελί-
ζα Σαββίδου καταφέρεται στις 
ενέργειες και τον παθητικό 
ρόλο που αντιμετωπίζουν το 
θέμα τα υπουργεία Εμπορίου, 
Γεωργίας και Υγείας, εν τούτοις 
κανένα από αυτά δεν φέρεται 
διατεθειμένο να εφαρμόσει τη 
νομοθεσία, ενώ ούτε και η Νο-
μική Υπηρεσία συγκινείται για 
την παραβίαση της ερμηνείας 

που η ίδια δίνει στο πρότυπο 
του χαλλουμιού. Για να καλύ-
ψουν την ατολμία τους στην 
εφαρμογή της νομοθεσίας, οι 
αρμόδιοι κρύβονται πίσω από 
το γεγονός ότι η παραγωγή 
πρόβειου και αιγινού γάλακτος 
είναι εποχιακή. Μια πραγμα-
τικότητα που οφείλεται στο γε-
γονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία 
των παραγωγών είναι απλήρω-
τοι για μήνες από τους τυροκό-
μους που ελέγχουν την τιμή του 
γάλακτος, λόγω της ανυπαρξίας 
του κράτους να λάβει μέτρα για 
να προστατεύσει την παρασκευή 
του χαλλουμιού στη βάση του 
προτύπου. Παρά το γεγονός ότι 
η ποιότητα του χαλλουμιού που 

παρασκευάζεται με μεγαλύτερο 
ποσοστό αγελαδινού γάλακτος 
είναι υποδεέστερη τόσο σε γεύ-
ση και άρωμα, όσο και σε εμφά-
νιση, σύμφωνα με το υπουργείο 
Γεωργίας, το ίδιο το υπουργείο 
ζήτησε από τις Βρυξέλλες να 
δοθεί μεταβατική περίοδος 
ώστε να υπάρξει η δυνατότη-
τα παρασκευής χαλλουμιού με 
χρήση μέχρι 80% αγελαδινού 
γάλακτος τουλάχιστον μέχρι το 
2018. Τυροκόμοι διαφωνούν, 
ζητώντας να χρησιμοποιούν 
μηδαμινές ποσότητες αιγοπρό-
βειου γάλακτος όπως πράττουν 
μέχρι σήμερα. 

Αίτημα βέβαια το οποίο απορ-
ρίπτει το υπουργείο Γεωργίας.

Στην προώθηση πρότασης 
νόμου που προβλέπει την 
κλιμακωτή αύξηση των εξώ-

δικων προστίμων στα αδικήματα 
που αφορούν την παραβίαση του 
ορίου ταχύτητας και την οδήγη-
ση υπό την επήρεια αλκοόλης, 
συμφώνησαν οι πρόεδροι των 
Επιτροπών Νομικών και Συγκοι-
νωνιών της Βουλής υπό τις ευλο-
γίες του διευθυντή της τροχαίας 

Αρχηγείου Αστυνομίας και του 
Προϊστάμενου της Μονάδας Οδι-
κής Ασφάλειας. Συγκεκριμένα, 
συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 
• Για παραβίαση του επιτρεπό-
μενου ορίου ταχύτητας μέχρι 
30%, το εξώδικο θα αντιστοιχεί 
με 1 ευρώ ανά χιλιόμετρο.
• Για παραβίαση του ορίου τα-
χύτητας από 31% μέχρι 50%, 
το εξώδικο θα διπλασιάζεται ανά 

χιλιόμετρο συν δυο βαθμούς 
ποινής.
• Για παραβίαση του ορίου τα-
χύτητας από 51% μέχρι 75% το 
εξώδικο θα τριπλασιάζεται ανά 
χιλιόμετρο, συν τρεις βαθμούς 
ποινής.
• Όσοι οδηγοί θα παραβιάζουν 
το όριο ταχύτητας πέραν του 
75%, θα παραπέμπονται στη Δι-
καιοσύνη. 
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Áí  åðéèõìåßôå åóåßò 
ç êÜðïéïò ößëïò óáò 

íá áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü 
ñáäéüöùíï ãéá íá áêïýôå 
ôï óôáèìü ìáò êáé Üëëïõò 

6 åëëçíéêïýò 
ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò 

åäþ óôï Óýäíåû 
åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

.

Ôï ðñüãñáììá ôïõ óôáèìïý áêïýãåôáé ó’ üëï ôïí 
êüóìï ìÝóù ôïõ Äéáäéêôýïõ óôç äéåýèõíóç: 

www.platpub.com/

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 
Ï óôáèìüò ìáò Ý÷åé êáôáóôåß Ýíá åíçìåñùôéêü êáé 
øõ÷áãùãéêü âÞìá ðïõ äéáêñßíåôáé áðü óõíÝðåéá, 
áîéïðéóôßá, ðëçñüôçôá, õðåõèõíüôçôá êáé óýíåóç.

24 þñåò ôï åéêïóéôåôñÜùñï, ìå ðïëý êáëÜ 
ðñïãñÜììáôá íôüðéáò ðáñáãùãÞò, áëëÜ êáé áðü 

ôçí ðáôñßäá êáé üëï ôïí êüóìï.

ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325

http://www.platpub.com E-mail: cfc@platpub.com

Instructor: Michael Platyrrahos

   77A WILLIAM ST. BANKSTOWN N.S.W. 2200 AUSTRALIA  
    (02) 97073408,      (02) 97093919,     0410517973, 0416066138

Ðáñáêïëïõèåßôå êÜèå ÄåõôÝñá âñÜäõ 8-10 
êáé êÜèå Ôñßôç ëßãï ìåôÜ ôéò 2 ôï áðüãåõìá 
óå åðáíÜëçøç, áðü ôï ÑÁÄÉÏ ÃÅÖÕÑÁ óôç 

óõ÷íüôçôá 152.325 ÷éëéïêýêëùí ôçí 
åêðïìðÞ “¼óéá êáé ÉåñÜ ôçò ÊñÞôçò”. 

Ï Ìé÷Üëçò Ðëáôýññá÷ïò óêýâåé ìå óåâáóìü 
óôçí ðáñÜäïóç ôçò ÊñÞôçò êáé áíáóýñåé 

áðü ôç ëÞèç, ôïõò ðïëéôéóôéêïýò èçóáõñïýò 
ôïõ ôüðïõ ìáò êáé ìå ãëáöõñÞ áöÞãçóç 

ìåôáöÝñåé ôïõò áêñïáôÝò óå Üëëåò åðï÷Ýò 
ðïõ üëïé áãáðÞóáìå êáé íïóôáëãïýìå.

ÑÁÄÉÏ ÃÅÖÕÑÁ
Ìå óåâáóìü óôçí ðáñÜäïóç êáé ôçí Éóôïñßá 

ôïõ ôüðïõ ìáò.

ÏÌÉËÏÓ ÊÑÇÔÉÊÇÓ ÐÁÑÁÄÏÓÇÓ
CRETAN FOLKLORIC COMPANY 

Åðßóçò Ý÷ïìå ôçí äõíáôüôçôá íá óáò åöïäéÜóïõìå ìå óõóêåõÞ
ìÝóù ôçò ïðïßáò ìå êáëÞ óýíäåóç ºíôåñíåô ìðïñåßôå íá âëÝðåôå 
ðÜíù áðü 40 ôçëåïðôéêÜ êáíÜëéá áðü ôçí ÅëëÜäá üðùò áêñéâþò 
ôá âëÝðïõí ïé ¸ëëçíåò óôçí ðáôñßäá, üëïõò ôïõò ñáäéïöùíéêïýò 
óôáèìïýò áðü ôçí ÅëëÜäá áëëÜ êáé ôéò ðåñéóóüôåñåò åëëçíéêÝò 
ôáéíßåò ôïõ ðáëéïý Åëëçíéêïý êéíçìáôïãñÜöïõ, ÷ùñßò ìçíéáßåò 
óõíäñïìÝò ðëçñþíïíôáò ìüíï ôç óõóêåõÞ êáé ôçí ÉíôåñíåôéêÞ 

óáò óýíäåóç.  

Το υπουργείο Γεωργίας ζήτησε από τις Βρυξέλλες να δοθεί μεταβατική περίοδος, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα 
παρασκευής χαλλουμιού με χρήση μέχρι 80% αγελαδινού γάλακτος τουλάχιστον μέχρι το 2018.


