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ΥΠΑΑΤ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ &
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 58,
104 41, Αθήνα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
Αιτιολογημένη δήλωση ένστασης
[Επιλέγεται ένα, με «X»:]
1.

□ ΠΟΠ □ ΠΓΕ □

ΕΠΙΠ

Ονομασία του προϊόντος

«ΓΥΡΟΣ»
2.

Στοιχεία επικοινωνίας

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κύριος. Ονοματεπώνυμο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΙΤΣΑΣ του
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Οργανισμός : ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ (Α.Φ.Μ. 997486830),
η οποία εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα.
ή εθνική αρχή:
Τμήμα: ...
Διεύθυνση: .
Τηλέφωνο
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
Για τις ΠΟΠ και ΠΓΕ:
□ Μη συμμόρφωση με τους όρους του άρθρου 5 και του άρθρου 7 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012
□ Η καταχώριση της ονομασίας θα αντέβαινε στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 (φυτική ποικιλία ή ζωική φυλή)
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□

καταχώριση της ονομασίας θα αντέβαινε στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 (πλήρως ή εν μέρει ομώνυμη ονομασία)
Η

□ Η καταχώριση της ονομασίας θα αντέβαινε στο άρθρο 6 παράγραφος 4 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 (υφιστάμενο εμπορικό σήμα)
□ H καταχώριση της ονομασίας θα έθιγε την ύπαρξη ονομασιών, εμπορικών
σημάτων ή προϊόντων που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

□

προτεινόμενη για καταχώριση ονομασία είναι κοινή· παρέχονται στοιχεία
όπως ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1151/2012
Η

Για τα ΕΠΙΠ:
□ Μη συμμόρφωση με τους όρους του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1151/2012

□

καταχώριση της ονομασίας θα ήταν ασυμβίβαστη με τους όρους του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 [άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1151/2012].
Η

□

Η προτεινόμενη για καταχώριση ονομασία είναι νόμιμη, αναγνωρίσιμη και
οικονομικά σημαντική για παρεμφερή γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα [άρθρο 21
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012].

5. Λεπτομέρειες της ένστασης
Με την παρούσα ενιστάμεθα κατά της αίτησης του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών
Επεξεργασίας Κρέατος περί καταχώρισης της ονομασίας «Γύρος – Gyros» στο Μητρώο
ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ της Ε.Ε. ως Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ), για τους
παρακάτω λόγους
Λόγοι ένστασης
α) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΠΑΡ. 2 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΠΑΡ
1.β και γ :
«Ιδιότυπος χαρακτήρας σε σχέση με ένα προϊόν τα χαρακτηριστικά στοιχεία
παραγωγής που διακρίνουν σαφώς ένα προϊόν από παρεμφερή προϊόντα της ίδιας
κατηγορίας»
«περιγραφή του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των κύριων φυσικών, χημικών,
μικροβιολογικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών από την οποία προκύπτει ο
ιδιότυπος χαρακτήρας του προϊόντος» και της μεθόδου και που θα πρέπει να
ακολουθούν οι παραγωγοί και κύρια του είδους και των χαρακτηριστικών των
χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών η συστατικών»
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Σύμφωνα με τον κατατεθειμένο φάκελο δεν τεκμηριώνονται επαρκώς οι προδιαγραφές
που πρέπει να ακολουθούν οι παραγωγοί και κύρια του είδους και των χαρακτηριστικών
των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών η συστατικών». Αντίθετα στο βασικότερο
κομμάτι των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών δημιουργεί σύγχυση «Καρυκεύματα: Η
βασική συνταγή περιλαμβάνει κρεμμύδι, ρίγανη, πιπέρι μαύρο και μπούκοβο (κόκκινη
αποξηραμένη πιπεριά). Ανάλογα με τις διαφοροποιήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί
πάπρικα, μπαχάρι, κύμινο, μουστάρδα (σκόνη), ντομάτα και ζάχαρη. Σε πιο σπάνιες
περιπτώσεις προστίθεται σκόρδο, δάφνη. Σε περιπτώσεις που απαιτείται πιο καυτερή
επίγευση χρησιμοποιείται το καυτερό κόκκινο πιπέρι ή και το καυτερό μπούκοβο. Κατά
γενικό κανόνα η καρύκευση στον Γύρο δεν είναι έντονη. Δεν χρησιμοποιείται για να
καλύψει, αλλά για να αναδείξει την γεύση του κρέατος.» Δεν υπάρχει καμία
τεκμηρίωση για διαφορετικότητα της γεύσης του χρησιμοποιούμενου κρέατος η οποία
θα πρέπει να αναδειχθεί. Παράλληλα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του ΕΕ
1169/2008 ότι οι πληροφορίες που δίνονται στον καταναλωτή δεν θα πρέπει να
προκαλούν σύγχυση και (άρθρο 7 παρ 1γ «τον υπαινιγμό ότι το τρόφιμο έχει ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά, ενώ στην πραγματικότητα όλα τα παρόμοια τρόφιμα έχουν αυτά τα
χαρακτηριστικά»

β) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΠΑΡ. 1 ΠΕΡ.Α’ του Κανονισμού 1151/2012:
Η εν λόγω διάταξη αναφέρει ότι «μία ονομασία μπορεί να καταχωρηθεί ως ονομασία
εγγυημένου παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος όταν περιγράφει ένα ιδιότυπο προϊόν ή
τρόφιμο, το οποίο παρασκευάζεται με τρόπο παραγωγής, μεταποίησης ή σύνθεσης που
αντιστοιχεί στην παραδοσιακή πρακτική για το εν λόγω προϊόν ή τρόφιμο».
Το προϊόν γύρος εμφανίζεται για πρώτη φορά σε επίσημο νομικό κείμενο στην
αναθεώρηση του ΚΤΠ ΦΕΚ Β 525 28-2-2014 όπου εντάσσεται στα παρασκευάσματα
κρέατος και στην συνέχεια ακολουθεί η καταχώρηση του στον ΕΕ 601/2014 σχετικά με τα
επιτρεπόμενα πρόσθετα στα παρασκευάσματα κρέατος. Να σημειωθεί όμως ιδιαίτερα η
παρέκκλιση που δίνεται στο προϊόν «γύρος» με τον ΕΕ 2018/74 για την χρήση
φωσφορικού οξέως – αλάτων Οι προδιαγραφές του προϊόντος γύρος που περιγράφονται
στον εν λόγω ΚΤΠ είναι αυτές που αναφέρονται και στον κατατεθειμένο φάκελο. Η
αναφορά όμως σε κρέας με τιμή pH 4 παραπέμπει σε προϊόν με βάση το κρέας και όχι σε
παρασκεύασμα κρέατος.
Επίσης σύμφωνα με το Άρθρο 89α του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών για την επεξεργασία
κρέατος «1.8. Μαρινάρισμα i. Νοείται η επεξεργασία (τοποθέτηση) του κρέατος μέσα σε
μίγμα υγρών και στερεών συστατικών (μαρινάτα), το οποίο περιέχει κυρίως μπαχαρικά,
καρυκεύματα και αρωματικά φυτά, κρασί, φυτικά έλαια και εδώδιμα οξέα κ.α. Η
τοποθέτηση των τεμαχίων του κρέατος σε μαρινάτα, που περιέχει οξέα, επιφέρει μια
μετουσίωση των πρωτεϊνών του και ταυτόχρονα συμβάλει στη μερική ή ακόμη και πλήρη
εξυγίανσή του.»
Η πιθανή περιγραφή επεξεργασίας «τοποθέτηση σε μαρινάδα» και όχι ο προσδιορισμός
«καρίκευση» θα επιτρέψει, με την χρήση όξινης μαρινάδας, την παραγωγή προϊόντων
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της κατηγορίας «προϊόν με βάση το κρέας (αλλαντικό)» στο οποίο, σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΚ) 853/2004, έχουν επέλθει μεταβολές στα ανατομικά στοιχεία του μυϊκού
ιστού ώστε «να διαπιστώνεται η απουσία των χαρακτηριστικών νωπού κρέατος.»

γ) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΠΑΡ. 2 του Κανονισμού 1151/2012:
Η εν λόγω διάταξη αναφέρει ότι «για να μπορεί να καταχωρισθεί μία ονομασία ως
ονομασία εγγυημένου παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος, πρέπει:
α) να χρησιμοποιείται κατά παράδοση για την περιγραφή του ιδιότυπο προϊόντος ή
β) να προσδιορίζει τον παραδοσιακό χαρακτήρα ή τον ιδιότυπο χαρακτήρα του
προϊόντος».
Στην προκειμένη περίπτωση, στην υπό κρίση αίτηση καταχώρισης, λαμβάνουν χώρα τα
εξής:
1) Δημιουργείται σύγχυση με το προϊόν Ντονέρ, όπως αυτό αποδεικνύεται από τα ίδια
τα συνημμένα της αίτησης έγγραφα. Συγκεκριμένα, το χαρακτηριστικό του προϊόντος
«ΓΥΡΟΣ» είναι η χρήση, σαν βασική πρώτη ύλη, του χοιρινού κρέατος, η οποία είναι αυτή
που διαφοροποιεί το παραδοσιακό προϊόν από ομώνυμα προϊόντα των ΗΠΑ, τα οποία
όμως αφορούν προϊόν “Ντονερ”, όπως αποδεικνύεται από τα συνημμένα της Αίτησης
Καταχώρισης (Cincinati, New York Times), και τα οποία επιπρόσθετα δεν συνδέουν την
φήμη του προϊόντος με την Ελλάδα, αλλά με τη γαστρονομική παράδοση μιας Τρίτης
Χώρας
2) Επιπλέον, η κατοχύρωση του “Γύρου”, ως προϊόντος Βόειου ή Αρνίσιου Κρέατος θα
ήταν δυνατόν να παραπλανήσει τον καταναλωτή όσον αφορά την πραγματική ταυτότητα
του προϊόντος και να προκαλέσει σύγχυση με το προϊόν “Ντονερ” το οποίο περιγράφεται
ως διακριτό του “Γύρου”
3) Η υπό κρίση αίτηση δεν περιλαμβάνει και την ονομασία “yeeros” η οποία θα έπρεπε
να συμπεριληφθεί, για την αποφυγή συγχύσεων και καταστρατήγησης των όρων του
παρόντος κανονισμού στο μέλλον.
Κάθε αναφορά στην φήμη του γύρου στις ΗΠΑ αποδυναμώνει την ισχύ της περιγραφής, η
οποία πρέπει να εστιάζει στην εντύπωση που επικρατεί στους καταναλωτές της ΕΕ στους
οποίους άλλωστε έχει ισχύ το υπόψη καθεστώς συστημάτων ποιότητας τροφίμων (ΠΟΠ,
ΠΓΕ και ΕΠΙΠ).
δ) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΠΑΡ. 2
Όπως αναφέρεται στο παραπάνω άρθρο «Περιορισμοί στην χρήση καταχωρισμένων
ονομασιών» Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν προκαλείτε σύγχυση μεταξύ των
ονομασιών πώλησης που χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και των
καταχωρισμένων ονομασιών.
Όπως φαίνεται στα συνημμένα έγγραφα κυκλοφορούν εδώ και πολλά χρόνια προϊόντα
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στην ευρωπαϊκή αλλά και στην διεθνή αγορά προϊόντα με το όνομα “Gyros” η “Doner”
(από βόειο, πρόβειο και κρέας πουλερικών αλλά και από σύγκοπτο κρέας)
δημιουργώντας σύγχυση στους καταναλωτές για την ύπαρξη πιθανής διαφοράς μεταξύ
των παραπάνω προϊόντων.
Η αναφορά στην αγορανομική διάταξη 72/1077 (ΦΕΚ 871/Β’/1977) είναι άστοχη καθότι ο
γύρος αναφέρεται και ως ντονέρ και καθορίζονται μόνο αγορανομικοί όροι για το προϊόν
«Γύρος (ντονέρ)» είτε χονδρικώς προς τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης είτε
προσφερομένου του εψημένου προϊόντος ανά μερίδα, λιανικώς, από τις τελευταίες
επιχειρήσεις, χωρίς καμία αναφορά σε συστατικά ή σε μέθοδο παρασκευής.
ε) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41
Στην ευρωπαϊκή αλλά και στην διεθνή αγορά βλέπουμε ότι η λέξη gyros χρησιμοποιείτε
εδώ και πολλά χρόνια κατά κόρον από πολλά και ετερόκλητα προϊόντα. Ντονέρ, έτοιμα
γεύματα, πατατάκια, σάλτσες της Knorr, λεπτοκομμένο κρέας συσκευασμένο, σάντουιτς
και πολλά άλλα (βλέπε συνημμένα έγγραφα). Μιλάμε λοιπόν σαφέστατα για έναν
γενόσημο – generic όρο. Ανατρέχοντας στην βιβλιογραφία βλέπουμε ότι:
« generic, ένα κοινό όνομα που χρησιμοποιείται για μια σειρά ή μια ομάδα παρόμοιων
προϊόντων που δεν προστατεύονται από εμπορικό σήμα «
« Generic brand, ένα εμπορικό σήμα για ένα προϊόν που δεν έχει σχετικό brand ή
εμπορικό σήμα, εκτός από την εμπορική επωνυμία της επιχείρησης που παρέχει το
προϊόν»
« Generic trademark Γενικό εμπορικό σήμα, ένα εμπορικό σήμα που μερικές φορές ή
συνήθως αντικαθιστά έναν κοινό όρο στην ομιλητική χρήση»
Η ονομασία «γύρος» ή «gyros» και η έκθεση των περιγραφών στην σύνδεση με το προϊόν
«ντονέρ» ή «döner», είναι αναμενόμενο να επιτρέψει τον χαρακτηρισμό του προϊόντος
ως «προϊόν γενικού χαρακτήρα» ή «generic» κατά την έννοια της παραγράφου (52) του
προοιμίου και των άρθρων 3 (παράγραφος 6), 10 (παράγραφος 1.δ) και 13 (παράγραφος
1) του Κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας τροφίμων με συνέπεια
την μη απόδοση χαρακτηρισμού υπό καθεστώς προστασίας της καταχωρούμενης
ονομασίας.
Οι αναφορές στις πηγές του Ενιαίου Εγγράφου της υποβληθείσης περιγραφής συνδέουν
το προϊόν γύρος με πλείστες παραλλαγές του προϊόντος «döner» ενώ με απλή αναζήτηση
στο διαδίκτυο διαπιστώνεται η περιγραφή σειρά προϊόντων από νωπό ή εψημένο κρέας.
στ) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
1151/2012.
Όπως είναι γνωστό , η έννοια και ονομασία «ΓΥΡΟΣ», αποτελεί έννοια άρρηκτα
συνδεδεμένη τόσο με την ελληνική γαστρονομική παράδοση, όσο και με το ελληνικό
χοιρινό κρέας. Από τα ίδια τα συνημμένα στην υπό κρίση αίτηση καταχώρισης, προκύπτει
ότι ο «ΓΥΡΟΣ» ως έννοια, με ότι αυτό περιλαμβάνει, δηλαδή 1) την πρώτη ύλη (ελληνικό
χοιρινό κρέας), 2) τον παραδοσιακό τρόπο παρασκευής του κρέατος και 3) τον
παραδοσιακό τρόπο ψησίματός του, προέρχεται από την Ελλάδα και είναι άρρηκτα
συνδεδεμένος στην πρακτική και στη συνείδηση όλων με το χοιρινό κρέας.
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Επιπλέον, ο κανονισμός 1151/2012, τόσο στο άρθρο 18, όσο και στην εισαγωγική του
έκθεση διατυπώνει το νόημα ότι η ύπαρξη του στοχεύει στην προάσπιση των
παραγωγών και στην καλύτερη ταυτοποίηση και προώθηση εκείνων των προϊόντων
τους που διαθέτουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, προστατεύοντας ταυτοχρόνως τους
παραγωγούς από αθέμιτες πρακτικές.
Ο Κανονισμός (ΕΕ) 1151/2012 στο άρθρο 17 (παράγραφος 3) διατυπώνει ως σκοπό την
«διαφύλαξη των παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής και των συνταγών με την παροχή
βοήθειας προς τους παραγωγούς παραδοσιακών προϊόντων για την εμπορική προώθηση
και τη γνωστοποίηση στους καταναλωτές των στοιχείων που προσδίδουν αξία στις
παραδοσιακές συνταγές και τα προϊόντα τους.».
Επιπροσθέτως στο άρθρο 18 διευκρινίζεται ότι «3. Αν κατά τη διαδικασία ενστάσεων
σύμφωνα με το άρθρο 51διαπιστωθεί ότι η ονομασία χρησιμοποιείται και σε άλλο κράτος
μέλος ή σε τρίτη χώρα, για να διακρίνονται παρεμφερή προϊόντα ή προϊόντα τα οποία
έχουν ταυτόσημη ή παρόμοια ονομασία, η απόφαση περί καταχώρισης η οποία
λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 3 μπορεί να προβλέπει ότι η
ονομασία του εγγυημένου παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος πρέπει να συνοδεύεται
από τον ισχυρισμό «έχει παρασκευασθεί σύμφωνα με την παράδοση τ…» και αμέσως
μετά από το όνομα χώρας ή περιοχής της.».
Συνεπώς, με δεδομένη την ήδη γενική αντίληψη για το προϊόν «γύρος» ή «gyros» και
μετά την υιοθέτηση της υπόψη περιγραφής, θα δίδεται η δυνατότητα σε κάθε
μεταποιητική επιχείρηση επεξεργασίας κρέατος εντός της Ένωσης, να παράγει
παρασκεύασμα κρέατος ή προϊόν με βάση το κρέας (θερμικής επεξεργασίας) και τα
του αποδώσει τον χαρακτηρισμό «ΓΥΡΟΣ, ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» χωρίς να αποδίδεται κανένα όφελος από την προστασία της ονομασίας
σε παραγωγούς κρέατος ή μεταποιητές της ελληνικής επικράτειας.
Τυχόν δε καταχώριση της ονομασίας «ΓΥΡΟΣ» με την περιγραφόμενη στην υπό κρίση
αίτηση συνταγή, θα έχει τις εξής συνέπειες:
1) θίγει τα συμφέροντα και εν γένει τον κλάδο της ελληνικής χοιρινής παραγωγής, καθώς
παραγκωνίζει και αποσυνδέει το ελληνικό χοιρινό κρέας με την έννοια «ΓΥΡΟΣ»,
2) δημιουργεί (όπως αναλύθηκε ανωτέρω) σύγχυση σχετικά με τον παραδοσιακό τρόπο
παρασκευής του προϊόντος, συγχέοντάς το ταυτόχρονα και με το προϊόν «Ντονέρ» και
3) βρίσκεται σε απόλυτη αντίθεση με τις διατάξεις και το εν γένει πνεύμα του
Κανονισμού, καθώς, όχι μόνο δεν προστατεύει τους Έλληνες παραγωγούς χοιρινού
κρέατος, αλλά ανοίγει διάπλατα τις οδούς για καταπάτηση της παραδοσιακής συνταγής
του «ΓΥΡΟΥ».
Επειδή, με την παρούσα, όπως προβλέπεται, σας δηλώνουμε ότι έχουμε προφανές
έννομο συμφέρον για την άσκηση της ένστασης και για τη μη καταχώριση της υπό κρίση
αίτησης. Συγκεκριμένα, από την κρινόμενη αίτηση καταχώρισης πλήττεται σε τεράστιο
βαθμό ο κλάδος μας, καθώς παραγκωνίζονται με απόλυτο τρόπο οι Έλληνες παραγωγοί
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χοιρινού κρέατος, αφού η έννοια «ΓΥΡΟΣ ή GYROS» ζητείται να συνδεθεί με μία ελλιπή
συνταγή παρασκευής, χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως σύνδεση της προέλευσης του
κρέατος από τη χώρα που γέννησε το ιδιότυπο αυτό προϊόν.
Με τον τρόπο αυτό πλήττονται τα συμφέροντα όλων των Ελλήνων χοιροτρόφων, καθώς
θα εκμηδενιστεί η πώληση ελληνικού χοιρινού κρέατος για την παρασκευή ενός
προϊόντος με κατεξοχήν ελληνική προέλευση.
Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής, ασκείται δε εμπρόθεσμα.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με τη ρητή μας επιφύλαξη για κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμά μας.
ΖΗΤΟΥΜΕ: Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση και οι εν αυτή περιεχόμενοι ισχυρισμοί
μας.
Να απορριφθεί η υπό κρίση αίτηση καταχώρισης του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών
Επεξεργασίας Κρέατος περί καταχώρισης της ονομασίας «Γύρος - Gyros» στο Μητρώο
ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ της Ε.Ε. ως Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ).
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος

Γίτσας Ελευθέριος
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