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Συντάκτησ :   Β. Τςουκαλάσ  ( δρ. Χημικόσ ) 

 

Σξ πεοιευϊµεμξ ςξσ παοϊμςξπ και ςηπ ιρςξρελίδαπ µαπ έυει απξκλειρςικά πληοξτξοιακϊ υαοακςήοα και δεμ σπέυει θέρη παοξυήπ 
ρσµβξσλεσςικόμ σπηοεριόμ. Η σιξθέςηρη ςχμ παοευξµέμχμ πληοξτξοιόμ καθόπ και κάθε είδξσπ επιρςηµξμικόμ / ςευμικόμ και 
λξιπόμ θέρεχμ ςξσ ρσμςάκςη ή και άλλχμ ρσμςακςόμ επατίεςαι ρςημ κοίρη ςξσ αμαγμόρςη και δεμ δερµεϋει ςξμ διαυειοιρςή ςηπ 

 

 “Döner Kebab  type preparations “ , με τχρτξοικά , η πιθαμϊςεοη  ξμξμαρία μιαπ 

επεουϊμεμηπ μέαπ καςηγξοίαπ  παοαρκεσάρμαςξπ ( ;) κοέαςξπ , με  έγκοιρη απξ ςημ ΔΔ.  

 

“ Αφιερωμζνο με  ςεβαςμό ςτη  μνήμη  του  πύρου Γεωργάκη  “ - Αιςθητή η επιςτημονική απουςία του   

Λέξεις κλειδιά  :  Döner- Kebap type meat preparation ,Παρασκεσάσματα κρέατος, Γύρος, Φωσυορικά 

άλατα, Πρόσθετα, Αρτή της μεταυοράς  ,  reverse carry over. 

Περίληψη  

Με ρκξπϊ μια ποόςη διεοεϋμηρη ςξσ σπϊβαθοξσ πξσ ξδηγεί ρςημ  εμ δσμάμει δημιξσογία  μιαπ  

μέαπ καςηγξοίαπ  παοαρκεσαρμάςχμ ( ; ) κοέαςξπ  με ςημ ξμξμαρία “Döner- Kebap type meat 

preparation”  (“Παοαρκεϋαρμα κοέαςξπ  ςϋπξσ  Νςξμέο-Κεμπάπ” ) επιυειοείςαι μια ρϋμςξμη 

επιρκϊπηρη ςξσ θέμαςξπ . Καςαοςίρςηκε ρσγκοιςικϊπ πίμακαπ  με απξςϋπχρη ςχμ διαθέριμχμ 

δεδξμέμχμ και επιδιόυθηκε μα εομημεσςξϋμ ξι ρσρυεςιρμξί  και εμδευξμέμχπ η ρκξπιμϊςηςα για 

δημιξσογία ςηπ εμ λϊγχ καςηγξοίαπ ποξψϊμςχμ. 

Ειζαγωγή  

Απϊ 1ηπ  Ιξσμίξσ 2013, ιρυϋξσμ ξι διαςάνειπ ςξσ παοαοςήμαςξπ ΙΙ    Καμξμιρμξϋ  ΔΚ 1333/2008. για 

ςη υοήρη ςχμ ποξρθέςχμ ςοξτίμχμ και ειδικϊςεοα  ςηπ καςηγξοίαπ  08 και πιϊ ειδικά ςχμ 

παοακεσαρμάςχμ κοέαςξπ .  

Ατξομή για  παοαδεκςϊ ςηπ υοήρηπ ςχμ   τχρτξοικόμ αλάςχμ  (πx. E 450 - Δ 452)  ρε 

παοακεσάρμαςα κοέαςξπ,    πξσ ποξξοίζξμςαι  για πεοαιςέοχ μεςαπξίηρη ( θεομική επενεογαρία 

) ρε επιυειοήρειπ ερςίαρηπ ( πυ. “ρξσβλαςζίδικα” ), ήςαμ ςξ αμςικείμεμξ  Γεομαμικόμ  Τπηοεριόμ   

Δλέγυξσ Σοξτίμχμ  ρε ποξψϊμςα και επιυειοήρειπ παοαρκεσήπ ποξψϊμςχμ κοέαςξπ.   Απξ ςξσπ 

ελέγυξσπ ποξκέκσφε  ϊςι  παοαρκεσάρμαςα κοέαςξπ,  πξσ ελέυθηκαμ  , δεμ πληοξϋραμ ςξσπ 

ϊοξσπ πεοί ποξρθέςχμ ( Καμ. (ΔΔ) 1333/2008 , Παοάοςημα ΙΙ, καςηγξοία  08.02  , για ςα ξπξία 

ρατόπ ξοίζξμςαι ξι ποξωπξθέρειπ  υοήρηπ ή απαγϊοεσρηπ υοήρηπ  ποξρθέςχμ και ειδικϊςεοα  

ςχμ τχτξοικόμ αλάςχμ.   

Υχρτξοικά άλαςα υοηριμξπξιξϋμςαι εσοέχπ ρε ποξψϊμςα αλλαμςξπξίαπ ( αλλαμςικά ).  Ασνάμξσμ ςημ 

ικαμϊςηςα ρσγκοάςηρηπ σγοαρίαπ (ΙΤ), και  ρσμβάλλξσμ ακϊμη ρςη βελςίχρη ξογαμξληπςικόμ  

υαοακςηοιρςικόμ   ςξσ κοέαςξπ , ϊπχπ η στή  και η γεσρςική βελςίχρη ( μεςαςοξπή ρκληοξϋ , ρςεγμξϋ 

κοέαςξπ , ρε μαλακϊ ) , καθόπ βξηθξϋμ ρςη “υαλάοχρη” ςξσ ποχςειμικξϋ δικςσχςξϋ και βελςιόμξσμ ςημ 

Ικαμϊςηςα σγκοάςηρηπ Τγοαρίαπ ( ΙΤ ). 

Σα απξςελέρμαςα ασςόμ ςχμ ελέγυχμ ήςαμ η απαγϊοεσρη  διάθερηπ  και δέρμεσρηπ ποξψϊμςχμ 

ςη ρσμέυεια ςξ δικαρςήοιξ κλήθηκε  μα απξταρίρει  εάμ  ςα ποξβαλϊμεμα  επιυειοήμαςα   
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ελεγυϊμεμηπ επιυείοηρηπ   , πεοί  μϊμιμηπ υοήρηπ  ςχμ εμ λϊγχ ποξρθέςχμ,   είυαμ μξμική βάρη 

και επιρςημξμική ςεκμηοίχρη.  

ϋμτχμα με ρςξιυεία απξ ςημ  Bayerische  Staatskanzlei  ( Bayernrecht.de )  , αμεςάκληςη 

δικαρςική απϊταρη  πεοί  ςξσ παοαδεκςξϋ ςηπ υοήρηπ ςχμ τχρτξοικόμ ρε παοαρκεσάρμαςα 

κοέαςξπ  είμαι   ρε εκκοεμϊςηςα  απϊ ςξμ  Ιαμξσάοιξ 2016 ( εμδευξμέμχπ μέυοι ρήμεοα; ). Σξ θέμα 

“πάγχρε“  μέυοι μα κοιθεί απξ ςημ Δσοχπαψκή Δπιςοξπή αίςηρη   εμδιατεοϊμεμηπ  Γεομαμικήπ 

επιυείοηρηπ  πξσ καςαςέθηκε πεοί ςα μέρα ςξσ 2015 για ςημ επέκςαρη έγκοιρηπ ςχμ  

τχρτξοικόμ αλάςχμ (E 450 έχπ Δ 452)  ρε παοαρκεσάρμαςα κοέαςξπ . 

Η αίςηρη ενεςάζεςαι επι ςξσ παοϊμςξπ  απϊ   αομϊδια επιςοξπή ςηπ ΔΔ ,  η ξπξία  έυει  ρσμέλθει 

επαμειλημμέμα μέυοι ρήμεοα , με εκποξρόπηρη ή μη ςηπ Δλλημικήπ  πλεσοάπ . Απϊ   ςημ  

ςελεσςαία  έυξσμ καςαςεθεί ποξςάρειπ,  καςά ςηπ επέκςαρηπ υοήρηπ ςχμ εμ λϊγχ   τχρτξοικόμ  

αλάςχμ  , εμό έυει καςαβληθεί ποξρπάθεια ποξρςαρίαπ  / εναίοερηπ  ςξσ “ Γϋοξσ” με 

διαταιμϊμεμη επιςσυία. 

Ωρςϊρξ, ϊπχπ ποξκϋπςει απϊ ρυεςικϊ εμημεοχςικϊ έγγοατξ  ( ΔΒΔΚ , ΣΑ ΝΔΑ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ 

20/2016, 607 ),  ταίμεςαι  ϊςι η επιςοξπή ποξραμαςξλίζεςαι  ρςημ  αμαγμόοιρη  εμϊπ “μέξσ 

ςϋπξσ”   παοαρκεσάρμαςξπ  κοέαςξπ  , ρςημ ξπξία θα εγκοίμεςαι ςελικά η επέκςαρη υοήρηπ  

τχρτξοικόμ αλάςχμ ( Δ 450-452 ) με ξμξμαρία ποξψϊμςξπ “Döner- Kebap type meat 

preparation” ,  ρςη βάρη ςχμ παοακάςχ  ςοιόμ εμαλλακςικόμ  ποξςάρεχμ  πεοιγοατήπ ςξσ.   

 

Πρόταση # 1 :  

“ meat preparations with added water  or from poultry meat ( with or without added water ), in form of 

vertical rotating spits like eg. Rotisserie products composed of meat parts except gyros, that have been 

handled differently : minced, sliced, processed, tumbled, and always frozen,  that are combined together 

and which are designed to be cooked on a rotating spit by a food business operator and then consumed by 

the final consumer, in particular  rotating meat spits”. 

Ποϊςαρη  # 2 

“ frozen “Döner- Kebap type meat preparations”  in form of vertical rotating meat spits , except gyros . 

Ποϊςαρη  # 3 

“ frozen “Döner- Kebap type meat preparations” made of sheep, lamb, poultry ( chicken and/or turkey ), 

veal and/or  beef ,( used alone and/or combined as well as sliced and/or minced ) in form of vertical 

rotating meat spits, except gyros”. 
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τοιχεία μομικής  βάσης  

Η υοήρη ςχμ ποξρθέςχμ ςχμ ςοξτίμχμ οσθμίζεςαι απϊ 16 Δεκεμβοίξσ 2008  ρςξμ καμξμιρμϊ (ΔΚ) 

Αο. 1333/2008, o ξπξίξπ είμαι  ρε ιρυϋ ρςιπ 20 Ιαμξσαοίξσ 2010. 

ϋμτχμα με ςξ άοθοξ 4 παοάγοατξπ 1 ςξσ    καμξμιρμξϋ  ρςιπ  εμ λϊγχ καςηγξοίεπ ποξψϊμςχμ 

επιςοέπεςαι  η υοήρη   μϊμξ ποξρθέςχμ, ςα ξπξία οηςά αματέοξμςαι ρςξ παοάοςημα ΙΙ ςξσ 

καμξμιρμξϋ . ε αμςίθεςη πεοίπςχρη ,  απξκλείξμςαι απξ ςημ καςαμάλχρη.  

Σξ παοάοςημα II ςξσ εμ λϊγχ καμξμιρμξϋ ειρήυθη  απϊ ςξμ καμξμιρμϊ  (ΔΔ)   1129/2011 -11 

Νξεμβοίξσ 2011- ρςξμ καμξμιρμϊ (ΔΚ) 1333/2008 . 

ϋμτχμα με ςξ άοθοξ 2 ςξσ καμξμιρμξϋ (ΔΔ)  1129/2011 ςξ παοάοςημα εταομϊζεςαι   1ηπ Ιξσμίξσ 

2013. Για ςημ καςηγξοία 08 (κοέαπ),  ςξ παοάοςημα  ΙΙ ςοξπξπξιήθηκε απϊ ςξμ καμξμιρμϊ (ΔΔ) 

601/2014   απϊ 4ηπ  Ιξσμίξσ 2014, με ιρυϋ απϊ ςιπ 25 Ιξσμίξσ 2014. 

 Απϊ 25ηπ  Ιξσμίξσ 2014 σπάουει   η καςηγξοία 08 (κοέαπ), η  σπξκαςηγξοία (μχπϊ κοέαπ, 

εναιοξσμέμχμ ςχμ παοαρκεσαρμάςχμ κοέαςξπ ρϋμτχμα με ςξμ καμξμιρμϊ (ΔΚ) αοιθ. 853/2004), 

08.1 08.2 (παοαρκεσάρμαςα κοέαςξπ ρϋμτχμα με ςξμ καμξμιρμϊ (ΔΚ) αοιθ. 853/2004), καθόπ και 

08.3 (ποξψϊμςα κοέαςξπ). ϋμτχμα με  ςημ καςηγξοια  08.2   ρςξ παοάοςημα ΙΙ, μέοξπ Δ ςξσ  

Καμξμιρμξϋ ΔΚ 1333/2008, δεμ επιςοέπεςαι ρε παοαρκεσάρµαςα απϊ κοέαπ. η υοήρη 

διτχρτξοικξϋ  και  ςοιτχρτξοικϊ άλαςξπ , με ξοιρμέμεπ εναιοέρειπ.( βλ. παο. ΙΙ ). 

ϋμτχμα με ςημ σπξκαςήγξοία  08.3 ςξσ παοαοςήμαςξπ ΙΙ, μέοξπ Δ καμ.  ΔΚ 1333/2008 ςα 

διτχρτξοικά και ςα  ςοιτχρτξοικά άλαςα   μπξοξϋμ μα υοηιμξπξιηθξϋμ ρε ποξψϊμςα κοέαςξπ. 

ςημ σπξκαςηγξοία   08.2 ςξσ παοαοςήμαςξπ  ΙΙ  , μέοξπ Δ ςξσ καμ. (ΔΔ) 1333/2008 

καςαςάρρξμςαι ςα παοαρκεσάρμαςα απϊ ςεμάυια κοέαςξπ ρςα ξπξία  πεοιλαμβάμξμςαι ποξψϊμςα 

πξσ παοάγξμςαι απϊ ςεμάυια κοέαςξπ ρε ασςξςελή καςάρςαρη (ρμίςρελ) ή ςξπξθεςημέμα με ειδικϊ 

για ςξ είδξπ ςξσ ποξψϊμςξπ ςοϊπξ (γϋοξπ, ρξσβλάκι) ( ΚΣΠ , αοθ, 91 . ΟΜΑΔΑ Β , 

παοαρκεσάρμαςα κοέαςξπ ).  Δπειδή ςξ  κοέαπ ασςϊ μπξοεί και επιςοέπεςαι μα σπξβάλλεςαι ρε 

καοϋκεσρη,  ςίθεςαι θέμα ρσζήςηρηπ εάμ και καςα πϊρξ εμ ποξκειμέμχ έυει εταομξγή  η αουή 

ςηπ μεςατξοάπ  ). 

Δμδεικςικά ποξψϊμςα :  Γϋοξπ, ρξσβλάκι, ρμίςρελ, κξκξοέςρι, γαοδξϋμπα, οξλά κοέαςξπ, μποιζξλάκια, 

κλπ. 

 
 

“Παρασκευάσματα κρέατος” καςά ςημ έμμξια ςξσ καμξμιρμξϋ (ΔΚ) αοιθ. 853/2004  είμαι ςξ μχπϊ κοέαπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ 

κοέαςξπ πξσ έυει μεςαςοαπεί ρε ςεμάυια, ρςξ ξπξίξ έυξσμ ποξρςεθεί ςοϊτιμα, καοσκεϋμαςα ή ποϊρθεςα ή ςξ ξπξίξ έυει σπξβληθεί ρε 

μεςαπξίηρη πξσ δεμ μεςαβάλλει ςημ ερχςεοική δξμή ςχμ μσψκόμ ιμόμ ςξσ κοέαςξπ και, καςά ρσμέπεια, δεμ εναταμίζει ςα 

υαοακςηοιρςικά ςξσ μχπξϋ κοέαςξπ. 

 
«Προϊόμτα κρέατος» είμαι μεςαπξιημέμα ποξψϊμςα,  ρημ. 7.1 ςξσ παοαοςήμαςξπ I  ςξσ καμξμιρμξϋ (ΔΚ) 853/2004 ,πξσ ποξκϋπςξσμ  

απϊ ςημ επενεογαρία ςξσ κοέαςξπ ή ςημ πεοαιςέοχ μεςαπξίηρη  ήδη  μεςαπξιημέμχμ   ποξψϊμςχμ.  

 

«Μεταποίηση»: εμέογεια με ςημ ξπξία ςοξπξπξιείςαι ξσριαρςικά ςξ αουικϊ ποξψϊμ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ θεομικήπ επενεογαρίαπ, 

ςξσ καπμίρμαςξπ, ςξσ αλαςίρμαςξπ, ςηπ χοίμαμρηπ, ςηπ απξνήοαμρηπ, ςξσ μαοιμαοίρμαςξπ, ςηπ εκυϋλιρηπ, ςηπ ενόθηρηπ ή ρσμδσα-

ρμξϋ ασςόμ ςχμ μεθϊδχμ· (ΚΑΝ. (ΔΚ) 852/2004, άοθ. 2 παοάγοατξπ 1 ρςξιυεία ιγ), ιδ) και ιε)) 
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“τις λεπτομέρειες  κρύβεται ο διάολος”  

 

Με ρκξπϊ μια ποόςη διεοεϋμηρη ςξσ σπϊβαθοξσ πξσ ξδηγεί ρςημ  εμ δσμάμει δημιξσογία  μιαπ  

μέαπ καςηγξοίαπ  παοαρκεσαρμάςχμ ( ; ) κοέαςξπ  με ςημ ξμξμαρία “Döner- Kebap type meat 

preparation”  (“Παοαρκεϋαρμα κοέαςξπ  ςϋπξσ  Νςξμέο-Κεμπάπ” ) καςαοςίρςηκε πίμακαπ  με 

απξςϋπχρη ςχμ διαθέριμχμ δεδξμέμχμ και επιδιόυθηκε εομημεσςξϋμ ξι ρσρυεςιρμξί  και 

εμδευξμέμχπ η ρκξπιμϊςηςα για δημιξσογία ςηπ εμ λϊγχ καςηγξοίαπ ποξψϊμςχμ. 

 

Η ρϋμςξμη ρσγκοιςική ποξρέγγιρη ςξσ θέμαςξπ  παοέυει εμδευξμέμχπ εμδιατέοξμςα ρςξιυεία 

,πξσ θα άνιζαμ πεοεςαίοχ ρσζήςηρηπ.  

Απϊ ςξμ ρσμημμέμξ  πίμακα 1  διαταίμεςαι  ϊςι  ρ΄ϊ,ςι ατξοά ςημ πξικιλία  υοηριμξπξιξϋμεμξσ  

κοέαςξπ ( ποόςη ϋλη ), η  εμ δσμάμει καςηγξοία  ποξψϊμςχμ   Döner-Kebap type meat 

preparations ποακςικά δεμ διατέοει απϊ ςιπ άλλεπ  ςοείπ καςηγξοίεπ . ε ποόςη αμάγμχρη 

δημιξσογείςαι η εμςϋπχρη ϊςι η  διατξοά με ςξ γύρο  έγκειςαι  ρςη υοήρη υξιοιμξϋ κοέαςξπ. 

Ωρςϊρξ, επιρημαίμεςαι ϊςι η υοήρη υξιοιμξϋ κοέαςξπ ρςξ γύρο είμαι “ δσμηςική “ καθόπ ρςξμ 

ξοιρμϊ ςξσ  ποξβλέπεςαι κας΄επιλξγή ςξσ παοαρκεσαρςή αμάμινη διατϊοχμ ειδόμ κοέαςξπ, 

ϊπξσ ςξ υξιοιμϊ κοέαπ μπξοεί και μα απξκλέιεςαι. σμεπόπ , η εναίοερή ςξσ απξ ςημ ξμξμαρία 

ςξσ εμ λϊγχ ποξψϊμςξπ  ή  η επιρήμαμρη  εναίοερήπ ςξσ, “εκςϊπ γϋοξσ”, χπ ποϊπ ασςϊ ςξ 

ρςξιυείξ  θα ήςαμ μάλλξμ “‟αμεσ ρημαρίαπ “,  αμ ϊυι ποξρυημαςική. 

Ωρςϊρξ, διατξοά με ςξμ γϋοξ  εμςξπίζεςαι  ρςη μξοτή  με ςημ ξπξία ςξ  κοέαπ εμταμίζεςαι χπ 

ρσρςαςικϊ ρςξιυείξ ςηπ εμ δσμάμει καςηγξοίαπ “παοαρκεσαρμάςχμ ( ; ) κοέαςξπ”. ςξμ μεμ γύρο 

ςξ κοέαπ υοηριμξπξιείςαι απξκλειρςικά ρε μξοτή ςεμαυίχμ ( τέςεπ ) και χπ εκ ςξϋςξσ δεμ θα 

ποέπει μα διαπιρςόμεςαι παοξσρία  κιμά ή/και λειξςοιβημέμξσ κοέαςξπ.  

Αμςίθεςα, ρςξ σπξ ρσζήςηρη ποξψϊμ, η ποξρθήκη κιμά απξςελεί ρςξιυείξ διατξοξπξίηρηπ  με ςξμ 

γϋοξ. Απξςελεί  , ϊμχπ,  επαοκή ποξρςαρία η εναίοερη ςξσ ϊοξσ “γύρος” απϊ ςημ ξμξμαρία ςξσ 

σπξ ρσζήςηρη ποξψϊμςξπ ή ακϊμη, ςξ γεγξμϊπ ϊςι ςξ υοηριμξπξιξϋμεμξ κοέαπ  είμαι ( ή ποέπει μα 

είμαι ) μϊμξ ρε τέςεπ ;   

΄ϊςι ατξοά ςιπ καςηγξοίεπ Döner-Kebab(p)  και Drehspieße  ρςη “μέα” καςηγξοία εμςξπίζεςαι 

μια “ in between “ καςάρςαρη.  

Δμό, δηλαδή,  

• για ςξ  Döner-Kebab(p) ποξβλέπεςαι η υοήρη κοέαςξπ ςϊρξ ρε τέςεπ ϊρξ και ρε μξοτή κιμά      

    και  

• για ςημ καςηγξοία Drehspieße ποξβλέπεςαι μϊμξ υοήρη κοέαςξπ ρε μξοτή κιμά  

• για ςημ  “μέα” καςηγξοία Döner-Kebap type meat preparations  ποξβλέπξμςαι και ξι δϋξ  

    μξοτέπ.  

Συγκριτικός%20πίνακας%20ομοιοτήτων%20-%20DONER-KEBAP%20vs.%20ΓΥΡΟΣ%2018.10.16%20-%20Ohne.pdf
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Συντάκτησ :   Β. Τςουκαλάσ  ( δρ. Χημικόσ ) 

 

Σξ πεοιευϊµεμξ ςξσ παοϊμςξπ και ςηπ ιρςξρελίδαπ µαπ έυει απξκλειρςικά πληοξτξοιακϊ υαοακςήοα και δεμ σπέυει θέρη παοξυήπ 
ρσµβξσλεσςικόμ σπηοεριόμ. Η σιξθέςηρη ςχμ παοευξµέμχμ πληοξτξοιόμ καθόπ και κάθε είδξσπ επιρςηµξμικόμ / ςευμικόμ και 
λξιπόμ θέρεχμ ςξσ ρσμςάκςη ή και άλλχμ ρσμςακςόμ επατίεςαι ρςημ κοίρη ςξσ αμαγμόρςη και δεμ δερµεϋει ςξμ διαυειοιρςή ςηπ 

Ιδιαίςεοηπ ποξρξυήπ ρςξμ πίμακα ανίζει  η  ρςήλη  “προσθήκη μερού ( σγοή καοϋκεσρη / μάλανη 

)” , χπ ρςξιυείξ,  πξσ έμμερα,   μπξοεί μα απξςελεί δίξδξ  ποϊρβαρηπ ρςη υοήρη  ποξρθέςχμ , 

πέοαμ ςχμ τχρτξοικόμ, καςα παοέκλιρη ςχμ ποξβλέφεχμ ςξσ παοαοςήμαςξπ  ΙΙ (  Καμ. (ΔΔ) 

1333/2008  , καςηγξοία  08.02 ). Μπξοεί μα απξςελεί έμα  “ bypass ” με επίκληρη   ςηπ  

εταομξγήπ  ςηπ αουήπ ςηπ μεςατξοάπ  ( Καμ.  (EΔ)  1333/2008, αοθοξ 18 παο. 1 α).  Κάςι ςέςξιξ 

δσμηςικά ιρυϋει  για κάθε παοαρκεϋαρμα κοέαςξπ,  ρςξ ξπξίξ σπειρέουεςαι ξ παοάγξμςαπ   

ποϊρθεςξ μεοϊ ( σγοή ή ή/και νηοή καοϋκεσρη ). Έςρι, είμαι βέβαιξ ϊςι έμα κετάλαιξ ρσζήςηρηπ 

αμξίγει, εάμ και καςα πϊρξ  είμαι δσμαςϊ  ποϊρθεςα  ςχμ ξπξίχμ η υοήρη επιςοέπεςαι  πυ. ρε 

μαοιμάδεπ , μίγμαςα μπαυαοικόμ ή και ράλςρεπ, μα παοειρτοϋξσμ ρε παοαρκεσάρμαςα κοέαςξπ ) 

(Η αουή ςηπ  μεςατξοάπ παοέυει επίρηπ ςη δσμαςϊςηςα απξδεκςήπ παοξσρίαπ ποξρθέςχμ 

ςοξτίμχμ   (πυ ρε εμδιάμερα ποξψϊμςα), ρςημ ξπξία ςα ποϊρθεςα   καμξμικά  δεμ θα 

επιςοέπξμςαμ. Με ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ασςά ςα ςοϊτιμα υοηριμξπξιξϋμςαι   απξκλειρςικά για ςημ 

παοαρκεσή   ρϋμθεςχμ ςοξτίμχμ,  πξσ θα είμαι ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ παοάοςημα ΙΙ, η 

παοξσρία ποξρθέςχμ μπξοεί μα είμαι αμεκςή , ρςξ βαθμϊ πξσ ςα ποϊρθεςα ασςά δεμ ενσπηοεςξϋμ 

ςευμξλξγικϊ λϊγξ.  

Καςά ςημ ενέςαρη ςηπ εταομξγήπ ςηπ αουήπ ςηπ  μεςατξοάπ , θα ποέπει μα λαμβάμεςαι σπϊφη η 

αιςιξλξγική ρκέφη  (16 ) ςξσ καμξμιρμξϋ 1333/2008 . σγκεκοιμέμα  και με ςημ επιτϋλανη 

πεοαιςέοχ πεοιξοιρμόμ, επιςοέπεςαι η παοξσρία ποξρθέςξσ ρε ςοϊτιμα, πλημ ςηπ απεσθείαπ 

ποξρθήκηπ, χπ απξςέλερμα μεςατξοάπ απϊ ρσρςαςικϊ ρςξ ξπξίξ επιςοέπεςαι η ϋπαονη ςξσ 

ποξρθέςξσ, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ςξ επίπεδξ ςξσ ποξρθέςξσ ρςξ ςελικϊ ςοϊτιμξ δεμ είμαι 

αμόςεοξ απϊ ασςϊ πξσ υοηριμξπξιείςαι  ρςξ  ρσρςαςικϊ σπϊ καςάλληλεπ ςευμξλξγικέπ ρσμθήκεπ 

και ξοθή παοαρκεσαρςική ποακςική. 

 

Ωπ συμπέρασμα ποόςηπ ποξρέγγιρηπ και με βάρη ςα δεδξμέμα ςξσ παοαπάμχ  πίμακα  , 

διαταίμεςαι :  

• ρατήπ επιδίχνη  παοάκαμφηπ  ςξσ ξοιρμξϋ Döner-Kebab(p), ϊπχπ ασςϊπ ποξρδιξοίζεςαι απξ   

      ςημ  Γεομαμική μξμξθερία για ςα ποξψϊμςα κοέαςξπ ( παοαρκεσάρμαςα ),   

 

• δημιξσογία μιαπ εμδιάμερηπ καςηγξοίαπ ποξψϊμςχμ, καςα παοέκλιρη ςξσ ξοιρμξϋ ςχμ  

        παοαρκεσαρμάςχμ κοέαςξπ ,   πξσ θα παοέυει ςη δσμαςϊςηςα  υοήρηπ  τχρτξοικόμ   

        αλάςχμ ( ρσγκοάςηρη μεοξϋ )  και εμδευξμέμχπ εν΄επαγχγήπ και άλλχμ ποξρθέςχμ σλόμ. 

 

• δεμ θα σπϊκειςαι ρςξσπ πεοιξοιρμξϋπ  ςξσ “ original “ ποξψϊμςξπ  και  

•  δεμ θα αμςιμεςχπίζει ποϊβλημα  ξμξμαρίαπ ποξψϊμςξπ  ( επιρήμαμρη ) με ςη υοήρη ςξσ  

         ϊοξσ “ςϋπξσ” και  

 

 με ϊυημα μια ξμξμαρία  ποξψϊμςξπ  θερμξθεςημέμη και ειδικά ποξδιαγεγοαμμέμη θα  

        δημιξσογεί  έμμερα ρςημ ποάνη ςημ εμςϋπχρη  ϊςι ποϊκειςαι για κάςι διατξοεςικϊ απξ  

        ασςϊ πξσ ρςη ποαγμαςικϊςηςα πξιξςικά είμαι , εάμ λητθεί σπϊφη  ϊςι ξ καςαμαλχςήπ   

        καςαμαλόμει ςξ ποξψϊμ  ρςξ ρημείξ  μεςαπξίηρήπ ςξσ ( επιυείοηρη ερςίαρηπ  κμ.      
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Συντάκτησ :   Β. Τςουκαλάσ  ( δρ. Χημικόσ ) 

 

Σξ πεοιευϊµεμξ ςξσ παοϊμςξπ και ςηπ ιρςξρελίδαπ µαπ έυει απξκλειρςικά πληοξτξοιακϊ υαοακςήοα και δεμ σπέυει θέρη παοξυήπ 
ρσµβξσλεσςικόμ σπηοεριόμ. Η σιξθέςηρη ςχμ παοευξµέμχμ πληοξτξοιόμ καθόπ και κάθε είδξσπ επιρςηµξμικόμ / ςευμικόμ και 
λξιπόμ θέρεχμ ςξσ ρσμςάκςη ή και άλλχμ ρσμςακςόμ επατίεςαι ρςημ κοίρη ςξσ αμαγμόρςη και δεμ δερµεϋει ςξμ διαυειοιρςή ςηπ 

        “ρξσβλαςζίδικξ” ).  

        Δκεί , δεμ θα σπάουει πλέξμ δσμαςϊςηςα μακοξρκξπικήπ αμαγμόοιρηπ  ςηπ πξιϊςηςαπ .  

Σέλξπ ,ςξ εοόςημα , εάμ και καςα πϊρξ ςα ελλημικά αμςίρςξιυα παοαρκεσάρμαςα κοέαςξπ θα 

επηοεαρςξϋμ , εκςιμάςαι ϊςι  έμα “σπξκαςάρςαςξ ποξψϊμ” έυει με ςξμ έμα ή ςξμ άλλξ ςοϊπξ 

επιπςόρειπ ρςα ποξψϊμςα ςα ξπξία έουεςαι μα σπξκαςαρςήρει , πξιξςικέπ ή/ και ξικξμξμικέπ .  

Ο γύρος και παοαμτεοή Δλλημικά ποξψϊμςα ,ποέπει μα ποξρςαςεϋξμςαι  απξ ςέςξιξσ είδξσπ 

μξμιμξπξιημέμεπ  ( αθέμιςεπ ;) ποακςικέπ  και μάλιρςα με ςημ έγκοιρη ςηπ ΔΔ. Μήπχπ ακϊμη και 

ςόοα σπάουει υοϊμξπ για παοέμβαρη και  αμαςοξπήπ ςχμ ρσρυεςιρμόμ ρςημ Δπιςοξπή 

ανιξλϊγηρηπ ςξσ αιςήμαςξπ επέκςαρηπ  υοήρηπ ςχμ τχρτξοικόμ ; Μήπχπ ϊμχπ ςελικά θα 

μπξοξϋρε μα είμαι και  επιθσμηςή μια ςέςξια ποχςξβξσλία επέκςαρηπ  υοήρηπ ςχμ τχρτξοικόμ  

και ϊςι άλλξ ασςϊ θα ρήμαιμε για ςη υοήρη  και άλλχμ ποξρθέςχμ ;  

 Σελικά ταίμεςαι ϊςι αμξίγει ξ  δοϊμξπ  για   μξμιμξταμή παοέκλιρη  ςηπ ιρυϋξσραπ μξμξθερίαπ 

πεοί ποξρθέςχμ ρςημ καςηγξοία ασςή  ποξψϊμςχμ .   „Δυει βάρη η εκςίμηρη  :  

 ϊςι θα σπάονει ει  παοαβίαρη  ςξσ ξοιρμξϋ  ςχμ παοαρκεσαρμάςχμ κοέαςξπ  (καςά ςημ 

έμμξια ςξσ καμξμιρμξϋ (ΔΚ) αοιθ. 853/2004), καθϊρξμ ,  εμό η εμ δσμάμει  μέα καςηγξοία   

ποξψϊμςξπ , δεμ διατέοει  απϊ άπξφη ςευμξλξγίαπ , διάθερηπ ρςημ αγξοά ( B to B ) και 

επενεογαρίαπ  ποιμ ςημ καςαμάλχρη  απξ ςα άλλα  παοακεσάρμαςα κοέαςξπ ασςήπ ςηπ 

καςηγξοίαπ, θα επιςοέπεςαι  πλέξμ η υοήρη ποξρθέςχμ. Θα   ποϊκειςαι ρςημ ποαγμαςικϊςηςα  για 

έμα ποξψϊμ placebo  ,   πξσ  είμαι   παοαρκεϋαρμα κοέαςξπ  και διατξοξπξιείςαι μϊμξ χπ ποξπ 

ςξμ  ποξρυημαςικϊ ϊοξ : “ ςϋπξσ ...“. ; 

 

 ϊςι θα σπάονξσμ   πξιξςικέπ  επιπςόρειπ  ρςα στιρςάμεμα ελλημικά παοαρκεσάρμαςα 

κοέαςξπ  ςηπ καςηγξοίαπ “ παοαρκεσάρμαςα κοέαςξπ”  , ρςημ ποξρπάθεια  αμςιμεςόπιρηπ  ςξσ 

επεουϊμεμξσ  ( θεμιςξϋ ;)  αμςαγχμιρμξϋ με ςημ εμτάμιρη ςηπ μέαπ καςηγξοίαπ 

“παοακεσαρμάςχμ “ με επιςοεπϊμεμη ςη υοήρη ποξρθέςχμ ; 

Η ξμξμαρία ςξσ ποξψϊμςξς “Döner- Kebap type meat preparation”  (“Παρασκεύασμα κρέατος  

τύπου  Ντομέρ-Κεμπάπ” ),  εμδέχεται  μα είμαι παραπλαμητική, επειδή  δίμει ςημ  εμςϋπχρη ϊςι 

πρόκειται για παρασκεύασμα κρέατος , εμό, ϊπχπ ποξκϋπςει απξ ςημ ποόςη εμαλλακςική 

πεοιγοατή , θα ποϊκειςαι ρςημ ξσρία  για  σπξκαςάρςξ ποξψϊμ, ρε ρϋγκοιρη με έμα ποόςσπξ-

παοαρκεϋαρμα κοέαςξπ ςηπ καςηγξοίαπ  Döner-Kebab  ( γεομαμική μξμξθερία ) 

Η ελκσρςική ξμξμαρία   ςξσ  κσξτξοξϋμεμξσ  “μέξσ ςϋπξσ παοαρκεσάρμαςξπ (; )  κοέαςξπ     και 

η εμτάμιρή ςξσ , ρςημ ξσρία διαςηοξϋμ  ςϊρξ ςη  ςημ παοαπλαμηςική εμςϋπχρη ϊςι θα ποϊκειςαι  

για ποαγμαςικϊ Döner-Kebab. 

 

ςημ ξσρία δεμ αλλάζει ξ ϊοξπ “τύπου .... Döner-Kebab meat preparation ,  θα παοαπέμπει ρε 

Döner-Kebab, αταιοξϋμεμξσ ςξσ “ τύπου “. 

Η παοαπλάμηρη  θα εμιρυσθεί απϊ ςημ ενχςεοική μξοτή ςξσ ποξψϊμςξπ , επειδή ρςημ 

ποαγμαςικϊςηςα  έμα  ποξψϊμ ςξσ τύπου Drehspieß  ( σύγκριμε πίμακα  1 ) , ρςη ποαγμαςικϊςηςα   

θα μεςξμξμαρςεί   ( ποξρυημαςικά ; ) ρε  “Döner-Kebab  type meat preparation”.  
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Συντάκτησ :   Β. Τςουκαλάσ  ( δρ. Χημικόσ ) 

 

Σξ πεοιευϊµεμξ ςξσ παοϊμςξπ και ςηπ ιρςξρελίδαπ µαπ έυει απξκλειρςικά πληοξτξοιακϊ υαοακςήοα και δεμ σπέυει θέρη παοξυήπ 
ρσµβξσλεσςικόμ σπηοεριόμ. Η σιξθέςηρη ςχμ παοευξµέμχμ πληοξτξοιόμ καθόπ και κάθε είδξσπ επιρςηµξμικόμ / ςευμικόμ και 
λξιπόμ θέρεχμ ςξσ ρσμςάκςη ή και άλλχμ ρσμςακςόμ επατίεςαι ρςημ κοίρη ςξσ αμαγμόρςη και δεμ δερµεϋει ςξμ διαυειοιρςή ςηπ 

Ο ρσμςάκςηπ  ςξσ παοϊμςξπ  εσελπιρςεί  ϊςι Γεομαμική  πλεσοά ( αμςιποξρχπεία )  με ςημ  θερη 

ηπ πξσ μέυοι ςόοα δεμ είυε καςαςεθεί ,  θα εμςξπίρει ςα παοαπάμχ ρςξιυεία ,  ρςξιυεία πξσ ήδη 

έυξσμ  εμςξπιρςεί απξ Γεομαμικά δικαρςήοια.  

Ακϊμη , επιτσλάρρεςαι για πεοιρρϊςεοη αμάλσρη    ςξσ θέμαςξπ , ϊςαμ γίμει γμχρςή η 

επιρςημξμική / ςευμξλξγική βάρη , επί ςηπ ξπξίαπ  θα ρςηοίζεςαι  ςσυϊμ θεςική έκβαρη  ςηπ 

αίςηρηπ  ςηπ εμδιατεοϊμεμηπ Γεομαμικήπ πλεσοάπ .   

 

Βασίλης Σσουκαλάς  

Χημικός (δρ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

Ορισμοί -για τημ οικομομία  του άρθρου 

Döner-Kebab(p)  

–Οοιρμόπ - Γεομαμική βίβλξπ ςοξτίμωμ για ςξ κοέαπ και ςα ποξϊόμςα κοέαςξπ  (Nr. 2.511.7 LMLFleisch). 

Σύμτωμα με ςξμ ξοιρμό ιρυύξμςα ξοιρμό , ςξ Döner-Kebab(p) παοαρκεσάζεςαι  ωπ ενήπ: 

 

Ποϊβειξ  ή και  βϊειξ κοέαπ, ςεμαυίζεςαι  ρε τέςεπ, ξι  ξπξίεπ ςξπξθεςξϋμςαι κάθεςα ρε ρξϋβλα.   

(ςσυϊμ) ρσμμεςξυή  κιμά  βξδιμξϋ ή /και  ποϊβειξσ κοέαςξπ  δεμ σπεοβαίμει ςξ 60%. 

Δκςϊπ απϊ ςξ αλάςι,  μπαυαοικά, εμδευξμέμχπ ασγά , κοεμϋδι καθόπ και λάδι, γάλα και γιαξϋοςι  χπ μαοιμάδα 

για ςξ κοέαπ ,  ςξ Döner Kebab(p) δεμ πεοιέυει  καμέμα άλλξ ρσρςαςικϊ. 
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Συντάκτησ :   Β. Τςουκαλάσ  ( δρ. Χημικόσ ) 

 

Σξ πεοιευϊµεμξ ςξσ παοϊμςξπ και ςηπ ιρςξρελίδαπ µαπ έυει απξκλειρςικά πληοξτξοιακϊ υαοακςήοα και δεμ σπέυει θέρη παοξυήπ 
ρσµβξσλεσςικόμ σπηοεριόμ. Η σιξθέςηρη ςχμ παοευξµέμχμ πληοξτξοιόμ καθόπ και κάθε είδξσπ επιρςηµξμικόμ / ςευμικόμ και 
λξιπόμ θέρεχμ ςξσ ρσμςάκςη ή και άλλχμ ρσμςακςόμ επατίεςαι ρςημ κοίρη ςξσ αμαγμόρςη και δεμ δερµεϋει ςξμ διαυειοιρςή ςηπ 

ςξ  kebab(p)  απϊ κξςϊπξσλξ – γαλξπξϋλα υοηριμξπξιείςαι κοέαπ με ςξ δέομα, χρςϊρξ,  δεμ υοηριμξπξιείςαι 

κιμάπ. Σξ μέγιρςξ πξρξρςϊ  δέομαςξπ αμέουεςαι  ρε 18% ρϋμτχμα με ςιπ καςεσθσμςήοιεπ γοαμμέπ ςηπ γεομαμικήπ 

βίβλξσ ςοξτίμχμ για ςξ κοέαπ και ςα ποξψϊμςα κοέαςξπ  (Nr. 2.511.7 LMLFleisch). 

 

Μεςάτοαρη ςξσ Γεομαμικξύ κειμέμξσ ρςα Ελλημικά απξ ςξμ ρσμςάκςη , με κάθε επιτύλανη. 

 

Drehspieße  ( πεοιρςοετϊμεμη ρξϋβλα )*  

*Ελεύθερη μετάφραση : προϊόμ κρέατος , τοποθετημέμο επί σούβλας (βλ. ακριβέστερη  περιγραφή στη συμέχεια, η 

οποία εμ υποκαθιστά τημ  γερμαμική απόδοση ) . 

Ο ϊοξπ Νςξμέο-Κεμπάπ (Döner Kebab(p)) δεμ μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί για  “Drehspieße“  ( ποξψϊμςα) ,  

πξσ δεμ αμςαπξκοίμξμςαι ρςξμ ξοιρμϊ ςξσ. Δμό για Νςξμέο-Κεμπάπ) ποξβλέπεςαι  ποξρδιξοιρμέμη ρϋμθερη 

, ςα ποξψϊμςα με ςξμ γεμικϊ ϊοξ Drehspieße εμδέυεςαι μα διατέοξσμ χπ ποξπ ςημ ρϋμθερη αλλά και ςημ 

πξιϊςηςα. 

Σέςξιξσ είδξσπ ποξψϊμςα  πεοιέυξσμ  σφηλϊςεοα πξρξρςά κιμά μέυοι και λεπςξςεμαυιρμέμη  κοεαςϊμαζα  

(ςϋπξσ αλλαμςικόμ θεομικήπ επενεογαρίαπ (Braet )- γαλάκςωμα κοέαςξπ- ). 

Δδό υοηριμξπξιείςαι ρσυμά   έμα σφηλϊ πξρξρςϊ  “σγοήπ καοϋκεσρηπ” *  , πξσ ρημαίμει ρσμήθχπ 

ποξρςιθέμεμξ μεοϊ  10 έχπ 20%. 

ςη ποξκειμέμη πεοίπςχρη , για ςη ρϋμδερη  ςηπ μεγάληπ πξρϊςηςαπ μεοξϋ ρςξ κοέαπ  ποξρςίθεμςαι  

τχρτξοικά άλαςα (Δ 338 έχπ Δ 452). 

Αμάλξγα με ςη ρϋμθερη υοηριμξπξιξϋμςαι διάτξοεπ ρσμδεςικέπ ϋλεπ  (άμσλα, κσςςαοίμη, πηκςχμαςξγϊμα  ) 

και λξιπά ποϊρθεςα. 

Δκςϊπ ασςόμ, ποξρςίθεμςαι   αοχμαςικέπ ξσρίεπ και   βελςιχςικά γεϋρηπ, ϊπχπ γλξσςαμιμικά, ιμξριμικά και 

γξσαμιλικά.  

Ποξπ απξτσγή  παοαπλάμηρηπ  ( ςξσ καςαμαλχςή ) , για ασςξϋ ςξσ είδξσπ ποξψϊμςα ποξδιαγοάτεςαι  

πεοιγοατική  ϊμξμαρία ποξψϊμςξπ ,  με μξμαδικέπ ( ρατείπ )  πληοξτξοίεπ για ςξμ καςαμαλχςή  ρυεςικά με 

ςη ρϋμθερή ςξσπ . 

 

 
 
 
 
 
 
 
ΓΤΡΟ   
( ΚΣΠ , άοθοξ 91, ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1, ΟΜΑΔΑ Β, ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΚΡΔΑΣΟ, Καςηγξοία Β1, Παοαρκεσάρμαςα απϊ 
ςεμάυια κοέαςξπ ) 

  Παοάγεςαι απϊ λεπςέπ τέςεπ κοέαςξπ ξλϊκληοχμ ςεμαυίχμ. Η ποξέλεσρη ςξσ κοέαςξπ μπξοεί μα είμαι απϊ 
υξίοξ, βξδιμϊ, ποϊβαςξ, κξςϊπξσλξ κ.α. Ο γϋοξπ μπξοεί μα παοάγεςαι μϊμξ απϊ κοέαπ εμϊπ είδξσπ ζόξσ   (πυ. 
γϋοξπ υξιοιμϊπ, γϋοξπ κξςϊπξσλξσ κλπ.) ή απϊ πεοιρρϊςεοα είδη κοεάςχμ ςα ξπξία θα ποέπει μα δηλόμξμςαι 
ρςημ ξμξμαρία ςξσ ποξψϊμςξπ.  

 Οι τέςεπ ςξσ κοέαςξπ αμαμιγμϋξμςαι με ςα καοσκεϋμαςα ςξ αλάςι και ςα σπϊλξιπα ποϊρθεςα και βξηθηςικέπ ϋλεπ 
και μεςά απϊ ςημ καρύκευση, ςξπξθεςξϋμςαι κάθεςα ρε ρξϋβλα με ςοϊπξ όρςε ςξ ςελικϊ ποξψϊμ μα έυει ρυήμα 
αμερςοαμμέμξσ κϊλξσοξσ κόμξσ. Ψήμεςαι πάμςα πεοιρςοετϊμεμξπ ρε ερςία θέομαμρηπ (κάοβξσμα, ηλεκςοικϊ 
γκοιλ ή αεοίξσ) πξσ βοίρκεςαι δίπλα και ϊυι κάςχ απϊ ςξ ποξψϊμ. ςξμ καςαμαλχςή διαςίθεμςαι πάμςα ςα 
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Σξ πεοιευϊµεμξ ςξσ παοϊμςξπ και ςηπ ιρςξρελίδαπ µαπ έυει απξκλειρςικά πληοξτξοιακϊ υαοακςήοα και δεμ σπέυει θέρη παοξυήπ 
ρσµβξσλεσςικόμ σπηοεριόμ. Η σιξθέςηρη ςχμ παοευξµέμχμ πληοξτξοιόμ καθόπ και κάθε είδξσπ επιρςηµξμικόμ / ςευμικόμ και 
λξιπόμ θέρεχμ ςξσ ρσμςάκςη ή και άλλχμ ρσμςακςόμ επατίεςαι ρςημ κοίρη ςξσ αμαγμόρςη και δεμ δερµεϋει ςξμ διαυειοιρςή ςηπ 

επιταμειακά ρςοόμαςα, ςα ξπξία κϊβξμςαι ρε λεπςέπ λχοίδεπ, ατξϋ φηθξϋμ επαοκόπ και απξκςήρξσμ ςξ 
επιθσμηςϊ υοόμα. 

  Μέγιρςα ϊοια για ρσγκεκοιμέμα επιςοεπϊμεμα βξηθηςικά ρσρςαςικά: Άμσλξ (μέυοι 2%), ποχςεΐμεπ (μέυοι 2%), 
τσςικέπ ίμεπ και ράκυαοα (μέυοι 1%) 

  Δπιςοεπϊμεμα ποϊρθεςα: Σα ξοιζϊμεμα για ςη ρσγκεκοιμέμη καςηγξοία απϊ ςξμ καμξμιρμϊ (ΔΚ) αοιθ. 
1333/2008. 

 

Η Πρόταση της επιτροπής # 1 :  

“ meat preparations with added water  or from poultry meat ( with or without added water ), in form of 

vertical rotating spits like eg. Rotisserie products composed of meat parts except gyros, that have been 

handled differently : minced, sliced, processed, tumbled, and always frozen,  that are combined together 

and which are designed to be cooked on a rotating spit by a food business operator and then consumed by 

the final consumer, in particular  rotating meat spits”. 

Ποϊςαρη  # 2 

“ frozen “Döner- Kebap type meat preparations”  in form of vertical rotating meat spits , except gyros . 

Ποϊςαρη  # 3 

“ frozen “Döner- Kebap type meat preparations” made of sheep, lamb, poultry ( chicken and/or turkey ), 

veal and/or  beef ,( used alone and/or combined as well as sliced and/or minced ) in form of vertical 

rotating meat spits, except gyros”. 
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Σξ πεοιευϊµεμξ ςξσ παοϊμςξπ και ςηπ ιρςξρελίδαπ µαπ έυει απξκλειρςικά πληοξτξοιακϊ υαοακςήοα και δεμ σπέυει θέρη παοξυήπ 
ρσµβξσλεσςικόμ σπηοεριόμ. Η σιξθέςηρη ςχμ παοευξµέμχμ πληοξτξοιόμ καθόπ και κάθε είδξσπ επιρςηµξμικόμ / ςευμικόμ και 
λξιπόμ θέρεχμ ςξσ ρσμςάκςη ή και άλλχμ ρσμςακςόμ επατίεςαι ρςημ κοίρη ςξσ αμαγμόρςη και δεμ δερµεϋει ςξμ διαυειοιρςή ςηπ 

Άρθρο 18 

Αρχή της μεταφοράς  - “carry-over / reverse carry over “ 

1. Η παοξσρία ποξρθέςξσ ςοξτίμχμ επιςοέπεςαι: 

α) ρε ρϋμθεςξ ςοϊτιμξ πλημ ασςόμ πξσ αματέοξμςαι ρςξ παοάοςημα ΙΙ, ϊςαμ ςξ ποϊρθεςξ ςοξτίμχμ 
επιςοέπεςαι ρε έμα απϊ ςα ρσρςαςικά ςξσ ρϋμθεςξσ ςοξτίμξσ. 

β) ρε ςοϊτιμξ ρςξ ξπξίξ έυει ποξρςεθεί ποϊρθεςξ ςοξτίμχμ, έμζσμξ ςοξτίμχμ ή αοχμαςική ϋλη 
ςοξτίμχμ, ετϊρξμ ςξ ποϊρθεςξ ςοξτίμχμ: 

i) επιςοέπεςαι μα ποξρςεθεί ρςξ ποϊρθεςξ ςοξτίμχμ, ςξ έμζσμξ ςοξτίμχμ ή ςημ αοχμαςική ϋλη ςοξτίμχμ 
ρϋμτχμα με ςξμ παοϊμςα καμξμιρμϊ και 

ii) έυει μεςατεοθεί ρςξ ςοϊτιμξ μέρχ ςξσ ποξρθέςξσ ςοξτίμχμ, ςξσ εμζϋμξσ ςοξτίμχμ ή ςηπ αοχμαςικήπ 
ϋληπ ςοξτίμχμ∙ και 

iii) δεμ έυει ςευμξλξγική λειςξσογία ρςξ ςελικϊ ςοϊτιμξ 

 Όςαμ ςξ ποϊρθεςξ  έυει ςευμξλξγική λειςξσογία ρςξ ςελικϊ ποξψϊμ ,  ποέπει μα πληοξί ςιπ ρυεςικέπ 
διαςάνειπ για ςα ςοϊτιμα (άοθοξ 18.3) 

γ) ρε ςοϊτιμξ ςξ ξπξίξ ποϊκειςαι μα υοηριμξπξιηθεί απξκλειρςικά για ςημ ποξεςξιμαρία εμϊπ ρϋμθεςξσ 

ςοξτίμξσ και σπϊ ςξμ ϊοξ ϊςι ςξ ρϋμθεςξ ςοϊτιμξ είμαι ρϋμτχμξ με ςξμ παοϊμςα καμξμιρμϊ. “reverse 
carry-over” . 

Η αουή ςηπ  μεςατξοάπ παοέυει επίρηπ ςη δσμαςϊςηςα απξδεκςήπ παοξσρίαπ ποξρθέςχμ ςοξτίμχμ   (πυ 
ρε εμδιάμερα ποξψϊμςα) ρςημ ξπξία ςα ποϊρθεςα   καμξμικά δεμ θα επιςοέπξμςαμ, με ςημ ποξωπϊθερη ϊςι 
ασςά ςα ςοϊτιμα υοηριμξπξιξϋμςαι   απξκλειρςικά για ςημ παοαρκεσή   ρϋμθεςχμ ςοξτίμχμ,  πξσ θα 
είμαι ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ παοάοςημα ΙΙ. 

ημείωση :  ε ξοιρμέμα ςοϊτιμα  δεμ επιςοέπεςαι η παοξσρία ξοιρμέμχμ ποξρθέςχμ λϊγχ μεςατξοάπ. 
Ασςά παοαςίθεμςαι ρςξ παοάοςημα ΙΙ ςηπ καμξμιρμϊπ 1333/2008  
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