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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ


1 Xαρακτηρισμός δειγμάτων τροφίμων που περιέ-
χουν γλουτένη χωρίς την κατάλληλη επισήμανση, 
ως μη ασφαλών και επιβλαβών για την υγεία.


2 Έγκριση κυκλοφορίας σκευάσματος σε σκόνη για 
την παρασκευή ελεύθερου αλκοόλης ποτού με 
βιταμίνες, ανόργανα συστατικά, αμινοξέα διακλα-
δισμένης αλυσίδας (ΒCAA) και κρεατίνη με την 
εμπορική επωνυμία XS PreWorkOut Drink.


3 Xαρακτηρισμός δειγμάτων ξηρών καρπών και 
προϊόντων αυτών που περιέχουν αφλατοξίνες, ως 
μη ασφαλών και επιβλαβών για την υγεία.


 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ


   Αριθμ. 92/2020 (1)
Xαρακτηρισμός δειγμάτων τροφίμων που περι-


έχουν γλουτένη χωρίς την κατάλληλη επισήμαν-


ση, ως μη ασφαλών και επιβλαβών για την υγεία. 


 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 


 Έχοντας υπόψη:
1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 6 του 


ν. 4328/1929 «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κρά-
τους» (Α’ 272), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του 
άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (Α’ 211).


2. Το άρθρο 4 του β.δ. της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί 
κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Συμ-
βουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (Α’ 391).


3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος, οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).


4. Το Κεφάλαιο Α’ "Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων" του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), και ειδικότερα της 


παρ. 1 του άρθρου 2 του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του 
άρθρου 14 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41.


5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121 και Α’126 για διόρθωση σφάλματος).


6. Την υπ’ αρ. 339/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).


7. Τα άρθρα 89 και 122 του π. δ. 284/1988 «Οργανισμός 
του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 128), όπως ισχύουν, σε 
συνδυασμό με το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016.


8. Την υπό στοιχεία 1078204/927/0006Α/6-8-1992 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών 
«Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Β’ 517).


9. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005  - 
Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και των παρ. 5 και 6 του άρ-
θρου 19 του ν. 4389/2016 και του άρθρου 5 του «Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ)» (υπό στοιχεία ΑΧΣ 1100/87 
απόφαση, Β’ 788).


10. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 από-
φασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).


11. Τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Β 1008279 ΕΞ 2020/21.1.2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ.  50) και Δ.ΟΡΓ.Β 1054178ΕΞ2020/18-5-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 392) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών του Ανώτα-
του Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.)».


12. Την υπ’ αρ. οικ. 30/003/000/4452/30.11.2020 ει-
σήγηση της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων του 
Γενικού Χημείου του Κράτους «Χαρακτηρισμός δειγμά-
των τροφίμων που περιέχουν γλουτένη χωρίς την κα-
τάλληλη επισήμανση, ως μη ασφαλών και επιβλαβών 
για την υγεία».


13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:


ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


E
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Άρθρο 1


Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 92/2020 απόφαση του Ανώ-
τατου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου 2020, και έχει ως εξής:


«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Χαρακτηρισμός δειγμάτων τροφίμων που περιέχουν 
γλουτένη χωρίς την κατάλληλη επισήμανση, ως μη 
ασφαλών και επιβλαβών για την υγεία:


1) Κάθε δείγμα τροφίμου, το οποίο φέρει ένδειξη «χω-
ρίς γλουτένη» ή «πολύ χαμηλή ποσότητα γλουτένης» 
και περιέχει γλουτένη σε συγκέντρωση μεγαλύτερη των 
ορίων των 20 ή 100 mg/kg τροφίμου, αντίστοιχα, όπως 
αυτά τίθενται με τις διατάξεις του εκτελεστικού Κανο-
νισμού (ΕΕ) 828/2014 της Επιτροπής, της 30ης Ιουλίου 
2014, εφόσον έχει χαρακτηριστεί ως ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ σε 
σχέση με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1 και το Πα-
ράρτημα του παραπάνω κανονισμού, χαρακτηρίζεται ως 
ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ και ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.


2) Κάθε δείγμα τροφίμου, το οποίο φέρει ένδειξη «χω-
ρίς γλουτένη» ή «πολύ χαμηλή ποσότητα γλουτένης», 
αλλά δεν φέρει ένδειξη σχετική με την παρουσία δημη-
τριακών και περιέχει γλουτένη σε συγκέντρωση μικρό-
τερη των ορίων που αναφέρονται στην προηγούμενη 
παράγραφο, αλλά μεγαλύτερη του ορίου ανίχνευσης 
της εφαρμοζόμενης μεθόδου για την παρουσία γλου-
τένης, εφόσον έχει χαρακτηριστεί ως ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ σε 
σχέση με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 
25ης Οκτωβρίου 2011 (άρθρα 9 και 21, Παράρτημα ΙΙ), 
χαρακτηρίζεται ως ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ και ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.


3) Κάθε δείγμα τροφίμου, το οποίο δεν φέρει ένδειξη 
«χωρίς γλουτένη» ή «πολύ χαμηλή ποσότητα γλουτένης», 
ούτε ένδειξη σχετική με την παρουσία δημητριακών, πε-
ριέχει όμως γλουτένη σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του 
ορίου ανίχνευσης της εφαρμοζόμενης μεθόδου για την 
παρουσία γλουτένης, εφόσον έχει χαρακτηριστεί ως ΜΗ 
ΚΑΝΟΝΙΚΟ σε σχέση με τα οριζόμενα στον κανονισμό 
της προηγούμενης παραγράφου, χαρακτηρίζεται ως ΜΗ 
ΑΣΦΑΛΕΣ και ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.


Η Πρόεδρος Η Γραμματέας


Δ. ΤΣΙΠΗ - ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ K.-A. ΚΑΡΥΔΗ»


Άρθρο 2


H παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .


 Αθήνα, 27 Μαΐου 2021


Ο Υφυπουργός 


ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ


    Αριθμ. 99/2019 (2)
Έγκριση κυκλοφορίας σκευάσματος σε σκόνη 


για την παρασκευή ελεύθερου αλκοόλης ποτού 


με βιταμίνες, ανόργανα συστατικά, αμινοξέα δι-


ακλαδισμένης αλυσίδας (ΒCAA) και κρεατίνη με 


την εμπορική επωνυμία XS PreWorkOut Drink.


  O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


  Έχοντας υπόψη:
1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 6 του 


ν. 4328/1929 «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κρά-
τους» (Α’ 272), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του 
άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (Α’ 211).


2. Το άρθρο 4 του β.δ. της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί 
κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Συμ-
βουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (Α’ 391).


3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος, οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).


4. Το Κεφάλαιο Α’ “Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων” του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), και ειδικότερα της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του 
άρθρου 14 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41.


5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121 και Α’126 για διόρθωση σφάλματος).


6. Την υπ’ αρ. 339/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).


7. Τα άρθρα 89 και 122 του π. δ. 284/1988 «Οργανισμός 
του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 128), όπως ισχύουν, σε 
συνδυασμό με το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016.


8. Την υπό στοιχεία 1078204/927/0006Α/6-8-1992 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών 
«Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Β’ 517).


9. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005 - 
Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και των παρ. 5 και 6 του άρθρου 
19 του ν. 4389/2016 και του άρθρου 5 του «Κώδικα Τρο-
φίμων και Ποτών (ΚΤΠ)» (απόφαση ΑΧΣ 1100/87, Β’ 788).


10. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 από-
φασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).


11. Τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Β 1008279 ΕΞ 2020/21.1.2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ.  50) και Δ.ΟΡΓ.Β 1054178ΕΞ2020/18-5-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 392) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών του Ανώτα-
του Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.)».


12. Την υπ’  αρ. οικ. 30/003/000/1209/10.6.2019 ει-
σήγηση της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων του 
Γενικού Χημείου του Κράτους «Έγκριση κυκλοφορίας 
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σκευάσματος σε σκόνη για την παρασκευή ελεύθερου 
αλκοόλης ποτού με βιταμίνες, ανόργανα συστατικά, αμι-
νοξέα διακλαδισμένης αλυσίδας (ΒCAA) και κρεατίνη με 
την εμπορική επωνυμία XS PreWorkOut Drink».


13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:


Άρθρο 1
Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αρ. 99/2019 του Ανώ-


τατου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρίαση της 17ης Ιουλίου 2020, και έχει ως εξής:


«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Έγκριση κυκλοφορίας σκευάσματος σε σκόνη για την 
παρασκευή ελεύθερου αλκοόλης ποτού με βιταμίνες, 
ανόργανα συστατικά, αμινοξέα διακλαδισμένης αλυσί-
δας (ΒCAA) και κρεατίνη με την εμπορική επωνυμία XS 
PreWorkOut Drink με συστατικά: μαλτοδεξτρίνη, μέσο 
οξύνισης: κιτρικό οξύ, μονοϋδρική κρεατίνη (9,8% κρε-
ατίνη) δεξτρόζη, φρουκτόζη, L-λευκίνη (7%), L-βαλίνη 
(3,7%), L-ισολευκίνη (3,7%), αλάτι, ανθρακικό ασβέστιο, 
φυσικό άρωμα, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό τρινάτριο, 
φοινικέλαιο, χρωστική ουσία: Ε141, γλυκαντικό: σουκρα-
λόζη, L-ασκορβικό οξύ, DL-α-τοκοφερόλη, νικοτιναμίδιο, 
οξείδιο του ψευδαργύρου, D-παντοθενικό ασβέστιο, 
υδροχλωρική θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, υδροχλωρική πυ-
ριδοξίνη, πτεροϋλο- L-γλουταμινικό οξύ, κυανοκοβα-
λαμίνη. Η ποσοστιαία σύνθεση είναι η δηλωθείσα που 
περιλαμβάνεται στο φάκελο του προϊόντος.


Στη συσκευασία του προϊόντος πρέπει να αναγρά-
φονται και στην ελληνική γλώσσα όλες οι ενδείξεις που 
προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή 
νομοθεσία.


Τέλος, στο ίδιο οπτικό πεδίο με την ονομασία πώλησης 
πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις «Το προϊόν απευ-
θύνεται μόνο σε ενήλικα άτομα που αθλούνται και κατα-
βάλλουν έντονη μυϊκή προσπάθεια» και «Δεν πρέπει να 
καταναλώνεται από εγκύους ή θηλάζουσες ή άτομα με 
περιορισμένη νεφρική λειτουργία ή για παρατεταμένες 
χρονικές περιόδους χωρίς ιατρική παρακολούθηση. Στην 
περίπτωση ταυτόχρονης λήψης φαρμάκων θα πρέπει 
να ζητείται η συμβουλή ιατρού. Η κατανάλωση να μην 
υπερβαίνει τη μία μερίδα (30g προϊόντος) ημερησίως και 
να μην συνδυάζεται με την κατανάλωση άλλου σκευά-
σματος που περιέχει κρεατίνη την ίδια μέρα.».


Η Πρόεδρος Η Γραμματέας


Δ. ΤΣΙΠΗ - ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ K.-A. ΚΑΡΥΔΗ»


Άρθρο 2
H παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 


στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 


Κυβερνήσεως .


 Αθήνα, 27 Μαΐου 2021


Ο Υφυπουργός


ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ


    Αριθμ. 27/2021  (3)
Xαρακτηρισμός δειγμάτων ξηρών καρπών και 


προϊόντων αυτών που περιέχουν αφλατοξίνες, 


ως μη ασφαλών και επιβλαβών για την υγεία. 


 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  


 Έχοντας υπόψη: 
1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 6 του 


ν. 4328/1929 «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κρά-
τους» (Α’ 272), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του 
άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (Α’ 211). 


2. Το άρθρο 4 του β.δ. της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί 
κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Συμ-
βουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (Α’ 391). 


3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος, οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133). 


4. Το Κεφάλαιο Α’ "Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων" του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), και ειδικότερα της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του 
άρθρου 14 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41. 


5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121 και Α’126 για διόρθωση σφάλματος). 


6. Την υπ’ αρ. 339/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051). 


7. Τα άρθρα 89 και 122 του π. δ. 284/1988 «Οργανισμός 
του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 128), όπως ισχύουν, σε 
συνδυασμό με το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016. 


8. Την υπό στοιχεία 1078204/927/0006Α/6-8-1992 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών 
«Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Β’ 517). 


9. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005 - 
Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και των παρ. 5 και 6 του άρθρου 
19 του ν. 4389/2016 και του άρθρου 5 του «Κώδικα Τρο-
φίμων και Ποτών (ΚΤΠ)» (απόφαση ΑΧΣ 1100/87, Β’ 788). 


10. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 από-
φασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738). 


11. Τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Β 1008279 ΕΞ 2020/21.1.2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ.  50) και Δ.ΟΡΓ.Β 1054178ΕΞ2020/18-5-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 392) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών του Ανώτα-
του Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.)». 


12. Την υπ’ αρ. οικ. 30/003/000/4951/28.12.2020 ει-
σήγηση της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων του 
Γενικού Χημείου του Κράτους «Χαρακτηρισμός δειγμά-
των ξηρών καρπών και προϊόντων αυτών που περιέ-







ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ54778 Τεύχος B’ 4075/06.09.2021


χουν αφλατοξίνες, ως μη ασφαλών και επιβλαβών για 
την υγεία».


13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:


Άρθρο 1 
Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 27/2021 απόφαση του Ανώτα-


του Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συ-
νεδρίαση της 26ης Φεβρουαρίου 2021 και έχει ως εξής: 


«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


Χαρακτηρισμός δειγμάτων ξηρών καρπών και προϊό-
ντων αυτών που περιέχουν αφλατοξίνες, ως μη ασφαλών 
και επιβλαβών για την υγεία: 


Κάθε δείγμα ξηρών καρπών (αραχίδων, αμυγδάλων, 
φιστικιών, φουντουκιών και καρυδιών Βραζιλίας, ακρό-
δρυων) που προορίζεται για άμεση κατανάλωση από 
τον άνθρωπο ή για χρήση ως συστατικό σε τρόφιμα, 
καθώς και μεταποιημένων προϊόντων αυτών, το οποίο 


βρίσκεται να περιέχει είτε την αφλατοξίνη Β1, είτε το 
σύνολο των αφλατοξινών B1+B2+G1+G2, είτε και τα 
δύο, σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες των μέγιστων επι-
τρεπόμενων ορίων, όπως αυτά τίθενται στον κανονισμό 
(ΕΚ) 1881/2006, εφόσον έχει χαρακτηρισθεί ως ΜΗ ΚΑ-
ΝΟΝΙΚΟ σε σχέση με τα οριζόμενα στο Παράρτημα του 
ανωτέρω κανονισμού (ΕΚ) 1881/2006, χαρακτηρίζεται 
ως ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ και ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.


Η Πρόεδρος Η Γραμματέας


Δ. ΤΣΙΠΗ - ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ K.-A. ΚΑΡΥΔΗ»


Άρθρο 2
H παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 


στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 


Κυβερνήσεως.


  Αθήνα, 21 Ιουλίου 2021


Ο Υφυπουργός


ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   


Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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