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Νέα Οδηγία της Αρχής FDA σχετικά με μη αποδεκτές ενέργειες παραγωγών-εξαγωγέων 

ξένων χωρών, που συνιστούν άρνηση επιτόπιας επιθεώρησης των εγκαταστάσεων 

παραγωγής, και μπορεί να επιφέρουν απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων στην αγορά 

ΗΠΑ. 

 
Δημοσιεύτηκε, 20.10.2022, νέα Οδηγία της Αρχής FDA / Food and Drug Administration (DHHS 

/ Department of Health and Human Services) με τίτλο “Refusal of Inspection by a Foreign Food 

Establishment or Foreign Government: Guidance for Industry”, σε οποία οδηγία καταγράφονται 

αναλυτικά οι τυχόν ενέργειες αλλοδαπής εταιρείας ή αρχής που εκλαμβάνονται ως άρνηση 

επιτόπιας επιθεώρησης εγκαταστάσεων παραγωγής. 

 

Υπενθυμίζεται, η Αρχή FDA είναι αρμόδια για τον έλεγχο ασφάλειας των εισαγόμενων στις ΗΠΑ 

τροφίμων και ποτών, και επομένως για τη συμμόρφωση των ξένων παραγωγικών μονάδων με 

τους σχετικούς κανονισμούς υγειονομικής ασφάλειας που προβλέπονται στη νομοθεσία ΗΠΑ. 

Στο πλαίσιο αυτό, εκπρόσωποί της διενεργούν επιθεωρήσεις αλλοδαπών εγκαταστάσεων για 

εντοπισμό πιθανών προβλημάτων ασφάλειας και ποιότητας προϊόντων, ενώ, σύμφωνα με τον 

Νόμο FSMA / Food Safety Modernization Act, η FDA μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο 

τροφίμων/ποτών στις ΗΠΑ αν η αλλοδαπή εταιρεία-παραγωγός, ή αρμόδια ξένη Αρχή, αρνηθεί 

την επιτόπια επιθεώρηση των παραγωγικών εγκαταστάσεων. 

 

Εν προκειμένω, σύμφωνα με τη νέα εν θέματι Οδηγία, ως σχετική άρνηση επιτόπιου ελέγχου 

λογίζονται τόσο η άρνηση ή παρακώλυση της επιθεώρησης καθαυτής όσο και η άρνηση ή 

παρακώλυση του προγραμματισμού της επιθεώρησης, είτε από την υπό έλεγχο εταιρεία / 

μονάδα παραγωγής είτε από αρμόδια Αρχή της χώρας στην οποία αυτή βρίσκεται. 

Επισημαίνεται ότι άρνηση ή παρακώλυση της επιθεώρησης καθαυτής θεωρείται ακόμα και η 

περίπτωση της άρνησης φωτογράφισης εγκαταστάσεων από επιθεωρητή της FDA. Πάντως, 

αν και σύμφωνα με την ανωτέρω α/ νομοθεσία η FDA δεν είναι υποχρεωμένη να ειδοποιήσει 

την ενδιαφερόμενη εταιρεία ή αρμόδια Αρχή πριν προχωρήσει σε επιτόπια επιθεώρηση, 

συνήθως οι εκπρόσωποι της FDA προτιμούν να προειδοποιούν για καλύτερο προγραμματισμό 

και αποφυγή κωλυμάτων. 

 

Για πληρέστερη πληροφόρηση -- συμπεριλαμβανομένων στοιχείων επικοινωνίας FDA -- βλ.: 

- FDA Issues Final Guidance on Refusal of Inspection by a Foreign Food Establishment or 
Foreign Government, https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-issues-final-
guidance-refusal-inspection-foreign-food-establishment-or-foreign-government 

- ΟΔΗΓΙΑ: Refusal of Inspection by a Foreign Food Establishment or Foreign Government: 
Guidance for Industry, https://www.fda.gov/media/109635/download. 
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