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Έναρξη περιόδου ανανέωσης της υποχρεωτικής εγγραφής εταιρειών διακίνησης 

τροφίμων στις ΗΠΑ, στο μητρώο της α/Υπηρεσίας FDA (Προθεσμία: 1.10.2020 - 

31.12.2020). 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία διακίνησης τροφίμων στις ΗΠΑ, είναι υποχρεωτική η 
εγγραφή ή/και ανανέωση εγγραφής ξένων/ελληνικών εξαγωγικών εταιρειών αγροδιατροφικών 
προϊόντων σε σχετικό μητρώο της αρμόδιας α/Υπηρεσίας FDA / Food & Drug Administration 
(Υπουργείου Department of Health and Human Services). 

Η παραπάνω υποχρέωση απορρέει από την εφαρμογή του Κανονισμού εκσυγχρονισμού 
μεθόδων ασφάλειας τροφίμων FSMA / Food Safety Modernization Act (2011), αρμοδιότητας 
FDA, σύμφωνα με τον οποίο Κανονισμό, όλες οι επιχειρήσεις, εγχώριες ή αλλοδαπές, οποίες 
εμπλέκονται στην παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία, ή αποθήκευση τροφίμων (food 
facilities) προς κατανάλωση στις ΗΠΑ από ανθρώπους ή ζώα, πρέπει να εγγράφονται στα 
τηρούμενα μητρώα της FDA, καθώς και να επιτρέπουν τυχόν επιθεωρήσεις της ίδιας Αρχής για 
διασφάλιση των παραμέτρων της κείμενης νομοθεσίας. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Κανονισμό FSMA, η ανανέωση των εγγραφών επιχειρήσεων 
διακίνησης τροφίμων πρέπει να πραγματοποιείται ανά διετία, από 1ης Οκτωβρίου έως 31ης 
Δεκεμβρίου εκάστου έτους αναφοράς, κατά το 2020 υποχρεωτικά εν προκειμένω. 
Σημειώνεται, η FDA μπορεί να ακυρώσει εγγραφές αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι 
απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας (παράβαση Κανονισμού FSMA). 

Τονίζεται ότι είναι δυνατή η επανεγγραφή εταιρείας που δεν ανανέωσε προηγούμενη εγγραφή 
της, ενώ δεν καταβάλλεται τέλος εγγραφής ή ανανέωσης στην FDA (ληφθεί υπόψη ως προς 
παρεμφερείς αμερικανικές επιχειρήσεις παροχής σχετικών υπηρεσιών, αν και προστιθέμενη 
αξία τέτοιων υπηρεσιών μπορεί να υπάρχει στην γενικότερη υποστήριξη έναντι διαδικασιών 
FDA). 

Επισημαίνεται ότι ο εδώ εισαγωγέας οφείλει, ούτως ή άλλως, να ειδοποιεί τον εξαγωγέα για την 
υποχρέωση εγγραφής στην FDA, προ της αποστολής φορτίων, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν 
είναι δυνατή η εδώ παραλαβή φορτίου χωρίς προηγούμενη καταχώριση του αριθμού εγγραφής 
της ξένης επιχείρησης στο σχετικό σύστημα της FDA. Πάντως, χωρίς έγκαιρη ανανέωση 
εγγραφής στο μητρώο FDA βεβαίως θα υπάρξουν προβλήματα αποστολής φορτίων λόγω 
απαγόρευσης της διακίνησης προϊόντων για κατανάλωση στις ΗΠΑ.  

 
Για πληρέστερη ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στη σχετική 
πληροφόρηση FDA, ως ακολούθως: 
Registration of Food Facilities and Other Submissions 
User Guides for Online Registration of Food Facilities 
Guide to Biennial Registration Renewal 
Registration of Food Facilities Step-by-Step InstructionsFood  
Facility Account Management 

https://www.fda.gov/food/guidance-regulation-food-and-dietary-supplements/registration-food-facilities-and-other-submissions
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/ucm073706.htm

