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Ανακοίνωση Λευκού Οίκου για αύξηση παραγωγής και εισαγωγών προς αντιμετώπιση 
της έλλειψης βρεφικού γάλακτος στην αγορά ΗΠΑ. 
 

Eξαιτίας α) της πρόσφατης ανάκλησης σημαντικού όγκου προϊόντων της αμερικανικής 

εταιρείας Abbott Nutrition, μετά από εντοπισμό βακτηρίων σε συσκευασίες βρεφικού γάλακτος 

(φόρμουλα), β) των αυστηρών προϋποθέσεων, από πλευράς της αρμόδιας α/ Υπηρεσίας FDA 

(Food and Drug Administration), για την εισαγωγή προϊόντων βρεφικού γάλακτος (λόγω οποίου 

καθεστώτος εισαγωγών η ζήτηση στην αγορά ΗΠΑ καλύπτεται από την εγχώρια παραγωγή 

κατά σχεδόν 98%), και γ) των προβλημάτων λειτουργίας των εφοδιαστικών αλυσίδων (λόγω 

πανδημίας και ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία), έχουν προκληθεί σημαντικές ελλείψεις 

βρεφικού γάλακτος στην αγορά ΗΠΑ που αγγίζουν σχεδόν 40% της ζήτησης κατά τον τρέχοντα 

μήνα. 

 

Εν προκειμένω, σύμφωνα με τη σχετική Ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στις 18/5, 

(βλ. Memorandum on the Delegation of Authority Under the Defense Production Act to Ensure 

an Adequate Supply of Infant Formula | The White House), για επείγουσα αντιμετώπιση της 

έλλειψης βρεφικού γάλακτος στην εγχώρια αγορά, τόσο μέσω ενίσχυσης της εγχώριας 

εφοδιαστικής αλυσίδας για προμήθεια απαραίτητων πρώτων υλών και αύξηση της τοπικής 

παραγωγής όσο και μέσω αύξησης εισαγωγών, η Κυβέρνηση Biden, επικαλούμενη τον 

αμερικανικό Νόμο "Defense Production Act", έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα "Operation Fly 

Formula" με το οποίο γίνεται επείγουσα χρήση στρατιωτικών και εμπορικών αεροσκαφών για 

προμήθεια βρεφικού γάλακτος (που πληροί τα πρότυπα ΗΠΑ) από το εξωτερικό. 

 

Bάσει σχετικής πληροφόρησης από το Υπουργείο Εμπορίου ΗΠΑ, σας γνωρίζουμε ότι έχει 

υιοθετηθεί διαδικασία έκτακτων εισαγωγών βρεφικού γάλακτος στις ΗΠΑ κατόπιν υποβολής 

αιτήματος, από ενδιαφερόμενους εξαγωγείς, στην αρμόδια Υπηρεσία FDA / Food and Drug 

Administration η οποία θα εγκρίνει και αδειοδοτήσει, εξετάζοντας μεμονωμένα και κατά 

περίπτωση (case-by-case), φορτία βρεφικού γάλακτος από το εξωτερικό. 

 

H απαραίτητη πληροφόρηση και οι οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήματος από τους 

ενδιαφερόμενους εξαγωγείς περιλαμβάνονται στον ειδικό Οδηγό “Infant Formula Enforcement 

Discretion Policy: Guidance for Industry”, βλ. https://www.fda.gov/media/158476/download. 

 

Τονίζεται, η εν λόγω οδηγία θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 14.11.2022 με πρόβλεψη για 

ενδεχόμενη παράταση. 
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