
Αμερικανικός Νόμος περί Εκσυγχρονισμού της Ασφάλειας Τροφίμων  

Food Safety Modernization Act/FSMA 

 
Υπεγράφη τον Ιανουάριο του 2011, αλλά η FDA εξακολουθεί να επεξεργάζεται 

την εφαρμογή του με τροποποιητικούς κανονισμούς. 

Για αναλυτικές πληροφορίες όσον αφορά τις νέες διατάξεις και την εφαρμογή 

τους, βλ. σχετικό «Οδηγό για τη βιομηχανία τροφίμων» ("Guidance for Industry", υπό 

μορφή ερωταποκρίσεων), στην ιστοσελίδα της FDA: 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocume

nts/FoodSafety/ucm274176.htm (αλλά και  

http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FSMA/ucm273900.htm). 

Για αναλυτικές πληροφορίες όσον αφορά στις δραστηριότητες της Αμερικανικής 

Διοίκησης Τροφίμων και Φαρμάκων/ FDA σχετικά με το Νόμο περί Εκσυγχρονισμού 

της Ασφάλειας Τροφίμων/ FSMA, βλ. 

 FDA Web page 

http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FSMA/default.htm  

 Γραμμή Επικοινωνίας 

fsma@fda.hhs.gov 

 Translations of key FSMA documents 

http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FSMA/ucm242834.htm  

 FDA Press Release 

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm249437.htm  

 FDA Web page: Recalls & Safety Alerts 

http://www.fda.gov/Safety/Recalls/default.htm  

 FDA Consumer Update: FDA 101: Product Recalls-From Firs Alert to 

Effectiveness Checks 

http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm049070.htm  

 FDA Consumer Update Video: Identifying Recalled Products 

http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm248864.htm  

 FDA Photostream of Recalled Products on Flickr 

http://www.flickr.com/photos/fdaphotos/sets/72157624901041809/  
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Πρόσφατες τροποποιήσεις του νόμου περί τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών 

(Food, Drug, and Cosmetic Act/ FD&C Act,  παρ. 415 – παρ. 102 του FSMA): 

 Ηλεκτρονική εγγραφή των εγκαταστάσεων τροφίμων (που εξάγουν στις ΗΠΑ) από 4 

Ιανουαρίου 2016. 

 Διετής ανανέωση των εγγραφών των εγκαταστάσεων τροφίμων.  

 Συνοπτική διετής διαδικασία ανανέωσης για τις εγκαταστάσεις οι οποίες δεν έχουν 

να σημειώσουν αλλαγές στα στοιχεία τους, ή σε άλλες δοθείσες στην FDA 

πληροφορίες.  

 Ο εγγράφων πρέπει να περιλάβει στην εγγραφή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου τού υπεύθυνου επαφών της επιχείρησης. Ή, εφόσον πρόκειται για ξένη 

επιχείρηση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του τοπικού πράκτορα. 

 Η FDA υποδεικνύει πρόσθετες κατηγορίες τροφίμων, που θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται στην εγγραφή.  

 Διαβεβαίωση από πλευράς εξαγωγέων ότι η FDA θα επιτρέπεται να επιθεωρεί την 

επιχείρηση.  

 Τροποποίηση του καθορισμού του όρου «λιανική επιχείρηση τροφίμων». 

 Καθορίζεται το «κοινοτικό πρόγραμμα στήριξης της γεωργίας» (“community 

supported agriculture program”). 

 Διευκρινίζεται ότι ο όρος «καταναλωτής» δεν περιλαμβάνει επιχειρήσεις.  

 Δυνατότητα της FDA να αναστείλει την εγγραφή μιας εγκατάστασης τροφίμων.  

 Προβλέπεται ενδεχόμενη κράτηση στο σημείο εισόδου των τροφίμων που 

αποστέλλονται από μία ξένη επιχείρηση της οποίας η εγγραφή τελεί υπό αναστολή.  

 Η FDA εντέλλεται να κοινοποιήσει και ενημερώσει σχετικά με τις αλλαγές που 

προβλέπονται στην παράγραφο 415 σχετικά με την αναστολή των εγγραφών των 

εγκαταστάσεων τροφίμων.  
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