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Τελωνειακές δεσμεύσεις προϊόντων στις ΗΠΑ λόγω μη κανονιστικής συμμόρφωσης με 

την Αρχή FDA / Food & Drug Administration.  

  

Στον ιστότοπο της α/ Αρχής FDA / Food and Drug Administration (αρμοδιότητα για  

τρόφιμα/ποτά, φαρμακευτικά/καλλυντικά και ιατρικές συσκευές) παρατίθεται πληροφόρηση  

σχετικά με φορτία προϊόντων τα οποία δεσμεύονται από τις τελωνειακές υπηρεσίες (CBP), κατά  

την εισαγωγή τους στις ΗΠΑ, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους εξέταση, λόγω  

παράβασης των σχετικών α/ κανονισμών και προϋποθέσεων. Ειδικότερα, βλ. “Number of  

Import Alerts by Country/Area”, https://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/countrylist.html.   

  

Σε τέτοιες περιπτώσεις εκδίδονται ανακοινώσεις “Import Alerts”, για διυπηρεσιακή χρήση από  

τους ελεγκτές τελωνειακούς και αρμοδίους της FDA, σύμφωνα με οποίες ανακοινώσεις είναι  

δυνατή η τελωνειακή δέσμευση τύπου DWPE / Detention Without Physical Examination,  

δηλαδή η δέσμευση φορτίων εισαγόμενων προϊόντων χωρίς να απαιτείται προηγούμενη  

φυσική τους εξέταση, εφόσον κατά τις εν λόγω υπηρεσίες πρόκειται για προϊόντα επιβλαβή για  

το α/ καταναλωτικό κοινό (αναφέρονται περιπτώσεις: νοθεία/ μόλυνση, μη τήρηση  

προδιαγραφών, παράτυπη σήμανση σε ετικέτα, μη ύπαρξη άδειας εισαγωγής, υγειονομικά  

ζητήματα παραγωγής/επεξεργασίας/συσκευασίας, ή απαγόρευση παραγωγής/εξαγωγής στη  

χώρα προέλευσης). Τονίζεται ότι οι εισαγωγείς στις ΗΠΑ οφείλουν να γνωρίζουν αν για  

εισαγόμενα φορτία ευθύνης τους έχει εκδοθεί σχετική ανακοίνωση Import Alert, δέσμευσης 

τύπου DWPE, προκειμένου βεβαίως να ενημερώνουν τον εξαγωγέα για μη συμμόρφωση με  

τους κανονισμούς FDA.   

  

Σε σχετικές ιστοσελίδες της FDA παρατίθεται εκτενής πληροφόρηση σχετικά με τις δεσμεύσεις  

DWPE / Detention Without Physical Examination, όπως οι παρακάτω:   

- Import Alerts, https://www.fda.gov/industry/actions-enforcement/import-alerts.  

Αναφέρονται πληροφορίες για τη διαδικασία έκδοσης ανακοινώσεων Import Alerts, όπως 

σχετικά με τους λόγους για τους οποίους εκδίδονται, την τυπολογία τους, την ορθή ερμηνεία 

τους (ως προς τις λεπτομέρειες σειράς στοιχείων που περιλαμβάνουν), και τις δυνατές 

ενέργειες για αντιμετώπιση του ζητήματος.  

Removal from Import Alert, https://www.fda.gov/industry/import-alerts/removal-import- 

alert.   

Αναφέρονται αναλυτικές πληροφορίες για τις απαραίτητες ενέργειες στις οποίες οφείλει να  

προβεί κάθε ενδιαφερόμενος για ανάκληση των Import Alerts και των συναφών  

περιοριστικών μέτρων των δεσμεύσεων DWPE (υποβολή αιτήματος ανάκλησης με σχετικά  

υποστηρικτικά στοιχεία).   
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Υπενθυμίζεται, στον ιστότοπο της FDA παρατίθεται αναλυτική πληροφόρηση για την 

εισαγωγή/διάθεση προϊόντων στην αγορά ΗΠΑ: α) τροφίμων/ποτών, βλ. Importing Food 

Products into the United States, https://www.fda.gov/food/food-imports-exports/importing-food-

products-united-states, και β) φαρμακευτικών, Human Drug Imports, 

https://www.fda.gov/drugs/guidance-compliance-regulatory-information/human-drug-imports.  

  

  

Υπογραμμίζεται ότι σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια της FDA οι ανακοινώσεις Import Alerts 

μπορεί να παραμένουν ενεργές, και μάλιστα για πολλά έτη, εφόσον δεν αναλαμβάνονται  

ενέργειες ανάκλησής των. Εν προκειμένω, φορτία με συναφή χαρακτηριστικά, όπως κατηγορία  

προϊόντος και εταιρεία παραγωγής, τυπικά δεσμεύονται αυτομάτως, χωρίς φυσική εξέτασή  

τους (DWPE) από τις εδώ τελωνειακές Αρχές. Συναφώς, για τη χώρα μας υφίσταται κατάλογος  

με 22 ανακοινώσεις Import Alerts (αγροδιατροφικά και φαρμακευτικά), βλ. ιστοσελίδα  

GREECE, https://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/country_GR.html (ενώ, διευκρινίζουμε,  

όπως αναφέρεται στην πληροφόρηση περί Import Alerts παραπάνω, οι αναφερόμενες  

ημερ/νίες δημοσίευσης είναι ημερ/νίες επικαιροποίησης και δεν ανταποκρίνονται στις αρχικές  

ημερ/νίες πρώτης δέσμευσης φορτίου, δηλαδή δεν έχει γίνει ανάκληση και οι σχετικές εντολές  

DWPE παραμένουν σε ισχύ).   
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