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Τα επιστημονικά δίκτυα της EFSA 
αποτελούνται από εθνικούς οργανισμούς που 

συνεργάζονται με την EFSA σε συγκεκριμένους τομείς, 
όπως η συλλογή δεδομένων, οι αναδυόμενοι κίνδυνοι, η 

παρακολούθηση των καταλοίπων φυτοφαρμάκων και η 
ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ EFSA
με τα κράτη μέλη

Το διοικητικό συμβούλιο είναι το διοικητικό όργανο 
της EFSA και διασφαλίζει ότι η Αρχή εκπληρώνει την 

αποστολή της και εκτελεί τα καθήκοντά της σύμφωνα 
με το νομικό πλαίσιο της ΕΕ. Δεν επηρεάζει το 

ανεξάρτητο επιστημονικό έργο που επιτελεί η 
EFSA.

Στο συμβουλευτικό σώμα 
συμμετέχουν η EFSA και τα κράτη μέλη ώστε να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες και γνώσεις 
σχετικά με την εκτίμηση του κινδύνου των 
τροφίμων στην Ευρώπη. Το Σώμα συμβουλεύει 
τον εκτελεστικό διευθυντή της EFSA σχετικά με 

το πρόγραμμα εργασίας της EFSA και την 
ιεράρχηση των αιτημάτων για επιστημονικές 

συμβουλές. Υποστηρίζεται από τα σημεία επαφής.

Εγκρίνει το ετήσιο και πολυετές πρόγραμμα 
εργασίας της EFSA, την ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων και τον προϋπολογισμό.
Καταρτίζει τον κατάλογο των αρμόδιων 
οργανισμών της ΕΕ που μπορούν να 
συνδράμουν την EFSA στην αποστολή της.
Διορίζει τα μέλη της επιστημονικής 
επιτροπής και των επιστημονικών ομάδων, 
καθώς και τον εκτελεστικό διευθυντή της 
EFSA.

Προωθεί τη συνεργασία και αποφεύγει την 
αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών.
Εξετάζει τις διιστάμενες επιστημονικές 
γνώμες.
Προσδιορίζει και χαρακτηρίζει τους 
αναδυόμενους κινδύνους.
Τα σημεία επαφής λειτουργούν ως 
συνδετικοί κόμβοι για την ανταλλαγή 
πληροφοριών, τη δικτύωση και τη 
συνεργασία.

Διευκολύνουν το πλαίσιο επιστημονικής 
συνεργασίας συντονίζοντας τις δραστηριότητες.
Ανταλλάσσουν πληροφορίες.
Αναπτύσσουν και υλοποιούν κοινά σχέδια.
Ανταλλάσσουν εμπειρογνωμοσύνη και βέλτιστες 
πρακτικές.
Συντονίζουν τις δραστηριότητες ενημέρωσης 
σχετικά με τον κίνδυνο.

Η στήριξη που παρέχεται στην EFSA από τα κράτη μέλη της ΕΕ μέσω του συμβουλευτικού σώματος, των 
σημείων επαφής και των επιστημονικών δικτύων είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία 
του συστήματος της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων.

Μετά την εφαρμογή του κανονισμού για τη διαφάνεια, στο διοικητικό συμβούλιο της EFSA συμμετέχουν 
εκπρόσωποι από τα κράτη μέλη, μαζί με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, των συμφερόντων στην 
τροφική αλυσίδα και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

ΠΟΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ;

Από τον Ιούλιο του 2022, το διοικητικό συμβούλιο 
της EFSA περιλαμβάνει εκπροσώπους των κρατών 
μελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της κοινωνίας των 
πολιτών και των συμφερόντων στην τροφική 
αλυσίδα καθώς και των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).

Εκπρόσωποι των εθνικών αρχών για την 
ασφάλεια των τροφίμων των κρατών 
μελών, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας, 
καθώς και παρατηρητές από την Ελβετία, τις 
χώρες υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ και από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εκπρόσωποι των ορισθέντων οργανισμών 
στα κράτη μέλη, με εμπειρογνωμοσύνη ή 
αρμοδιότητα στους τομείς που καλύπτει 
κάθε δίκτυο.

ΠΩΣ ΔΙΟΡIΖΟΝΤΑΙ;

Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών προτείνονται από τα 
οικεία κράτη μέλη και διορίζονται από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο. Οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και 
των συμφερόντων της αλυσίδας τροφίμων διορίζονται από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο από κατάλογο που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Οι εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και 
των χωρών ΕΖΕΣ διορίζονται από τα οικεία θεσμικά όργανα 
και χώρες.

Τα μέλη διορίζονται από τις εθνικές αρχές για την 
ασφάλεια των τροφίμων των κρατών μελών, της 
Ισλανδίας, της Νορβηγίας και των χωρών παρατηρητών.

Τα επιστημονικά δίκτυα δημιουργούνται από το 
διοικητικό συμβούλιο βάσει προτάσεων που 
υποβάλλονται από το συμβουλευτικό σώμα και την EFSA.
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