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Η EFSA απεπζύλεη ζε Kύπξηνπο επηζηήκνλεο πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο ζε δύν 

επηζηεκνληθέο ηεο νκάδεο 
 

 

Σύμππαξη με την EFSA για την ασυάλεια των τπουίμων στην Ευπώπη 

πλέδξην γηα ηα ζπζηαηηθά θαη ηηο ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ 

εκείν επαθήο ηεο EFSA ζηε Ρνπκαλία 

 

Εθπξόζωπνη ηεο Επξωπαϊθήο Αξρήο γηα ηελ Αζθάιεηα ηωλ Τξνθίκωλ (EFSA) 

ζπλαληήζεθαλ ζήκεξα ζην Βνπθνπξέζηη κε επηζηήκνλεο από ηε Ρνπκαλία, ηε Βνπιγαξία, 

ηελ Κύπξν θαη ηηο γεηηνληθέο ρώξεο γηα λα ηνπο παξνηξύλνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο 

επηζηεκνληθέο ηεο νκάδεο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ αζθάιεηα ηωλ ζπζηαηηθώλ θαη ηωλ 

ζπζθεπαζηώλ ηωλ ηξνθίκωλ. Σηελ εθδήιωζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Pνπκαληθή 

πξωηεύνπζα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εζληθή αξρή γηα ζέκαηα πγηεηλήο, θηεληαηξηθήο θαη 

αζθάιεηαο ηωλ ηξνθίκωλ, ε EFSA απεύζπλε εθ λένπ πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο ζηελ 

επηζηεκνληθή ηεο νκάδα κε ζέκα ηηο πξόζζεηεο ύιεο ηωλ ηξνθίκωλ θαη ηηο πεγέο ζξεπηηθώλ 

νπζηώλ πνπ πξνζηίζεληαη ζηα ηξόθηκα (νκάδα ANS) θαη ζηελ επηζηεκνληθή ηεο νκάδα κε 

ζέκα ηα πιηθά πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ηξόθηκα, ηα έλδπκα, ηα αξηύκαηα θαη ηα 

βνεζεηηθά κέζα επεμεξγαζίαο (νκάδα CEF). Η πξόζθιεζε γηα ηηο νκάδεο απηέο είλαη 

αλνηρηή από ηηο 15 Απξηιίνπ 2013 έωο ηηο 17 Ινπλίνπ 2013. 

Η Γξ ηέιια Κάλλα Μηραειίδνπ, θύπξηα επηζηήκνλαο θαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ 

ηεο EFSA δειώλεη: «Οη νκάδεο ANS θαη CEF δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε ζεκαληηθνύο ηνκείο όπσο 

είλαη νη πξόζζεηεο ύιεο ησλ ηξνθίκσλ θαη ηα πιηθά πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηξόθηκα. Με 

απηήλ ηελ πξόζθιεζε, ε EFSA αλαδεηά εκπεηξνγλώκνλεο εηδηθά από ηελ Κύπξν θαη άιια λέα 

θξάηε κέιε, ζε κηα πξνζπάζεηα λα δηαζθαιίζεη ηε ζσζηή εθπξνζώπεζε ησλ επηζηεκνληθώλ ηεο 

νκάδσλ κε θαηαξηηζκέλνπο επηζηήκνλεο από δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ώζηε 

λα αληαλαθιάηαη θαη ε γεσγξαθηθή πνηθηιόηεηα ηεο εκπεηξνγλσκνζύλεο ζηελ νπνία βαζίδεηαη  

ην έξγν ηεο EFSA». 
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Ο Γξ Leon Brimer, κέινο ηεο νκάδαο CEF πνπ βξέζεθε ζηε ζπλάληεζε ζην Βνπθνπξέζηη, 

εμεγεί: «Δξγαδόκελνη ζε δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο όπνπ, πέξαλ ηεο δηθήο ηνπο 

εκπεηξνγλσκνζύλεο καζαίλνπλ θαη από επηζηήκνλεο άιισλ πεδίσλ, νη επηζηήκνλεο ηεο EFSA 

παξάγνπλ πξνεγκέλε επηζηεκνληθή γλώζε, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα απνδεηρζεί πνιύ ρξήζηκν 

ζην έξγν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ ζε εζληθό επίπεδν». Η Γξ Μηραειίδνπ, πξώελ κέινο 

ηεο νκάδαο PPR θαη ηνπ ζπκβνπιεπηηθνύ ζώκαηνο ηεο EFSA, πξνζζέηεη: «Οη επηζηήκνλεο από 

ηα λέα θξάηε κέιε ππνεθπξνζσπνύληαη ζηηο νκάδεο ηεο EFSA, γη’ απηό θαιώ ζεξκά ηνπο 

Κύπξηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο. Ιδηαίηεξα γηα ηηο κηθξέο ρώξεο, ε 

ζπκκεηνρή ζηηο νκάδεο είλαη κηα πξόθιεζε κέζα από ηελ νπνία πξνζθέξνληαη κνλαδηθέο 

επθαηξίεο δηθηύσζεο θαη πην ελεξγνύ ζπκκεηνρήο ζην ζύζηεκα αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ή ζην 

έξγν ηεο EFSA. Με ηε ζπκκεηνρή ηνπο, ζα εληζρύζνπλ ηνλ ξόιν ηεο EFSA ζην Δπξσπατθό 

ζύζηεκα αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ». 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα απνδείμνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο ζηε δηελέξγεηα επηζηεκνληθώλ 

εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ θαη ηελ επηζηεκνληθή αξηζηεία ζηελ ηνμηθνινγία, ζηνπο ειέγρνπο 

ηνμηθόηεηαο, ζηε ρεκεία, ζηελ εθηίκεζε δηαηξνθηθήο έθζεζεο, ζηελ αλζξώπηλε δηαηξνθή, ζηα 

έλδπκα ηξνθίκσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελδύκσλ από γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο 

κηθξννξγαληζκνύο, θαη ζηελ ηερλνινγία ηξνθίκσλ. Οη ππνςήθηνη επηιέγνληαη γηα ηξηεηή ζεηεία 

θαη ζπλδξάκνπλ ηνπο ππεύζπλνπο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ θαη 

ησλ δσνηξνθώλ ζηελ Δπξώπε παξέρνληαο επηζηεκνληθέο ζπκβνπιέο αλώηαηνπ επηπέδνπ. 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηηο επηζηεκνληθέο 

νκάδεο ηεο EFSA . Πιεξνθνξίεο γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο δηαηίζεληαη κέζσ ηνπ παξαθάησ 

ζπλδέζκνπ ή ηεο αξρηθήο ζειίδαο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηεο EFSA γηα όζν δηάζηεκα είλαη 

αλνηρηή ε πξόζθιεζε. Η πξόζθιεζε δεκνζηεύεηαη επίζεο ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζηηο επηζηεκνληθέο νκάδεο ANS θαη 

CEF ηεο EFSA - πξνζεζκία: 17 Ινπλίνπ 2013 

 

Δάλ είζηε δεκνζηνγξάθνο ή εξγαδόκελνο ζηα κέζα ελεκέξσζεο θαη ρξεηάδεζηε πεξηζζόηεξεο 

πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε με το: 

Γξαθείν Σύπνπ ηεο EFSA 

Τηλ: +39 0521 036 149 

Ηλ. ταχ: Press@efsa.europa.eu 

 

Σεκεηώζεηο 

 Η Δπξσπατθή Αξρή γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ (EFSA) ηδξύζεθε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 

2002, κεηά από κηα ζεηξά δηαηξνθηθώλ ζθαλδάισλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, σο 

αλεμάξηεηε πεγή παξνρήο επηζηεκνληθώλ ζπκβνπιώλ θαη πιεξνθόξεζεο ζρεηηθά κε 

θηλδύλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηξνθηθή αιπζίδα. ην επξσπατθό ζύζηεκα αζθάιεηαο 

http://www.efsa.europa.eu/en/scpanels/memberscall2011.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/scpanels/memberscall2011.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/news/presscontacts.htm
mailto:press@efsa.europa.eu
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ηξνθίκσλ, ε εθηίκεζε ησλ θηλδύλσλ επηηειείηαη αλεμάξηεηα από ηε δηαρείξηζε θηλδύλσλ. Ωο 

εθηηκεηήο ησλ θηλδύλσλ, ε EFSA παξέρεη επηζηεκνληθέο γλσκαηεύζεηο θαη ζπκβνπιεπηηθή 

ζέηνληαο κηα ηζρπξή βάζε γηα ηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο θαη ηε λνκνζεζία, θαζώο θαη 

ππνζηήξημε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην θαη ηα θξάηε κέιε γηα 

ηε ιήςε απνηειεζκαηηθώλ θαη έγθαηξσλ απνθάζεσλ δηαρείξηζεο θηλδύλσλ. 

 Σν έξγν ηεο νκάδαο ANS αθνξά ηηο πξόζζεηεο ύιεο ηξνθίκσλ όπσο νη ρξσζηηθέο θαη νη 

γιπθαληηθέο ύιεο, νη πεγέο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ πνπ πξνζηίζεληαη ζηα ηξόθηκα (π.ρ. πεγέο 

βηηακηλώλ θαη αλόξγαλσλ ζηνηρείσλ) θαη άιιεο νπζίεο πνπ πξνζηίζεληαη επί ηνύηνπ ζηα 

ηξόθηκα, κεηαμύ άιισλ γηα κε ηερλνινγηθνύο ζθνπνύο, π.ρ. νπζίεο κε ιεηηνπξγηθέο ηδηόηεηεο, 

εθηόο όκσο από ηα αξηύκαηα θαη ηα έλδπκα. 

 Σν έξγν ηεο νκάδαο CEF αθνξά πιηθά πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηξόθηκα (γηα παξάδεηγκα 

πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πεξηέθηεο ή ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ), αξηύκαηα θαη έλδπκα, 

βνεζεηηθά κέζα επεμεξγαζίαο θαη νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο (π.ρ. αθηηλνβόιεζε ηξνθίκσλ, 

αλαθύθισζε πιαζηηθώλ γηα ρξήζε ζε πιηθά πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηξόθηκα). 

 Οη νκάδεο ANS θαη CEF αζρνινύληαη θπξίσο κε δηαδηθαζίεο αδεηνδόηεζεο, θαζώο ην έξγν 

ηνπο αθνξά θαηά θύξην ιόγν ειεγρόκελεο νπζίεο ή δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη πξώηα λα 

αμηνινγνύληαη από ηελ EFSA πξνηνύ επηηξαπεί ε ρξήζε ηνπο ζηελ ΔΔ. 
 
 


