
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ AΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(όλα τα σχετικά σηµεία πρέπει να συµπληρωθούν καταλλήλως (για τις αιτήσεις που υποβάλλονται σε χαρτί: µε κεφαλαία γράµµατα µε ΜΑΥΡΟ
ΜΕΛΑΝΙ, ακόµη και σε περίπτωση που επισυνάπτονται συµπληρωµατικά έγγραφα. Το συµπληρωµένο έντυπο πρέπει να φέρει υπογραφή και

ηµεροµηνία))

Οι υποψήφιοι πρέπει να συµπληρώσουν όλες τις θέσεις του εντύπου.

1. Επώνυµο (1): �������������������������. Όνοµα(-τα): �������������������..

Ιδιότητα:��������������������..

3. Ηµεροµηνία γέννησης: Ηµέρα: ........................................  Μήνας: .............................  Έτος: ..........................

4. Φύλο: Άρρεν Θήλυ

5. Ιθαγένεια:

 

BEL DNK DEU GRC ESP FRA IRL ITA LUX NLD AUT PRT FIN SWE GBR

6. Γλώσσες:
Σηµειώστε τους ακόλουθους αριθµούς (1, 2 ή 3) στο(-α) αντίστοιχο(-α) τετραγωνίδιο(-α):
1 για τη µητρική ή κύρια γλώσσα,
2 για τη(τις) δεύτερη(-ες) γλώσσα(-ες),
3 για κάθε άλλη γλώσσα που γνωρίζετε.

Γερµανικά Αγγλικά ∆ανικά Ισπανικά Φινλανδικά Γαλλικά Ελληνικά Ιταλικά Ολλανδικά Πορτογαλικά Σουηδικά Άλλη γλώσσα
(αναφέρετε)

7 Οργάνωση στην οποία εργάζεστε: (να αναφέρετε αν είστε µη µισθωτός εργαζόµενος ή άνεργος).

Επωνυµία:

∆ιεύθυνση:

                                                     
(1) ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτησή σας καταγράφεται µε αυτό το επώνυµο. Πρέπει να αναφέρετε το ίδιο επώνυµο σε κάθε σχετική επιστολή σας. Εάν τα πτυχία

και τα πιστοποιητικά που επισυνάπτετε στην παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος φέρουν άλλο επώνυµο (π.χ. το γένος για τις έγγαµες
γυναίκες) παρακαλείσθε να το αναφέρετε:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

(2) Ο υποψήφιος οφείλει να ενηµερώνει τις υπηρεσίες της Επιτροπή για τυχόν αλλαγή της διεύθυνσής του.

2. ∆ιεύθυνση αλληλογραφίας (2) :
  ........................................................................................................................................................................................................................................... αριθ.: ..........................................................

 Ταχ. κώδικας: ...............................................  Πόλη ή χωριό: ................................................................................................................... Χώρα: .........................................................

 Τηλ.:: .................................................................... Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: ........................................................................................ Φαξ: ...........................................................

  Αριθ. τηλεφώνου: .............................................................................................................................................................................................................................................................



8. Παρακαλείσθε να παραθέσετε εν συντοµία τους κύριους τοµείς ικανοτήτων στους οποίους κρίνετε ότι µπορείτε να συνεισφέρετε στο
διοικητικό συµβούλιο

(1)

(2)

(3)

Άλλοι:

8α.  Παρακαλείσθε να αναφέρετε συνοπτικά την εµπειρία σας όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίµων και των ζωοτροφών ή άλλους
τοµείς σχετικούς µε το έργο της Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων



9. Προσδιορίστε αν η αίτησή σας µπορεί να θεωρηθεί ως έκφραση ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των τεσσάρων µελών που εχουν
σχεσεις µε οργανώσεις που εκπροσωπούν τους καταναλωτές ή άλλα συµφέροντα στην τροφική αλυσίδα.

ΝΑΙ   ΟΧΙ

Αν απαντήσατε ναι:
(α) Καταναλωτές: Να αναφέρετε την επωνυµία και τη διεύθυνση της οργάνωσης/των οργανώσεων:

(β) Άλλα συµφέροντα στην τροφική αλυσίδα: Να αναφέρετε την επωνυµία και τη διεύθυνση της οργάνωσης/των 
οργανώσεων:

10. Πληροφορίες σχετικά µε άµεσα ή έµµεσα συµφέροντα που έχουν σχέση µε την αποστολή της Αρχής (στο παρόν στάδιο, δεν
χρειάζεται να αναφέρετε τα ποσά των ενδεχόµενων οικονοµικών συµφερόντων ή τα ονόµατα των µελών της οικογένειας)

(1) Άµεσο συµφέρον (οικονοµικά οφέλη που προέρχονται π.χ. από εργασία, ανάθεση σύµβασης, επενδύσεις, αµοιβές κ.τ.λ.):

(2) Έµµεσα συµφέροντα (έµµεσα οικονοµικά συµφέροντα, π.χ. υποτροφίες, χορηγίες, ή άλλου είδους οφέλη):

(3) Συµφέροντα που προέρχονται από τις επαγγελµατικές δραστηριότητες του υποψηφίου ή των πλησιέστερων µελών της 
οικογένειάς του:



(4) Οποιαδήποτε ιδιότητα µέλους ή σύνδεση µε οργανώσεις/φορείς/συλλόγους µε συµφέροντα σχετικά µε το έργο της Αρχής:

(5) Άλλα συµφέροντα ή γεγονότα που κρίνονται συναφή από τον υποψήφιο:

11. ∆ήλωση: 

1. Ο(Η) υπογράφων(-ουσα) δηλώνω υπεύθυνα ότι οι ανωτέρω πληροφορίες είναι πλήρεις και ακριβείς.

3. ∆ηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι έχω την ιθαγένεια ενός από τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απολαύω πλήρως των 
πολιτικών µου δικαιωµάτων.

3. Αναλαµβάνω την υποχρέωση να παράσχω, όταν µου ζητηθούν, δικαιολογητικά σχετικά µε την εκδήλωση ενδιαφέροντός µου και
γνωρίζω ότι οποιαδήποτε παράλειψή µου συνεπάγεται την ακύρωση της υποψηφιότητάς µου.

4. ∆ηλώνω ότι είµαι πρόθυµος να αναλάβω δέσµευση ως προς την ανεξαρτησία µου για το δηµόσιο συµφέρον και να υποβάλω
πλήρεις δηλώσεις σχετικά µε οποιαδήποτε άµεσα ή έµµεσα συµφέροντα που ενδέχεται να θεωρηθεί ότι θίγουν την ανεξαρτησία
µου.

5. Συµφωνώ να αποδεχτώ είτε τετραετή είτε εξαετή θητεία αν προταθεί από το Συµβούλιο.

Ηµεροµηνία και υπογραφή: ............................................................................................................................................................................................

Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να υποβάλουν:

- Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
- Βιογραφικό σηµείωµα 3 σελίδων κατ� ανώτατο όριο


