ΣΥΣΤΗΜΑ RAPEX
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η
οποία αποτελεί και το εθνικό σημείο επαφής με την Ευρω-

RAPEX
KEEPING EUROPEAN CONSUMERS SAFE

παϊκή Επιτροπή. Για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της
Το σύστημα RAPEX είναι ένα Ευρωπαϊκό διαδικτυακό σύ-

για τη λειτουργία του RAPEX, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και

RAPEX is the EU rapid alert web-based application for all

στημα έγκαιρης προειδοποίησης και ταχείας ανταλλαγής πλη-

Προστασίας Καταναλωτών συνεργάζεται και με άλλες Αρμό-

dangerous consumer products, with the exception of food,

ροφοριών για τα επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα (δεν

διες Κυβερνητικές Αρχές που έχουν επιφορτισθεί με την επι-

συμπεριλαμβάνονται τρόφιμα, ιατρικές συσκευές και φάρ-

τήρηση της αγοράς για θέματα ασφάλειας προϊόντων.

μακα) που κυκλοφορούν στην αγορά των κρατών μελών της

medical products and medical devices. It allows for the rapid
exchange of information between Member States, as well as
Norway, Iceland and Liechtenstein, via central contact points

Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην αγορά της Νορβηγίας,

Ο Κύπριος καταναλωτής μπορεί να βρει όλες τις πληροφορίες

της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν που συμμετέχουν στο σύ-

για τα επικίνδυνα προϊόντα που γνωστοποιούνται στο RAPEX

στημα. Σκοπός του συστήματος είναι να εξασφαλίζει ότι οι

από τις ιστοσελίδες των υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες

πληροφορίες για τα επικίνδυνα προϊόντα, που εντοπίζονται

με την επιτήρηση της αγοράς. Οι Υπηρεσίες που φαίνονται πιο

στην Ευρωπαϊκή Αγορά και γνωστοποιούνται στο σύστημα

κάτω ανακοινώνουν σε εβδομαδιαία βάση στις ιστοσελίδες

safety. Both measures ordered by national authorities or taken

από τις Εθνικές Αρχές, κυκλοφορούν γρήγορα μεταξύ των

τους, τα προϊόντα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους. Ανα-

voluntarily by producers and distributors are covered by

Εθνικών Αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο

κοινώσεις δημοσιεύονται και στα ΜΜΕ.

RAPEX.

-

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών:

The Commission publishes a weekly overview (usually every

www.mcit.gov.cy

Friday) of the dangerous products reported by the national

(the National Contact Points) and the Commission, of
measures taken to prevent or restrict the marketing or use of
products posing a serious risk to consumers´ health and

την απαγόρευση ή τον περιορισμό της πώλησης αυτών των
προϊόντων στην αγορά και την αποτελεσματικότερη προστασία των καταναλωτών.

authorities (the RAPEX notifications) on its website at:
Πρόσβαση στις εβδομαδιαίες περιλήψεις των κοινοποιήσεων

-

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας:
www.mlsi.gov.cy/dli

στο σύστημα RAPEX έχουν όλοι οι καταναλωτές μέσω της

http://ec.europa.eu/rapex

ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση:
-

www.mcw.gov.cy/ems

http://ec.europa.eu/rapex
Η ιστοσελίδα ανανεώνεται συνήθως κάθε Παρασκευή και πε-

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών:

-

Φαρμακευτικές Υπηρεσίας:

είναι η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών

the measures that have been taken by the reporting country.
The Competent Authority in Cyprus responsible for the

που περικλείουν και τα μέτρα που λήφθηκαν από τη γνωστο-

Η Αρμόδια Αρχή για τη λειτουργία του RAPEX στην Κύπρο

provides information on the product, the possible danger and

www.moh.gov.cy/phs

ριλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τον κίνδυνο
ποιούσα Αρμόδια Αρχή.

This weekly overview, which is accessible to all consumers,

-

Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών –

operation of the RAPEX system is the Competition and

Τομέας Προϊόντων Δομικών Κατασκευών

Consumer Protection Service of the Ministry of Commerce,

www.moi.gov.cy

Industry and Tourism, which is also the National Contact Point
of Cyprus to the European Commission.

In order to fulfill its obligations for the operation of the RAPEX
system, the Competition and Consumer Protection Service
cooperates with other public authorities responsible for the
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ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

market surveillance on issues related to product safety.
Cypriot consumers may have access to all relevant
information on dangerous products that have been notified in
the RAPEX system on the websites of the authorities
responsible for the market surveillance. Each authority
uploads on its website, on a weekly basis, the products that
fall within the scope of its competency. Moreover, press
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releases are distributed to the mass media.
-

Competition and Consumer Protection Service:
www.mcit.gov.cy

-

Department of Labour Inspection:
www.mlsi.gov.cy/dli

-

Department of Electrical and Mechanical Services:
www.mcw.gov.cy/ems

-

Offices: 6, Andrea Araouzou str., Nicosia
Address: 1421 Nicosia
Tel.: 22867122, Fax: 22304916
E-mail: conservice@mcit.gov.cy
Website: www.mcit.gov.cy

Pharmaceutical Services:
www.moh.gov.cy/phs

-

COMPETITION AND CONSUMER
PROTECTION SERVICE
MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM

Consumers toll-free line: 1429

ΣΥΣΤΗΜΑ RAPEX
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