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Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 55(Ι) του 2019 

                        ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2013 KAI 2015 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός 
 τίτλος. 

96 (Ι) του 2013 
57(Ι) του 2015. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας 
των Λαϊκών Αγορών Νόμους του 2013 και 2015 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Ρύθμισης της 
Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμοι του 2013 έως 2019. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτό, στην κατάλληλη 
αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 
 
“«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο           
«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου της 28

ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή 
και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

 

 
«παραγωγός» σημαίνει πρόσωπο το οποίο εντός της Λαϊκής Αγοράς πωλεί κατά αποκλειστικότητα 
ή κατά πλειοψηφία, ανά είδος, προϊόντα ιδίας παραγωγής· 
 
«προϊόντα» σημαίνει τα προϊόντα όπως αυτά καθορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 5”. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 5  
του βασικού 
νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά 

την παράγραφο (θ) αυτού της ακόλουθης νέας παραγράφου (ι): 
 

 
 «(ι)  Βιολογικά προϊόντα, πρωτογενή ή/και μεταποιημένα, που εμπίπτουν στις κατηγορίες που 

αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (θ), νοουμένου ότι ο παραγωγός ή ο πωλητής 
τοποθετεί σε αυτά την προβλεπόμενη από τον Κανονισμό (ΕΚ) 834/2007 σήμανση και αναρτά 
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σε περίοπτη θέση το Πιστοποιητικό Βιολογικής Παραγωγής  που εκδίδει ο Οργανισμός 
Ελέγχου και Πιστοποίησης.». 

 
Τροποποίηση  
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

4. Tο άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «και να 

ετοιμάζει ετήσια έκθεση προς τον Υπουργό, η οποία θα» με την ακόλουθη φράση: 
 

«, να συντάσσει ετήσια έκθεση η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό, κοινοποιείται στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και». 

  
Τροποποίηση 
 του άρθρου 11 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου 

αυτού σε εδάφιο (1)
 
και την προσθήκη, αμέσως μετά, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2):  

 
    «(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), ο χώρος της Λαϊκής Αγοράς οργανώνεται σε 
ευκρινώς επισημασμένα τμήματα ως ακολούθως: 

 
      (α) Παραγωγοί βιολογικών προϊόντων, 
 
      (β) Παραγωγοί συμβατικών προϊόντων, 
 
      (γ) Πωλητές.».  

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 12  
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

 (α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού ως ακολούθως: 
  

(i) Με την αντικατάσταση της λέξης «Άδεια» (πρώτη γραμμή) με τη φράση 
«Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 15, άδεια»· 

 
(ii) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού με την ακόλουθη παράγραφο: 

 
«(α) Παραγωγός ή συγγενής αυτού εξ αίματος μέχρι δευτέρου βαθμού, ή 

συγγενής αυτού εξ αγχιστείας μέχρι πρώτου βαθμού νοουμένου ότι κατέχει 
γραπτή εξουσιοδότηση που έλαβε από τον παραγωγό· » και 

 
(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο: 

 
«(3)(α) Η αρμόδια αρχή διενεργεί ελέγχους πριν από την έναρξη και καθ’ όλη τη 

διάρκεια της Λαϊκής Αγοράς για να διαπιστώσει ότι ο παραγωγός ή ο πωλητής κατέχει 
άδεια χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά και στην περίπτωση πωλητή ή παραγωγού ο 
οποίος πωλεί προϊόντα άλλου παραγωγού, να διαπιστώσει ότι κατέχει απόδειξη 
αγοράς των εν λόγω προϊόντων, καθώς και γραπτή εκχώρηση δικαιώματος πώλησής 
τους, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (β) του παρόντος εδαφίου ή στο εδάφιο 
(1Α) του άρθρου 15, ανάλογα με την περίπτωση: 

 
Νοείται ότι εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, 

του Τμήματος Αλιείας και των Υγειονομικών Υπηρεσιών, δύναται να διενεργούν 
οποιουσδήποτε περαιτέρω αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε Λαϊκή Αγορά για 
εξακρίβωση του τόπου προέλευσης ή/και παραγωγής ή/και παρασκευής των 
προϊόντων που διατίθενται προς πώληση και τα οποία αναγράφονται στην άδεια 
χρήσης χώρου στην Λαϊκή Αγορά: 

 
Νοείται περαιτέρω ότι, ο μέγιστος χώρος που δύναται να χρησιμοποιεί πωλητής 

που κατέχει την δυνάμει του άρθρου 17 άδεια χρήσης χώρου σε Λαϊκές Αγορές δεν 
μπορεί να ξεπερνά τις δύο (2) μονάδες. 

 
(β) Παραγωγοί που έχουν εξασφαλίσει τις αναφερόμενες στο εδάφιο (1Α) του 

άρθρου 15 βεβαιώσεις έχουν το δικαίωμα εκχώρησης του δικαιώματος πώλησης των 
προϊόντων τους σε άλλο παραγωγό που επίσης έχει εξασφαλίσει τις  πιο πάνω 
βεβαιώσεις για προώθηση των δικών του προϊόντων, εφόσον η εκχώρηση αυτή γίνει 
γραπτώς και κοινοποιηθεί στην οικεία αρμόδια αρχή και νοουμένου ότι τα προϊόντα 
που διαθέτει ο κάθε παραγωγός προς πώληση αποτελούν κατά πλειοψηφία, ανά 
είδος, προϊόντα ιδίας παραγωγής.». 
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Τροποποίηση  
του άρθρου 13  
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού 

με το ακόλουθο εδάφιο: 
 

«(1) Κάθε Λαϊκή Αγορά δεν ανοίγει ενωρίτερον από τις 5:00 π.μ. και για την περίοδο από την 1
η 

Νοεμβρίου μέχρι την 31
η Μαρτίου δεν κλείνει ενωρίτερον από τις 3:00 μ.μ., ενώ για την περίοδο από 

την 1
η Απριλίου μέχρι την 31

η Οκτωβρίου δεν κλείνει ενωρίτερον από τις 6:00 μ.μ..». 
  
Τροποποίηση  
του άρθρου 15  
του βασικού 
νόμου. 

8. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

  
 (α)  

 
Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης «, και επισυνάπτει όλα τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά» (έκτη και έβδομη γραμμή), 

   
 (β)  

 
με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (1Α): 

   
 «(1Α) Ο παραγωγός μαζί με την αίτησή του, αναλόγως των προς πώληση προϊόντων, 

προσκομίζει τα ακόλουθα:  
  
 (α) Για προϊόντα όπως αυτά αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β), (δ), (ε), (στ), 

(ζ), (ι) του εδαφίου (1) του άρθρου 5, βεβαίωση του Τμήματος Γεωργίας με 
εξαίρεση τα αυτοφυή άγρια φυτά, τα άγρια μανιτάρια, και τα άγρια σαλιγκάρια

. 
   
 (β) για προϊόντα όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο (η) του εδαφίου (1) 

του άρθρου 5, βεβαίωση του Τμήματος Αλιείας
. 

   
 (γ) 

 

 
για προϊόντα όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) 
του άρθρου 5,  βεβαίωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών

. 
   
 (δ) για προϊόντα όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο (θ) του εδαφίου (1) 

του άρθρου 5, βεβαίωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών: 
  
 Νοείται ότι στην περίπτωση παραγωγού ο οποίος πωλεί, δυνάμει της παραγράφου 

(β) του εδαφίου (3) του άρθρου 12, προϊόντα άλλων παραγωγών, οι τελευταίοι 
διαβιβάζουν τις πιο πάνω βεβαιώσεις, τις οποίες έχουν εξασφαλίσει οι ίδιοι, στον 
παραγωγό που θα πωλήσει τα προϊόντα τους, ο οποίος τις προσκομίζει στην αρμόδια 
αρχή μαζί με τη γραπτή εκχώρηση δικαιώματος πώλησής τους από τους εν λόγω 
παραγωγούς: 

  
 Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από πωλητή, 

αυτός προσκομίζει τις βεβαιώσεις που έχει εξασφαλίσει ο παραγωγός του οποίου τα 
προϊόντα διαθέτει προς πώληση, μαζί με τη γραπτή εκχώρηση δικαιώματος πώλησής 
τους από τους εν λόγω παραγωγούς: 

  
 Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που το είδος προϊόντος που τίθεται προς 

πώληση διαφέρει από το είδος προϊόντος που δηλώθηκε στο αρχικό έντυπο υποβολής 
αίτησης, ο παραγωγός ή ο πωλητής ενημερώνει άμεσα γραπτώς την αρμόδια αρχή 
υποβάλλοντας νέο έντυπο αίτησης και τις αντίστοιχες επιπρόσθετες βεβαιώσεις και 
πιστοποιήσεις»· και 

  
  (γ)      με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2Α): 

 
      «(2Α) Στην άδεια χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά, όπως αυτή εκδίδεται από την 

οικεία αρμόδια αρχή, αναγράφονται όλα τα προϊόντα για τα οποία έχει εξασφαλιστεί 
έγκριση.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 19  
του βασικού 
νόμου. 

9. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) 

αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (3), (4), (5) και (6):  

  
 «(3) Η οριζόμενη δυνάμει του εδαφίου (2) επιτροπή ελέγχου απαρτίζεται από πρόσωπα 

εξουσιοδοτημένα από την αρμόδια αρχή η οποία ορίζει έναν εξ’ αυτών ως πρόεδρο της 
επιτροπής. 
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 (4) Ο πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου συγκαλεί τις συνεδρίες της επιτροπής σε τακτά 
χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον (2) φορές ετησίως στις οποίες καλούνται να παραστούν και 
να εκφέρουν απόψεις οι κάτοχοι άδειας χρήσης χώρου στην οικεία Λαϊκή Αγορά ή εκπρόσωποί 
τους. 

  
 (5) Η επιτροπή ελέγχου καταγράφει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της 

Λαϊκής Αγοράς, υποβάλλει εισηγήσεις προς την αρμόδια αρχή για λήψη μέτρων για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και συντάσσει ετησίως σχετική έκθεση την οποία 
κοινοποιεί στη Συμβουλευτική Επιτροπή. 

  
 (6) Οι κάτοχοι άδειας χρήσης χώρου σε Λαϊκές Αγορές δύνανται να απευθύνονται στην 

επιτροπή έλεγχου και να υποβάλλουν σ’ αυτήν οποιεσδήποτε καταγγελίες σε σχέση με την 
λειτουργία των Λαϊκών Αγορών, καθώς και εισηγήσεις για την βελτίωση της λειτουργίας τους: 

  
 Νοείται ότι, σε περίπτωση που οι κάτοχοι άδειας χρήσης χώρου σε Λαϊκές Αγορές 

απευθυνθούν στην επιτροπή έλεγχου και κρίνουν ως μη ικανοποιητική την ανταπόκριση εκ 
μέρους της επιτροπής ελέγχου ή της αρμόδιας αρχής, δύνανται να υποβάλουν τις οποιεσδήποτε 
καταγγελίες ή εισηγήσεις τους σε σχέση με τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών, κατευθείαν στο 
Γενικό Διευθυντή.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 20  
του βασικού 
νόμου. 

10. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) 

αυτού, με την ακόλουθη παράγραφο: 
 

«(α) Των όρων, των προϋποθέσεων έκδοσης, της κατοχής άδειας χρήσης χώρου και της 
πώλησης μόνο όσων προϊόντων αναγράφονται στην άδεια του συγκεκριμένου παρα-
γωγού ή πωλητή». 

  


