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Αρ. 4764, 28.2.2014    

Αριθμός 134 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ  
ΟΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΙ TOY 2006 ΕΩΣ 2011 

(Ν. 155(Ι) ΤΟΥ 2006, Ν.68(Ι) ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ Ν. 6(Ι) ΤΟΥ 2011) 
___________ 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 26  
155(Ι) του 2006 
68(Ι) του 2007 
6(Ι) του 2011. 

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το 
άρθρο 26 των περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των 
Υπαλλήλων τους Νόμων, αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις των επηρεαζόμενων οργανώσεων, 
εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: 

  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κ.Δ.Π. 440/2006 
Κ.Δ.Π. 278/2007 
Κ.Δ.Π. 250/2011 
Κ.Δ.Π. 362/2013. 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών 
που διατίθενται από τα Ειδικά Καταστήματα (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2014 και θα διαβάζεται 
μαζί με τα περί Καθορισμού των Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών που διατίθενται από τα Ειδικά 
Καταστήματα Διατάγματα του 2006 έως 2013 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «το βασικό 
Διάταγμα»). 

 2. Το βασικό Διάταγμα τροποποιείται με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ια) της 
παραγράφου 6 με την ακόλουθη νέα παράγραφο:  

  
 (ια) συσκευασμένα γαλακτοκομικά προϊόντα και συσκευασμένα αλλαντικά, αυγά, φρέσκο 

γάλα, γάλα μακράς διάρκειας, μαρμελάδες, μέλι, έτοιμες σάλτσες σε υγρή μορφή, 
στιγμιαίες σούπες, εδώδιμα λάδια σε συσκευασίες μέχρι και ενός λίτρου, ξύδι, 
μακαρόνια, ρύζι και φακελάκια και κονσέρβες προμαγειρεμένου, γρήγορης 
παρασκευής, φαγητού και γλυκού. 

  
 3. Το βασικό Διάταγμα τροποποιείται με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ιζ) της 

παραγράφου 6 με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
  

 
 
(ιζ) απορρυπαντικά ρούχων σε υγρή ή στερεή μορφή των οποίων το βάρος / o όγκος να 

μην υπερβαίνει τα δύο κιλά ή τα δύο λίτρα, αντίστοιχα και καθαριστικά οικιακής 
χρήσης σε υγρή ή στερεή μορφή των οποίων το βάρος / o όγκος να μην υπερβαίνει 
το ένα κιλό ή το ένα λίτρο, αντίστοιχα. 

 
 4. Το βασικό Διάταγμα τροποποιείται με την διαγραφή της λέξης «και,» αμέσως μετά την 

υποπαράγραφο (ιστ) της παραγράφου 6, την προσθήκη της λέξης αυτής στο τέλος της 
υποπαραγράφου (ιζ) της ίδιας παραγράφου και με την προσθήκη αμέσως μετά την υποπαράγραφο (ιζ) 
της παραγράφου 6 της ακόλουθης νέας παραγράφου (ιη): 

  
 

 
(ιη) καυσόξυλα. 

_____________ 
Έγινε στις 27 Φεβρουαρίου 2014. 

                                                                                                                  ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΥ,   
                                                                                       Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
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