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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2013 

 

         Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

96(Ι) του 2013. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ρύθμισης της 

Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 

και θα διαβάζεται μαζί με τον περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των 

Λαϊκών Αγορών Νόμο του 2013 (που στο εξής θα αναφέρεται 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 και 2015.  

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων 

όρων και των ορισμών τους: 

 

        «“μονάδα” σημαίνει τον ελάχιστο χώρο που διατίθεται για 

πώληση προϊόντων σε Λαϊκή Αγορά· 

  

  “πωλητής” σημαίνει πρόσωπο το οποίο πωλεί εντός της Λαϊκής 

Αγοράς τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του 

παρόντος Νόμου και είναι εγγεγραμμένος ως πλανοδιοπώλης 

στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων·». 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 12 

του βασικού 

νόμου. 

 

 

 

 

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

 

 (α)   Με την αρίθμηση της πρώτης παραγράφου αυτού σε 

εδάφιο (1) και την αντικατάσταση της άνω και κάτω 

τελείας στο τέλος της με τελεία· 

 

 (β) με την αντικατάσταση της πρώτης, της δεύτερης και της 

τρίτης επιφύλαξης αυτού από τα ακόλουθα νέα εδάφια (2) 
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και (3), αντίστοιχα: 

 

 «(2) Άδεια χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά μπορεί να 

κατέχει: 

 

  (α) Παραγωγός, κατόπιν βεβαίωσης του Τμήματος 

Γεωργίας ή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ή των 

Υγειονομικών Υπηρεσιών ή του Τμήματος Αλιείας, 

και να θέτει προς πώληση μόνο δικά του προϊόντα· 

 

  (β) πωλητής ο οποίος έχει προσκομίσει βεβαίωση από 

την αρμόδια αρχή ότι κατείχε άδεια χρήσης χώρου 

σε Λαϊκή Αγορά τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν 

από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 

παρόντος Νόμου και πληρεί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις:      

 

(i) Είναι εγγεγραμμένος και καταθέτει εισφορές στο 

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως 

πλανοδιοπώλης τουλάχιστον εννέα (9) μήνες 

πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 

του παρόντος Νόμου· 

(ii) η άδεια που του είχε εκδοθεί δεν κληρονομείται 

και δε μεταβιβάζεται σε κανένα άλλο πρόσωπο 

και έχει ισχύ μέχρι την ημερομηνία 

συνταξιοδότησής του· 

(iii) είναι ο ίδιος πωλητής και δεν απασχολεί άλλους 

αλλοδαπούς ή ημεδαπούς πωλητές· 

(iv) πωλεί προϊόντα που προμηθεύεται μόνο από 

παραγωγούς οι οποίοι δύνανται να κατέχουν 

άδεια χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά κατόπιν 

βεβαίωσης του Τμήματος Γεωργίας ή των 

Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ή των Υγειονομικών 

Υπηρεσιών ή του Τμήματος Αλιείας· 
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(v) δεν είναι ιδιοκτήτης φρουταρίας ή 

μεσιτέμπορoς· 

(vi) πωλεί τα προϊόντα του μόνο στις Λαϊκές Αγορές 

για τις οποίες είχε άδεια χρήσης χώρου 

τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την 

ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος 

Νόμου. 

 

 (3) Οι αναφερόμενες στην παράγραφο (α) του πιο 

πάνω εδαφίου υπηρεσίες δύναται να διενεργούν 

οποιουσδήποτε απαιτούμενους ελέγχους σε 

παραγωγούς και πωλητές σχετικά με την εξακρίβωση του 

τόπου προέλευσης ή/και παραγωγής ή/και παρασκευής 

των προς πώληση προϊόντων τους: 

 

Νοείται ότι, προτεραιότητα στους χώρους εντός 

της Λαϊκής Αγοράς έχουν οι παραγωγοί και οι πωλητές  

δε θα χρησιμοποιούν χώρους σε βάρος των παραγωγών: 

 

Noείται περαιτέρω ότι, ο μέγιστος χώρος που 

δύναται να χρησιμοποιεί πωλητής που έχει άδεια χρήσης 

χώρου σε Λαϊκές Αγορές δεν μπορεί να ξεπερνά τις δύο 

(2) μονάδες: 

 

Noείται έτι περαιτέρω ότι, παραγωγοί που έχουν 

εξασφαλίσει τις αναγκαίες βεβαιώσεις από τα αντίστοιχα 

τμήματα, έχουν το δικαίωμα εκχώρησης του δικαιώματος 

πώλησης των προϊόντων τους σε άλλο παραγωγό που 

επίσης έχει εξασφαλίσει τις αναγκαίες βεβαιώσεις για 

προώθηση των δικών τους προϊόντων, εφόσον η 

εκχώρηση αυτή γίνει γραπτώς και κοινοποιηθεί στην 

οικεία αρμόδια αρχή.». 

 

 


