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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

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

περί της

των Λαϊκών Αγορών

Νόµος του 2019
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία.

2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείμενο
προκύπτει διαφορετική έννοια:
«Αγροτικές Οργανώσεις» για σκοπούς εφαρμογής των
προνοιών του άρθρου 7 εδαφίου 1 ορίζονται οι πιο
κάτω:
(i) Παναγροτική Ένωση Κύπρου (ΠΕΚ)
(ii)Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου
(iii) Ένωση Κυπρίων Αγροτών (ΕΚΑ)
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(iv) Νέα Αγροτική Κίνηση
(v) Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου
«άδεια χρήσης χώρου» σηµαίνει την άδεια που
παραχωρείται δυνάµει του άρθρου 15·
«αρµόδια αρχή» σηµαίνει την κατά τόπους αρµόδια
αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης·
«αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης» σηµαίνει Συµβούλιο
∆ήµου ή Κοινοτικό Συµβούλιο·
«Γενικός ∆ιευθυντής» σηµαίνει το Γενικό ∆ιευθυντή του
Υπουργείου

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και

Περιβάλλοντος.
«∆ηµοκρατία» σηµαίνει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία·
111 του 1985

«Δήµος» σηµαίνει Δήµο που συστάθηκε µε βάση τις

1 του 1986

πρόνοιες του περί ∆ήµων Νόµου, όπως αυτός

8 του 1986

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

25 του1986
39 του1986
50 του1986
114 του 1986
121 του 1986
149 του 1986
14 του1987
63 του1987
165 του 1987
320 του 1987
39 του1988
204 του 1988
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119 του 1990
143 του 1991
190 του 1991
223 του 1991
40(Ι) του1992
54(Ι) του1992
87(Ι) του1992
23(Ι) του1994
37(Ι) του1995
8(Ι) του 1996
65(Ι)του 1996
85(Ι) του1996
20(Ι) του1997
112(Ι) του2001
127(Ι) του2001
128(Ι) του2001
139(Ι) του2001
153(Ι) του2001
23(Ι) του2002
227(Ι) του2002
47(Ι) του2003
236(Ι) του2004
53(Ι) του2005
86(Ι) του2005
118(Ι) του2005
127(Ι) του2005
137(Ι) του2006
157(Ι) του2006
25(Ι) του2007
147(Ι) του2007
153(Ι) του2007
19(Ι) του2008
73(Ι) του2008
51(Ι) του2009
97(Ι) του2009
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48(Ι) του2010
121(I) του2010
30(I)του2011
137(I) του2011
217(Ι) του 2012.

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007» σημαίνει την πράξη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο « Κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007
για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των
βιολογικών

προϊόντων

και

την

κατάργηση

του

κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, όπως εκάστοτε
αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
86(Ι) του1999

«Κοινότητα» σηµαίνει την Κοινότητα που συστάθηκε µε

51(Ι) του2000
5(Ι) του 2001
131(Ι) του2001

βάση τις πρόνοιες του περί Κοινοτήτων Νόµου, όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

199(Ι) του2002
228(Ι) του2002
52(Ι) του2005
128(Ι) του2005
148(Ι) του2006
156(Ι) του2006
27(Ι) του2007
154(Ι) του2007
166(Ι) του2007
2(Ι) του 2009
50(Ι) του2009
98(Ι) του2009
47(Ι) του 2010
120(Ι) του2010
29(Ι) του2011
136(Ι) του 2011
2189Ι) του 2012

6

«µονάδα» σηµαίνει τον ελάχιστο χώρο που διατίθεται
για πώληση προϊόντων

σε Λαϊκή Αγορά·

«Οργάνωση Καταναλωτών» για σκοπούς εφαρμογής
των προνοιών του άρθρου 7 εδαφίου (1) ορίζονται οι
πιο κάτω:
(i) Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών και
(ii) Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας
Ζωής.
«παραγωγός» σηµαίνει πρόσωπο το οποίο πωλεί
εντός της Λαϊκής

Αγοράς

κατά αποκλειστικότητα

προϊόντα ιδίας παραγωγής ή κατά πλειοψηφία ανά
είδος προϊόντα ιδίας παραγωγής ,που αναφέρονται στο
άρθρο 6 του παρόντος Νόµου.
«προϊόντα»

σημαίνει

τα

προϊόντα

όπως

αυτά

καθορίζονται στο άρθρο 6.
«Συμβουλευτική Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή
που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7.
«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο

Γεωργίας,

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
«Υπουργός»

σημαίνει

τον

Υπουργό

Γεωργίας,

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΛΑΪΚΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Παράλληλη

3. Τα προϊόντα που διατίθενται στις Λαϊκές Αγορές

εφαρμογή

ανάλογα με το είδος, πρέπει

Ευρωπαϊκής

να πληρούν τους

και όρους ποιότητας, υγιεινής, ασφάλειας καθώς και τις

Εθνικής Νομοθεσίας

προδιαγραφές εμπορίας των τροφίμων, σύμφωνα με
τις γενικές διατάξεις της ενωσιακής

περί τροφίμων

νομοθεσίας και τις σχετικές κατά περίπτωση προϊόντος
διατάξεις

της

ειδικής

εθνικής

και

ενωσιακής

νομοθεσίας.
Πεδίο εφαρµογής

4. Ο παρών Νόµος εφαρµόζεται σε κάθε Λαϊκή Αγορά
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5, και βρίσκεται εντός
των ορίων της ∆ηµοκρατίας.

Ορισµός
Αγοράς.

Λαϊκή

5. Για σκοπούς εφαρµογής του παρόντος Νόµου,
Λαϊκή

Αγορά

ορίζεται

ως ο

ακάλυπτος ή

ο

καλυµµένος χώρος στον οποίο πραγµατοποιείται
υπαίθριο, στάσιµο, λιανικό εµπόριο προϊόντων από
τους παραγωγούς τους.
Νοείται ότι ως ακάλυπτοι χώροι, λογίζονται και
οι εγκαταστάσεις που φέρουν µόνο στέγαστρο ή και
περίφραξη,

τα

οποία

δεν

αποτελούν

µόνιµη

κατασκευή:

Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξάρτητα µε τα όσα
αναφέρονται στο παρόν άρθρο, εάν η οικεία αρµόδια
αρχή

διαθέτει

ειδικά
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διαμορφωμένο

χώρο

για

σκοπούς χρήσης αυτού ως Λαϊκής Αγοράς, δύναται
να το χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτό:

Νοείται

περαιτέρω ότι, απαγορεύεται η οικεία

αρµόδια αρχή να

εκδίδει άδεια λειτουργίας την ίδια

ημέρα σε άλλου είδους αγορά ή /και άλλου είδους
παζαράκι, στα οποία να πωλούνται προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 6.
Προϊόντα

που 6. Για σκοπούς εφαρµογής του παρόντος Νόµου, εντός

µπορούν

να της Λαϊκής Αγοράς, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο

πωλούνται σε Λαϊκή 5, µπορεί να πωλούνται τα ακόλουθα προϊόντα:
Αγορά.
(α) Προϊόντα φυτικής παραγωγής και μανιτάρια που
χρησιμοποιούνται ως τρόφιµα, συμπεριλαμβανομένων
και των προϊόντων που συλλέγονται από τη φύση.
(β) Κοµµένα άνθη και φυτά γλάστρας.
(γ) Μεταποιηµένα προϊόντα, τα οποία προκύπτουν από
τη μεταποίηση των προϊόντων που αναφέρονται στην
παράγραφο (α).

Νοείται ότι τόσο οι βασικές πρώτες ύλες, µε
εξαίρεση τη ζάχαρη, το ξύδι, το σιτάρι, το αλεύρι και το
χοιρινό κρέας (για παρασκευή αλλαντικών), όσο και το
ίδιο

το

µεταποιηµένο

προϊόν,

πρέπει

να

είναι

παραγωγής και παρασκευής του ιδίου του παραγωγού
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που το διαθέτει στην αγορά.

(δ) Σαλιγκάρια άγρια ή εκτροφής.
(ε) Μέλι και άλλα προϊόντα της µέλισσας (π.χ. Γύρις,
µέλι σε κηρύθρα κ.ά.)
(στ) Αυγά.
(ζ) Κρασί και οινοπνευματώδη ποτά τυποποιηµένα
σύµφωνα µε την ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία.
(η) Φρέσκα ψάρια.
(θ)Μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης ιδίας
παραγωγής π.χ. γαλακτοκοµικά προϊόντα (χαλλούµια ,
αναρή , τυρί φλαούνας , τραχανάς κ.α.).

(ι) βιολογικά προϊόντα, πρωτογενή ή/και μεταποιημένα,
που

εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στις

παραγράφους (α) έως (θ) του παρόντος εδαφίου,
νοουμένου ότι ο παραγωγός τοποθετεί σε αυτά την
προβλεπόμενη από τον Κανονισμό (ΕΚ) 834/2007
σήμανση

και

αναρτά

σε

περίοπτη

θέση

το

Πιστοποιητικό Βιολογικής Παραγωγής που εκδίδει ο
Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης που τον
ελέγχει και τον πιστοποιεί.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΣΚΟΠΟΣ, ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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Σύνθεση

Το

της 7.-(1)

Υπουργικό

Συµβούλιο

διορίζει

Συµβουλευτικής

Συµβουλευτική Επιτροπή, της οποίας προεδρεύει ο

Επιτροπής.

Γενικός ∆ιευθυντής ή εκπρόσωπος του

και στην

οποία συµµετέχουν ως µέλη οι ακόλουθοι:
(α) ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών
ή εκπρόσωπος του,
(β) ο Διευθυντής ή εκπρόσωπος του της Υπηρεσίας
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας,
Εµπορίου και Βιοµηχανίας,
(γ) ο Διευθυντής ή εκπρόσωπος του, του Τμήματος
Γεωργίας,
(δ) ο Διευθυντής ή εκπρόσωπος του, των Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών,
(ε) ο Διευθυντής ή εκπρόσωπος του, του Τμήματος
Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών,
(στ) ο Προϊστάμενος ή

εκπρόσωπος του, των

Υγειονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας,
(ζ) ένας εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας,
(η) ένας εκπρόσωπος της Ένωσης ∆ήµων Κύπρου,
(θ)

ένας

εκπρόσωπος

της

Ένωσης

Κοινοτήτων

Κύπρου,
(ι) ένας εκπρόσωπος από κάθε αγροτική οργάνωση,
(κ)

ένας

εκπρόσωπος

καταναλωτών,
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από

κάθε

οργάνωση

(2) Τις συνεδριάσεις της Συµβουλευτικής Επιτροπής
συγκαλεί ο Πρόεδρος σε χρόνο και τόπο που αυτός
ήθελε επιλέξει, σε συνεννόηση και µε τα υπόλοιπα
µέλη της επιτροπής:
Νοείται ότι σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος
συγκαλεί συνεδρία τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο
ή όποτε το ζητήσουν γραπτώς τουλάχιστον πέντε
μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής.
(3)

Ο

Πρόεδρος

και

εννέα

άλλα

Συμβουλευτικής Επιτροπής αποτελούν

μέλη

της

απαρτία. Σε

περίπτωση απουσίας του Προέδρου, προεδρεύει ο
ιεραρχικά

ανώτερος

δημόσιος

αποφάσεις

λαμβάνονται

περίπτωση

ισοψηφίας

με
τη

λειτουργός.

πλειοψηφία

νικώσα

ψήφο

και
έχει

Οι
σε
ο

Πρόεδρος.
(4) Η Συμβουλευτική Επιτροπή ρυθμίζει τη διαδικασία
που ακολουθείται κατά

τις συνεδριάσεις της, καθώς

και την εσωτερική της λειτουργία.
(5)Η

θητεία

της

Συµβουλευτικής

Επιτροπής

ανανεώνεται από το Υπουργικό Συµβούλιο κάθε
τέσσερα χρόνια.
(6)

Το Τμήμα Γεωργίας παρέχει γραμματειακή

υποστήριξη στη Συμβουλευτική Επιτροπή.
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Σκοπός, ρόλος και

8. (1) Η Συμβουλευτική Επιτροπή τελεί υπό τη γενική

αρμοδιότητες

εποπτεία του Υπουργού και

Συµβουλευτικής

της

εκάστοτε

οδηγιών

αυτού,

τηρουμένων των
παρακολουθεί

την

εφαρμογή του Νόμου και ετοιμάζει ετήσια έκθεση
προς τον Υπουργό μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, με
κοινοποίηση προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και ανάρτηση της
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου:

Νοείται ότι η έκθεση θα βασίζεται στα στοιχεία
που προσκομίζονται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα
με τις πρόνοιες του άρθρου 21, και οποιαδήποτε άλλα
στοιχειά έχει στην κατοχή της. Επιπρόσθετα δύναται να
περιλαμβάνει εισηγήσεις όσον αφορά τη λήψη μέτρων
για

την

αποτελεσματικότερη

οργάνωση

και

την

εύρυθμη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.
(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας
του εδαφίου (1) η Συμβουλευτική Επιτροπή δύναται:
(α) να εισηγείται στον Υπουργό την τροποποίηση
ή/και τη βελτίωση του παρόντος Νόµου ή και την
έκδοση κανονισµών δυνάµει

του άρθρου 24 του

παρόντος Νόµου και

(β) την αυτεπάγγελτη ή κατόπιν υποβολής παραπόνου
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ή μετά από οδηγίες του Υπουργού, εξέταση σχετικών
θεμάτων που αφορούν την ίδρυση και

λειτουργία

Λαϊκών Αγορών και να συμβουλεύει σχετικά τον
Υπουργό.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ, ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Άδεια

λειτουργίας 9.- Η οικεία αρµόδια αρχή δύναται να αποφασίζει για

και

οριοθέτηση την ίδρυση,

Λαϊκής Αγοράς.

μετακίνηση, κατάργηση και λειτουργία

συγκεκριμένης Λαϊκής Αγοράς.

Η απόφαση της οικείας αρµόδιας αρχής δηµοσιεύεται,
µε γνωστοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και στην επίσηµη ιστοσελίδα
της οικείας αρµόδιας αρχής στο διαδίκτυο.
∆ιαχείριση

10.- Η διαχείριση της Λαϊκής Αγοράς γίνεται από την

λειτουργίας

οικεία αρµόδια αρχή, η οποία και διασφαλίζει τις

Λαϊκής Αγοράς

αναγκαίες συνθήκες υγιεινής.

Συµπλεγµατοποίηση 11.Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 9 του
Λαϊκών Αγορών.

παρόντος Νόµου, κάθε αρµόδια αρχή από µόνη της ή
σε συνεργασία µε αριθµό άλλων αρµόδιων αρχών
δύναται να λειτουργήσει Λαϊκή Αγορά.

Προσδιορισµός
θέσεων εντός
Λαϊκής Αγοράς.

12.(1)Οι θέσεις που καταλαμβάνουν όσοι κατέχουν
της άδεια χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά καθορίζονται µε
απόφαση της αρµόδιας αρχής, στην αρµοδιότητα της
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οποίας ανήκει η Λαϊκή Αγορά, χωρίς να επηρεάζεται ο
ανταγωνισµός.
Νοείται

ότι

αυτές

βρίσκονται

σε

εύλογη

απόσταση µεταξύ τους, όπου αυτό είναι δυνατό,
σύµφωνα µε το συνολικό αριθµό των αδειών που
έχουν παραχωρηθεί δυνάµει των εδαφίων (2) και (3)
του άρθρου 16, τις κατηγορίες των προϊόντων, τα είδη
των πωλούµενων προϊόντων και την ποσότητα αυτών.
(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του
παρόντος άρθρου ο χώρος της Λαϊκής Αγοράς
οργανώνεται σε ευκρινώς επισημασμένα τμήματα ως
ακολούθως:
(α) Παραγωγοί βιολογικών προϊόντων,
(β) Παραγωγοί συμβατικών προϊόντων.
∆ιαφάνεια.

13.—(1) Για την επίτευξη µεγαλύτερης διαφάνειας και
αποτελεσματικότερου ελέγχου των προϊόντων που
διακινούνται εντός της Λαϊκής Αγοράς, όσοι κατέχουν
«Άδεια Χρήσης Χώρου στη Λαϊκή Αγορά» σε αυτήν
υποχρεούνται όπως:
α) Αναρτούν την εν λόγω άδεια, σε περίοπτο
μέρος στο χώρο όπου τους έχει παραχωρηθεί για
διάθεση των προϊόντων τους, καθ όλη τη διάρκεια
λειτουργίας της αγοράς.
β) Στην άδεια, θα πρέπει κατ΄ ελάχιστον

να

αναγράφεται το όνομα και ο αριθμός ταυτότητας του
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παραγωγού μαζί με πρόσφατη φωτογραφία, ο αριθμός
θέσης και το όνομα της Λαϊκής Αγοράς, ημερομηνίες
έκδοσης και λήξης,

καθώς και κατάλογος με τα

προϊόντα ιδίας παραγωγής που περιλαμβάνονται στις
βεβαιώσεις του Τμήματος Γεωργίας, των Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών, των Υγειονομικών Υπηρεσιών και του
Τμήματος Αλιείας, όπως παρατίθεται στο άρθρο
16, εδάφιο (1).
(2) Όσοι από τους κατόχους άδειας χρήσης χώρου σε
Λαϊκή Αγορά διαθέτουν προϊόντα που δεν είναι δικής
τους παραγωγής, κατ’ εφαρμογή των προνοιών του
άρθρου 13, εδάφιο (7), υποχρεούνται όπως κατά τη
διάρκεια

λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς, φέρουν

πάντοτε μαζί τους απόδειξη

αγοράς

που να

αποδεικνύει την προέλευση των εν λόγω προϊόντων.
(3) Η ανάρτηση της «Άδειας Χρήσης Χώρου σε
Λαϊκή Αγορά» που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του
παρόντος άρθρου, κατ’ουδένα τρόπο δεν αντικαθιστά
την υποχρέωση για σήμανση των προϊόντων ή
αναγραφή οποιασδήποτε άλλης ένδειξης απαιτείται,
κατ’ εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης ενωσιακής

ή

Εθνικής Νομοθεσίας.
(4) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου
16, Άδεια χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά µπορεί να
κατέχει παραγωγός ενώ συγγενής του, μέχρι δευτέρου
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βαθμού συγγένειας, μπορεί να τον αντικαθιστά στην
πώληση των προϊόντων του

νοουμένου ότι κατέχει

γραπτή εξουσιοδότηση από τον παραγωγό.
(5) Νοείται ότι ο παραγωγός δύναται να
προϊόντα που

πωλεί και

προμηθεύεται από παραγωγούς οι

οποίοι κατέχουν άδεια χρήσης χώρου στην ίδια Λαϊκή
Αγορά.
(6) Οι αναφερόμενες στο εδάφιο (1) του άρθρου 16
υπηρεσίες, δύναται να διενεργούν οποιουσδήποτε
απαιτούμενους ελέγχους σε παραγωγούς σχετικά µε
την

εξακρίβωση

του

τόπου

προέλευσης

ή/και

παραγωγής ή/και παρασκευής των προς πώληση
προϊόντων τους

για έκδοση βεβαίωσης ή κατοχής

επαγγελματικής άδειας σύμφωνα με το εδάφιο (1) του
άρθρου 16.
(7) Η αρμόδια αρχή διενεργεί ελέγχους κατά τη
διάρκεια λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς

για

να

διαπιστώσει ότι ο παραγωγός κατέχει άδεια χρήσης
χώρου σε Λαϊκή Αγορά και ότι στην περίπτωση που
πωλεί προϊόντα άλλου παραγωγού, κατέχει απόδειξη
αγοράς των προαναφερόμενων προϊόντων και γραπτή
παραχώρηση δικαιώματος πώλησης τους από τον εν
λόγω παραγωγό.
Νοείται ότι, ο µέγιστος χώρος που δύναται να
χρησιµοποιεί

παραγωγός που έχει άδεια χρήσης
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χώρου σε Λαϊκές Αγορές δεν µπορεί να ξεπερνά τις
δύο (2) µονάδες, και εφ΄ όσον βέβαια ικανοποιηθούν
όλοι οι εγκεκριμένοι παραγωγοί.

Νοείται περαιτέρω ότι, παραγωγοί που έχουν
εξασφαλίσει

τις

αναγκαίες

βεβαιώσεις

από

τις

αντίστοιχες υπηρεσίες, έχουν το δικαίωµα εκχώρησης
του δικαιώµατος πώλησης των προϊόντων τους σε
άλλο παραγωγό που επίσης έχει εξασφαλίσει τις πιο
πάνω

βεβαιώσεις

στην

ίδια

Λαϊκή

Αγορά

για

προώθηση των δικών τους προϊόντων, εφόσον η
εκχώρηση αυτή γίνει γραπτώς και κοινοποιηθεί στην
οικεία αρµόδια αρχή, νοουμένου ότι τα προϊόντα που
διαθέτει ο κάθε παραγωγός προς πώληση αποτελούν
κατά πλειοψηφία ανά είδος προϊόντα ιδίας παραγωγής,
συμπληρώνοντας σχετικό έντυπο, η μορφή του οποίου
καθορίζεται

από

το

Υπουργείο.

Στο

έντυπο

περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα στοιχεία των δύο
παραγωγών, τα προϊόντα καθώς και η περίοδος
παραχώρησης του δικαιώματος πώλησης τους.
Ωράριο λειτουργίας 14.- Κάθε Λαϊκή Αγορά δεν ανοίγει νωρίτερα από τις
Λαϊκής Αγοράς.

5:00 π.µ. και δεν κλείνει νωρίτερα από τις 3:00 μ.μ, για
την περίοδο από την 1η Νοεμβρίου μέχρι την 31η
Μαρτίου, και από τις 6:00 μ.μ. για την περίοδο από την
1η Απριλίου μέχρι την 31η Οκτωβρίου έκαστου έτους.
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ Α∆ΕΙΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ

ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Ανώτατος

αριθμός 15. Μετά από την έκδοση της γνωστοποίησης που

αδειών

χρήσης προβλέπεται στο άρθρο 9, καθορίζεται µε απόφαση

χώρoυ

σε

λαϊκές της οικείας αρµόδιας αρχής, ο ανώτατος αριθµός των

αγορές

αδειών

χρήσης

χώρου

σε

Λαϊκή

Αγορά,

που

προγραμματίζεται να χορηγηθούν για το επόµενο έτος
και δημοσιεύεται στον εγχώριο τύπο.

Υποβολή
για

αίτησης 16.-(1) Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός προκειμένου

εξασφάλιση να διαθέσει τα προϊόντα του στην Λαϊκή Αγορά πρέπει

άδειας
χώρου
Αγορά./

χρήσης να
σε

εξασφαλίσει

Λαϊκή συγκεκριμένη

Όροι

άδεια

χρήσης

χώρου

στη

Λαϊκή Αγορά υποβάλλοντας µετά τη

και δηµοσίευση της γνωστοποίησης που προβλέπεται στο

προϋποθέσεις

άρθρο 9 του παρόντος Νόµου, σχετική αίτηση προς

Παράρτημα

την οικεία αρµόδια αρχή.

Η μορφή της αίτησης

καθορίζεται από το Υπουργείο και θα περιλαμβάνει
κατ΄ελάχιστο τα προσωπικά στοιχεία του παραγωγού,
τα προς πώληση προϊόντα καθώς και ο τόπος
παραγωγής τους.

Ο παραγωγός με την αίτηση του, αναλόγως των προς
πώληση

προϊόντων, προσκομίζει επιπρόσθετα τα

ακόλουθα:
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(α)

Για προϊόντα

όπως αυτά αναφέρονται στις

παραγράφους (α), (β), (δ), (ε), (στ) και (ζ) του άρθρου
6, βεβαίωση του Τμήματος Γεωργίας με εξαίρεση τα
αυτοφυή

φυτά, τα

άγρια μανιτάρια

και τα άγρια

σαλιγκάρια·

(β)

Για προϊόντα

όπως αυτά αναφέρονται στην

παράγραφο (η) του άρθρου 6, επαγγελματική άδεια
αλιείας κατηγορίας Α ή Β από το Τμήμα Αλιείας και
Θαλασσίων Ερευνών·

(γ)

Για προϊόντα

παράγραφο

(γ)

όπως αυτά αναφέρονται στην

του

άρθρου

6,

βεβαίωση

των

Υγειονομικών Υπηρεσιών·

(δ)

Για προϊόντα

παράγραφο

(θ)

όπως αυτά αναφέρονται στην

του

άρθρου

6,

βεβαίωση

των

Κτηνιατρικών Υπηρεσιών·
Νοείται

ότι,

προϊόντων από αυτά

για

προσθήκη

περισσότερων

που δηλώθηκαν

στο αρχικό

έντυπο υποβολής αίτησης, ο παραγωγός ενημερώνει
άμεσα γραπτώς την αρμόδια αρχή υποβάλλοντας νέο
έντυπο αίτησης και τις αντίστοιχες επιπρόσθετες
βεβαιώσεις.
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(2)

Η αρμόδια αρχή εξετάζει τις αιτήσεις και σε

περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι
μεγαλύτερος από τον διαθέσιμο αριθμό των μονάδων,
τότε η αρμόδια αρχή εγκρίνει τις αιτήσεις λαμβάνοντας
υπόψη τα πιο κάτω κριτήρια:

(α)

Εγγραφή

θεσπίστηκε

με

στο

τον

Μητρώο

περί

Αγροτών

Δημιουργίας

που

Μητρώου

Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Νόμου του
2016:

Νοείται ότι προτεραιότητα θα δίνεται σε όσους αιτητές
είναι εγγεγραμμένοι στο «Μητρώο Α- Γεωργών και
Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» σε σχέση με εκείνους
που είναι εγγεγραμμένοι

στο «Μητρώο Β – Μερικής

Γεωργικής Απασχόλησης»

(β) ο μεγαλύτερος αριθμός ετών συμμετοχής στην
συγκεκριμένη Λαϊκή Αγορά.
(3) Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή
των αιτήσεων

η οικεία Αρμόδια Αρχή

εξετάζει τις

αιτήσεις και ενημερώνει γραπτώς τόσο τους αιτητές
που

εγκρίνονται

όσο

και

τους

αιτητές

που

απορρίπτονται.
(4) Η άδεια χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά, όπως
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αυτή εκδίδεται από την οικεία αρμόδια αρχή, αναγράφει
όλα τα προϊόντα για τα οποία έχει εξασφαλιστεί
έγκριση
(5)Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου η αίτηση δεν έχει
εγκριθεί

µπορεί να υποβάλει ένσταση ενώπιον της

οικείας αρµόδιας αρχής, εντός δεκαπέντε (15)
ηµερών από την ημερομηνία γραπτής ενημέρωσης του
από την Αρμόδια Αρχή.
(6)Επί της πιο πάνω ενστάσεως αποφαίνεται, κατά
περίπτωση, το δηµοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο της
οικείας αρµόδιας αρχής εντός δεκαπέντε (15) ηµερών
από την ηµεροµηνία υποβολής της και ενημερώνονται
σχετικώς

Νοείται ότι η παραχώρηση του χώρου σε καµία
περίπτωση

δε

δίνει

δικαίωµα

στο

χρήστη

επαναλαμβανόμενης ή/ και µόνιµης χρήσης του ίδιου
χώρου:

Νοείται περαιτέρω ότι, η αρχική κατανοµή των
θέσεων / μονάδων δε δεσµεύει την αρµόδια αρχή.
(7) Ο ανώτατος αριθµός θέσεων/μονάδων καθορίζεται
από την αρµόδια αρχή.
Έντυπο υποβολής

17.Το έντυπο υποβολής αίτησης για άδεια χρήσης

Αίτησης για Άδεια χώρου, καθώς και τα απαιτούμενα έντυπα όπως αυτά
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Χρήσης Χώρου σε καθορίζονται
Λαϊκή Αγορά

στο

εδάφιο

(1)

του

άρθρου

16

υποβάλλονται στην οικεία αρµόδια αρχή µόνο δύο
φορές το χρόνο:

Νοείται ότι, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου
16,

θα διασφαλίζονται άδειες χρήσης χώρων για

λόγους εποχικότητας προϊόντων ή/και για περιπτώσεις
νέων γεωργών/παραγωγών.
Τέλη χρήσης χώρου 18.Τα τέλη για την έκδοση άδειας χρήσης χώρου σε
σε Λαϊκή Αγορά.

Λαϊκή Αγορά καθορίζονται από την οικεία αρµόδια
αρχή,
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Αρμοδιότητα

19. Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες άλλων Εθνικών και

ελέγχου Λαϊκής

Ενωσιακών Νομοθεσιών, η οικεία αρμόδια αρχή είναι

Αγοράς

υπεύθυνη για τη λειτουργία και τον έλεγχο των Λαϊκών
Αγορών.

Διορισμός

20. Η αρμόδια αρχή διορίζει, εξουσιοδοτημένους

Εξουσιοδοτημένων

Επιθεωρητές, λειτουργούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι

Επιθεωρητών

για διενέργεια ελέγχων προς διαπίστωση της τήρησης
των διατάξεων του παρόντος Νόμου, όπως και των
εκάστοτε κανονισμών που θεσπίζονται δυνάμει αυτού
και ειδικότερα των ακολούθων:
(α) Των όρων, των προϋποθέσεων έκδοσης, της
κατοχής άδειας χρήσης χώρου και της πώλησης μόνο
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όσων προϊόντων αναγράφονται στην

άδεια

του

συγκεκριμένου παραγωγού·
(β) της αυθαίρετης αλλαγής χώρου

άσκησης της

δραστηριότητας·
(γ) της τήρησης του ωραρίου·
(δ) της αυτοπρόσωπης προσέλευσης·
(ε) της τήρησης των όρων καθαριότητας· και
(στ) της ανάρτησης σε περίοπτο μέρος της άδειας
χρήσης χώρου.
Ετήσια έκθεση της

21. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται όπως, μέχρι 31

Αρμόδιας Αρχής

Μαρτίου κάθε έτους υποβάλλει σχετική έκθεση προς
τη

Συμβουλευτική

περιλαμβάνει

σχετική

Επιτροπή

στην

πληροφόρηση

οποία
που

να

αφορά

τουλάχιστον τα πιο κάτω στοιχεία:
(α) τον ανώτατο αριθμό αδειών χρήσης χώρου.
(β) τον αριθμό των αιτήσεων άδειας χρήσης
χώρου,
(γ) τον αριθμό των εκδοθέντων αδειών,
(δ) τον αριθμό των τυχόν ενστάσεων που
υποβλήθηκαν και το χειρισμό τους.
(ε) το ύψος των τελών για την έκδοση άδειας
χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά και
(στ) τον αριθμό των ελέγχων που έχουν
διενεργηθεί, τις μη συμμορφώσεις που έχουν
καταγραφεί, καθώς και τα μέτρα που έχουν
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ληφθεί και τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
∆ιοικητικές

22-(1) Κάτοχος άδειας χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά

Κυρώσεις

που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και
ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης υπόκειται
από την αρμόδια αρχή σε:
(α) Γραπτή σύσταση για μη επανάληψη της
παράβασης ή/και

(β) Σε διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις
τρείς χιλιάδες ευρώ(€3,000) ή/και

(γ) Ανάκληση της άδειας χρήσης χώρου στη Λαϊκή
Αγορά

(δ)Νοείται ότι αν διαπραχθούν περισσότερες από
τρείς (3) επαναλαμβανόμενες παραβάσεις, το ύψος του
διοικητικού προστίµου δύναται να ανέλθει μέχρι τις έξι
χιλιάδες ευρώ (€6,000)

και η οικεία αρµόδια αρχή

δύναται να αρνηθεί οριστικά την επανέκδοση της
άδειας χρήσης χώρου στη Λαϊκή Αγορά.
(2) Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκαν κυρώσεις,
δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δύναται
να προσβάλει την εν λόγω πράξη ή απόφαση εντός 15
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εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης
της

απόφασης,

με

γραπτή

και

αιτιολογημένη

προσφυγή στον Υπουργό.
(3) Πριν την έκδοση της απόφασης του επί της
προσφυγής ο Υπουργός δύναται να
αναθέτει σε ένα ή περισσότερους Λειτουργούς που
υπηρετούν στο Υπουργείο του ή στα Τμήματα που
υπάγονται σε αυτό, την εξέταση θεμάτων που αφορούν
την προαναφερόμενη προσφυγή και να απαιτεί από
αυτούς να του υποβάλουν το πόρισμα τέτοιας
εξέτασης, εντός 15 εργάσιμων ημερών.
(4)

O

Υπουργός

προχωρεί

σε

εξέταση

της

προσφυγής, δυνάμενος κατά την κρίση του να ακούσει
τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία
να υποστηρίξει, γραπτώς περαιτέρω, τους λόγους
στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή και εκδίδει και
διαβιβάζει,

γραπτώς

δεόντως

αιτιολογημένη,

την

απόφαση του στον προσφεύγοντα.
(5) Ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει μια από τις
ακόλουθες αποφάσεις:

(α) να επικυρώνει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώνει την προσβληθείσα απόφαση·
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(γ) να τροποποιεί την προσβληθείσα απόφαση
στα

πλαίσια των κυρώσεων που αναφέρονται στο

εδάφιο(1) του παρόντος άρθρου.

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε
αντικατάσταση της προσβληθείσας, στα πλαίσια των
κυρώσεων

που

αναφέρονται

στο

εδάφιο(1)

του

παρόντος άρθρου.

Νοείται ότι ο Υπουργός, πριν την έκδοση της
απόφασης του προς τον προσφεύγοντα και σε
περίπτωση αντίθεσης του με το πόρισμα της εξέτασης
δυνάμει του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου ή της
απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

αιτιολογεί επαρκώς

και γραπτώς τους λόγους διαφωνίας του.
Αδικήματα
ποινές

και 23. Πρόσωπο το οποίο(α) παρεμποδίζει Επιθεωρητή από του να
εκτελέσει τα καθήκοντα του σύμφωνα με τον παρόντα
Νόμο, ή

(β) παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε
απαίτηση

που

του

επιβάλλει

δικαιωματικά

ο

Επιθεωρητής σύμφωνα με το άρθρο 20, ή

(γ) παραλείπει να παράσχει οποιαδήποτε άλλη
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βοήθεια ή πληροφορία, την οποία εύλογα θα ζητήσει ο
Επιθεωρητής
καθηκόντων

προς το
του

σκοπό

δυνάμει

του

εκπλήρωσης
παρόντος

των

Νόμου,

διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης,
υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει
τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις τρείς χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές
ποινές.
ΜΕΡΟΣ ΟΓ∆ΟΟ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κανονισμοί

24.

Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει

Κανονισμούς,

για

τον

καθορισμό

οποιουδήποτε

θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού για
την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος
Νόμου.
Κανόνες

25.

Κάθε αρµόδια αρχή, µε την έγκριση του

Λειτουργίας

Υπουργού, δύναται να εκδίδει, να τροποποιεί και να
ανακαλεί εκάστοτε κανόνες λειτουργίας της οικείας
Λαϊκής Αγοράς, που δεν αντίκεινται προς τις διατάξεις
του Νόµου αυτού ή οποιουδήποτε άλλου νόµου που
ισχύει εκάστοτε και οι οποίοι δύναται να προβλέπουν
για όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:
(α) Τη χωροθέτηση των συµµετεχόντων σε Λαϊκή
Αγορά και το διάκοσµο,
(β) Τον έλεγχο και την εύρυθμη λειτουργία των
Λαϊκών Αγορών,
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(γ) Τη χορήγηση αδειών,
(δ) Την είσπραξη τελών,
(ε) Το λεπτομερή καθορισµό των παραβάσεων
σε σχέση με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και
(στ) Τα κριτήρια έγκρισης αίτησης χρήσης χώρου
σε Λαϊκή Αγορά, λαμβάνοντας υπ’όψη και τις πρόνοιες
του άρθρου 16, εδάφιο (2).
Νοείται ότι μέχρι την έκδοση νέων κανόνων
λειτουργίας που αναφέρονται στο εδάφιο (2) οι
υφιστάμενοι κανόνες

παραµένουν σε ισχύ.

Κατάργηση του

26.

Νόμου

Αγορών Νόμοι του 2013 μέχρι 2019 παύουν να

96(Ι)2013,

ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύς του

57(Ι)2015

Οι περί Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών

και παρόντος Νόμου.

55(Ι)2019
Έναρξη της ισχύος

27. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την

του παρόντος

……………

Νόμου
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