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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                       Κ.Δ.Π. 2/2014 

Αρ. 4745, 3.1.2014    

Αριθμός 2 

 Ο ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟΣ 
(Κεφ. 54 και Νόμοι του 1970 έως 2013) 

________________ 

Γνωστοποίηση Καταλόγου Πυροτεχνημάτων δυνάμει του άρθρου 4Β 

Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 4Β του περί Εκρηκτικών 
Υλών Νόμου καταρτίζει τον πιο κάτω Κατάλογο Πυροτεχνημάτων ο οποίος είναι συμπληρωματικός προς τον 
Κατάλογο της γνωστοποίηση με αρ. Κ.Δ.Π. 454/2009 η οποία δημοσιεύτηκε στο Παράρτημα ΙΙΙ(Ι) της Επίσημης 
Εφημερίδας της Δημοκρατίας με αρ. 4402 την 31.12.2009: 

1. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4(7)(γ) φυσίγγιο των φορητών μηχανημάτων στερέωσης ή των 

μηχανημάτων (fixing and marking tools) όπως αυτά ορίζονται στους περί των Βασικών Απαιτήσεων 

(Μηχανήματα) Κανονισμούς, όταν έχει καθαρό περιεχόμενο εκρηκτικής ύλης (NEC) μικρότερο των δέκα (10) 
γραμμαρίων είναι σύμφωνα με τους περί των Βασικών Απαιτήσεων (Είδη Πυροτεχνίας) Κανονισμούς,. 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4(7) του Νόμου, για τα προαναφερόμενα φυσίγγια που 
κατατάσσονται ως άλλα είδη πυροτεχνίας σύμφωνα με τους περί των Βασικών Απαιτήσεων (Είδη Πυροτεχνίας) 
Κανονισμούς, ισχύουν τα αναφερόμενα στην κλάση 1.3 της πιο πάνω γνωστοποίησης (Κ.Δ.Π. 454/2009), με τη 
διαφορά ότι δεν θεωρούνται ως εκρηκτικές ύλες υψηλής εκρηκτικότητας με βάση τον Κανονισμό 69 και ως εκ τούτου 
για τη χρήση τους εκδίδεται άδεια μεταφοράς και χρήσης πυροτεχνημάτων που δεν θεωρούνται ως εκρηκτικές ύλες 
υψηλής εκρηκτικότητας. Επίσης, τα εν λόγω είδη εξαιρούνται από τις διατάξεις του Κανονισμού 53(β) των 
Κανονισμών, δηλαδή η μεταφορά, κατοχή ή/ και χρήση τους επιτρέπεται και από πρόσωπα που δεν είναι κάτοχοι 
σχετικού Πιστοποιητικού Ικανότητας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι έμπειροι χρήστες των προαναφερόμενων 
μηχανημάτων και φυσιγγίων και τα χρησιμοποιούν στα πλαίσια διεκπεραίωσης νόμιμης εργασίας για την οποία 
απαιτείται η χρήση τους.  

3. Για τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στις εργασίες τεμαχισμού πετρωμάτων, σκυροδέματος και 
παρόμοιων υλικών (rock cracker devices) και κατατάσσονται ως άλλα είδη πυροτεχνίας σύμφωνα με τους περί των 
Βασικών Απαιτήσεων (Είδη Πυροτεχνίας) Κανονισμούς, ισχύουν τα αναφερόμενα στην κλάση 1.3 της πιο πάνω 
γνωστοποίησης (Κ.Δ.Π. 454/2009), με τη διαφορά ότι για τη χρήση τους εκδίδεται άδεια αγοράς μεταφοράς και 
χρήσης εκρηκτικών υλών υψηλής εκρηκτικότητας και όχι πυροτεχνημάτων. 

________________ 

Έγινε την 27
η
 Δεκεμβρίου 2013. 

(Υ.Μ. 6.20.1)  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________ 
Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας 

1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
 Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €1,71 το καθένα  

Ετήσια συνδρομή: €68,00. 
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