
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟ 

 
 

 Για σκοπούς τροποποίησης διατάξεων αντίθετων προς την 

πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 

93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 για την 

εναρμόνιση των διατάξεων περί της εμπορίας και του 

ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης» (EE L 121 

της 15.05.1993, σ. 20), 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

Κεφ 54.  

21 του 1970. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκρηκτικών 

Υλών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 και θα διαβάζεται 

μαζί με τον περί Εκρηκτικών Υλών Νόμο (που στο εξής θα 

αναφέρεται ως "ο βασικός νόμος"). 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται – 

 
 (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (ε) του 

εδαφίου (1) με την ακόλουθη νέα παράγραφο (ε): 

  

  «(ε) άδεια μεταφοράς ή/και κατοχής ή/και χρήσης 

εκρηκτικών υλών εντός της επικράτειας της 

∆ημοκρατίας, η οποία δύναται, κατά την 

κρίση του Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών, να 

εκδίδεται για καθορισμένο χρόνο χρήσης 

εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους ּ◌»˙  

   

  (β) με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (1) της 

ακόλουθης επιφύλαξης:  
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Επίσημη 

Εφημερίδα 

Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): 

 …. 2003. 

              «Νοείται ότι οι διατάξεις της παραγράφου (α),  

δεν εφαρμόζονται στις εκρηκτικές ύλες και στα 

πυρομαχικά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

των περί Βασικών Απαιτήσεων (Εκρηκτικές Ύλες 

Εμπορικής Χρήσης) Κανονισμών του 2003 ּ◌»˙ 

   

  (γ) με τη διαγραφή στο εδάφιο (2) της λέξης “Κάθε” 

(πρώτη γραμμή) και την αντικατάστασή της με τη 

φράση “Τηρουμένων των διατάξεων της 

παραγράφου (ε) του εδαφίου (1), κάθε”· και 

   

  (δ) με την προσθήκη, στο εδάφιο (4), αμέσως μετά τη 

λέξη “κατάσχεται” (δέκατη γραμμή), των λέξεων “και 

καταστρέφεται με τη συγκατάθεση του προσώπου 

αυτού ή δημεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 12Α”. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 12 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη μετά το εδάφιο (2) των ακόλουθων νέων εδαφίων 

(3) και (4): 

  

       «(3) Σε περίπτωση που μετά την πάροδο 

εικοσιτεσσάρων ωρών από την ώρα της κατάσχεσης 

των εκρηκτικών υλών δεν παρουσιαστεί πρόσωπο που, 

να ισχυρίζεται ότι είναι κάτοχος άδειας εκρηκτικών υλών 

σύμφωνα με το εδάφιο (1), του άρθρου 4, τότε ο 

Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών δύναται να τις 

καταστρέψει. 
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         (4) Σε περίπτωση που εντός του χρονικού 

διαστήματος που αναφέρεται στο εδάφιο (3) πιο πάνω, 

παρουσιαστεί    πρόσωπο   που    ισχυρίζεται   ότι    είναι 

κάτοχος   άδειας   εκρηκτικών   υλών    σύμφωνα   με   το 

  εδάφιο(1) του άρθρου 4, τότε ο Επιθεωρητής 

Εκρηκτικών Υλών δύναται να καταστρέψει τις εκρηκτικές  

ύλες  με τη συγκατάθεση του προσώπου αυτού ή μετά  

από δήμευσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

12Α.». 

  

Προσθήκη 

άρθρου 12Α  στο 

βασικό νόμο. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το 

άρθρο 12, του ακόλουθου νέου άρθρου 12Α: 

 

 «∆ήμευση 

εκρηκτικών 

υλών. 

12Α.-(1) Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών ή 

οποιοσδήποτε αστυνομικός οποιουδήποτε 

βαθμού  όχι  κατώτερου  από   εκείνο  του   λοχία 

δύναται, τηρουμένων των εκάστοτε εν ισχύει 

θεσμών Πολιτικής ∆ικονομίας, να αποταθεί δια 

κλήσεως στο ∆ικαστήριο δυνάμει του παρόντος 

άρθρου, αιτούμενος την έκδοση ∆ιατάγματος για 

τη δήμευση εκρηκτικών υλών που κατασχέθηκαν 

δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή 

των διατάξεων των Κανονισμών που εκδίδονται 

δυνάμει του Νόμου αυτού.   

   

          (2) Κατόπιν αίτησης δυνάμει του παρόντος 

άρθρου, το ∆ικαστήριο προβαίνει στην έκδοση 

∆ιατάγματος      για     δήμευση      οποιουδήποτε 

προϊόντος μόνο αν ικανοποιηθεί:   
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   (α) Ότι δεν συμμορφώνεται με τις 

διατάξεις του παρόντος Νόμου 

ή/και των Κανονισμών που 

εκδίδονται δυνάμει του Νόμου 

αυτού· 

   

   (β) ότι συντρέχουν λόγοι που δεν 

επιτρέπουν την ασφαλή φύλαξη 

των πιο πάνω προϊόντων από τον 

Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών. 

   

          (3) Σε περίπτωση που οι εκρηκτικές ύλες 

δημεύονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου, δύναται να καταστραφούν σύμφωνα με 

τις οδηγίες του ∆ικαστηρίου.». 

  

Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

5.-(1)  Τηρουμένων των διατάξεων  του εδαφίου(2) ο παρών 

Νόμος τίθεται σε ισχύ με την δημοσίευση του στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας. 

 

      (2) Η παράγραφος (β) του άρθρου 2 τίθεται σε ισχύ με 

απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία δημοσιεύεται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας. 
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