
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟ 
 

   Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

Κεφ. 54. 

21 του 1970 

95(Ι) του 2003. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκρηκτικών Υλών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 

Εκρηκτικών Υλών Νόμο (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο 

βασικός νόμος»). 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του με άνω τελεία και την 

προσθήκη αμέσως μετά των ακόλουθων νέων ορισμών: 

   

  «“πρώτη ύλη” σημαίνει ύλη, η οποία δεν είναι εκρηκτική ύλη και 

η οποία χρησιμοποιείται ως συστατιστικό μέρος για την 

κατασκευή εκρηκτικής ύλης. 

   

 

 113(Ι) του 2004. 

 “πυροβόλο όπλο” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το 

άρθρο 2 του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων  

Νόμου. 

   
  “πυρομαχικό” σημαίνει κάθε φύσεως εφόδιο βολής. 

   
  “πυροτέχνημα” σημαίνει εκρηκτική ύλη ή μίγμα εκρηκτικών ή 

άλλων υλών σχεδιασμένο για να παράγει πυροτεχνικό 

αποτέλεσμα με θερμότητα, φως, ήχο, αέρια ή καπνό ή 

συνδυασμό αυτών, ως προϊόντα μη εκρηκτικής, αυτοσυντήρητης 

χημικής αντίδρασης.». 

  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

3.  Το άρθρο 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

νέο άρθρο: 
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 «Άδειες 

σχετικά με 

εκρηκτικές 

ύλες. 

4.-(1)  Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών δύναται, 

τηρουμένων των διατάξεων των Κανονισμών που 

εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, να 

παραχωρήσει, κατά την κρίση του, υπό όρους και 

προϋποθέσεις, σε οποιοδήποτε πρόσωπο σχετικά με 

οποιεσδήποτε εκρηκτικές ύλες που καθορίζονται σε 

αυτούς - 

   

   (α) άδεια εισαγωγής εκρηκτικών υλών στη 

Δημοκρατία, η οποία θα ισχύει για μια 

εισαγωγή καθορισμένης χρονικής διάρκειας, 

για εκρηκτικές ύλες που θα αποθηκεύονται σε 

αποθήκη εκρηκτικών υλών, για την οποία 

βρίσκεται σε ισχύ άδεια σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγράφου (δ) του παρόντος 

εδαφίου. 

    

   (β) άδεια κατασκευής εκρηκτικών υλών. 

    

   (γ) άδεια πώλησης εκρηκτικών υλών. 

    

   (δ) άδεια αποθήκευσης εκρηκτικών υλών. 

    

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

εκρηκτικών υλών εντός της επικράτειας της 

Δημοκρατίας, η οποία δύναται, κατά την κρίση 

του Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών, να 

εκδίδεται για καθορισμένο χρόνο χρήσης 

εντός του ημερολογιακού έτους. 

    

   (στ) έγκριση για εξαγωγή εκρηκτικών υλών από τη 

Δημοκρατία, η οποία θα ισχύει για μια 

εξαγωγή καθορισμένης χρονικής διάρκειας. 
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   (ζ) έγκριση για διαμετακόμιση εκρηκτικών υλών, 

εξαιρουμένων των πυρομαχικών και 

πυροτεχνημάτων μέσω της επικράτειας της 

Δημοκρατίας, η οποία θα ισχύει για μια 

διαμετακόμιση καθορισμένης χρονικής 

διάρκειας: 

    

  

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): 

25.07.2003. 

  Νοείται ότι, οι διατάξεις των παραγράφων (α), 

(στ) και (ζ), δεν εφαρμόζονται στις εκρηκτικές ύλες 

και στα πυρομαχικά που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής των περί Βασικών Απαιτήσεων 

(Εκρηκτικές ΄Υλες Εμπορικής Χρήσης) Κανονισμών . 

   

       (2)  Με την επιφύλαξη των διατάξεων των 

παραγράφων (α), (ε), (στ) και (ζ) του εδαφίου (1), κάθε 

τέτοια άδεια θα εκδίδεται την ή μετά την πρώτη ημέρα 

του Ιανουαρίου κάθε έτους και θα εκπνέει την 

τριακοστή πρώτη ημέρα του επόμενου Δεκεμβρίου που 

ακολουθεί την ημερομηνία έκδοσης. 

   

       (3)  Κάτοχος άδειας ή έγκρισης που εκδίδεται 

δυνάμει του παρόντος άρθρου υποχρεούται μετά από 

αίτημα του Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών ή 

οποιουδήποτε αστυνομικού να παρουσιάσει την εν 

λόγω άδεια ή έγκριση για έλεγχο και σε περίπτωση που 

παραλείπει ή αρνείται να πράξει τούτο είναι ένοχος 

αδικήματος, και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται 

σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες 
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(Λ.Κ.50). 

  

       (4)  Πρόσωπο το οποίο – 

 

  (α) εισάγει ή αποπειράται να εισάξει. 

   

  (β) κατασκευάζει ή αποπειράται να κατασκευάσει. 

   

  (γ) πωλεί ή αποθηκεύει ή αποπειράται να 

πωλήσει ή αποθηκεύσει. 

   

  (δ) μεταφέρει ή έχει στην κατοχή του. 

   

   (ε) εξάγει ή αποπειράται να εξάξει. 

    

   (στ) διαμετακομίζει ή αποπειράται να 

διαμετακομίσει. 

    

   (ζ) χρησιμοποιεί ή αποπειράται να 

χρησιμοποιήσει,  

    

   οποιαδήποτε εκρηκτική ύλη χωρίς να είναι κάτοχος 

άδειας ή έγκρισης (το βάρος απόδειξης της οποίας 

φέρει ο ίδιος), είναι ένοχο αδικήματος, και σε 

περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση 

που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη ή σε πρόστιμο που 

δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις 

δύο αυτές ποινές.  Οποιαδήποτε εκρηκτική ύλη 

σχετικά με την οποία υπάρχουν εύλογες υποψίες ότι 

διαπράχθηκε αδίκημα με βάση τις διατάξεις του 

παρόντος εδαφίου, δύναται να κατάσχεται από τον 

Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών και να καταστρέφεται, 

από αυτό με τη συγκατάθεση του προσώπου που 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3965, 11/3/2005 19(I)/2005



 

 5 

θεωρείται ύποπτο για τη διάπραξη του αδικήματος ή 

να δημεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

12Α. 

    

       (5)  Για τους σκοπούς του εδαφίου (4)- 

   

   (α) “έχει στην κατοχή του” περιλαμβάνει όχι μόνο 

το να έχει στη δική του προσωπική κατοχή, 

αλλά επίσης και να έχει εν γνώσει του στην 

πραγματική κατοχή ή φύλαξη οποιουδήποτε 

άλλου προσώπου, ή να έχει οτιδήποτε σε 

οποιοδήποτε τόπο (είτε που ανήκει σε ή 

κατέχεται από κάποιο ή όχι) για τη χρήση ή το 

όφελος κάποιου ή οποιουδήποτε άλλου 

προσώπου και αν υπάρχουν δύο ή 

περισσότερα πρόσωπα και οποιοδήποτε ή 

περισσότερα από αυτά με τη γνώση και 

συναίνεση των υπολοίπων έχει ή έχουν 

οτιδήποτε στη φύλαξή του ή φύλαξή τους ή 

κατοχή, αυτό θεωρείται και εκλαμβάνεται ότι 

βρίσκεται στη φύλαξη και κατοχή καθενός και 

όλων αυτών. 

    

   (β) όταν διαπράττεται αδίκημα, κατά 

διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (4), κάθε ένα από 

τα ακόλουθα πρόσωπα θεωρείται ότι 

συμμετέσχε στη διάπραξη του αδικήματος και 

ότι είναι ένοχο του αδικήματος και δύναται να 

κατηγορηθεί και δικαστεί για το ότι πραγματικά 

διέπραξε αυτό και δύναται να τιμωρηθεί 

ανάλογα, δηλαδή: 

    

    (i) κάθε πρόσωπο, το οποίο πράγματι 
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τελεί την πράξη ή προβαίνει σε 

παράλειψη, η οποία συνιστά το 

αδίκημα. 

(ii) κάθε πρόσωπο, το οποίο τελεί ή 

παραλείπει να τελέσει οποιαδήποτε 

πράξη για το σκοπό να διευκολύνει ή 

βοηθήσει άλλο πρόσωπο να διαπράξει 

το αδκίκημα. 

(iii) κάθε πρόσωπο, το οποίο προάγει, 

βοηθά ή παρακινεί άλλο πρόσωπο στη 

διάπραξη του αδικήματος. 

(iv) κάθε πρόσωπο που εξωθεί ή παρακινεί 

ή προσπαθεί να πείσει άλλο πρόσωπο 

να διαπράξει το αδίκημα. 

(v) κάθε πρόσωπο το οποίο τελεί 

οποιαδήποτε πράξη προπαρα-

σκευαστική της διάπραξης του 

αδικήματος. 

   

       (6)  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται 

σε- 

   

   (α) πυρομαχικά που δεν υπερβαίνουν τις δύο 

χιλιάδες σφαιρίδια αεροβόλου, αεροτουφέκια 

ή αεροπιστόλια που αποθηκεύονται κατά 

οποιοδήποτε χρόνο σε οποιαδήποτε 

υποστατικά από οποιοδήποτε πρόσωπο για 

προσωπική του χρήση, το οποίο είναι κάτοχος 

πιστοποιητικού εγγραφής και άδειας κατοχής  

σχετικά με αεροβόλο, αεροτουφέκι ή 

αεροπιστόλι. 
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   (β) πυρομαχικά που δεν υπερβαίνουν τις πενήντα 

σφαίρες για περίστροφα ή πιστόλια που 

αποθηκεύονται κατά οποιοδήποτε χρόνο σε 

οποιαδήποτε υποστατικά από οποιοδήποτε 

πρόσωπο για προσωπική του χρήση, το 

οποίο είναι κάτοχος πιστοποιητικού εγγραφής 

σχετικά με περίστροφο ή πιστόλι και κάτοχος 

ειδικής άδειας για να κατέχει τέτοιο 

περίστροφο ή πιστόλι που παραχωρείται 

δυνάμει του περί Πυροβόλων και Μη 

Πυροβόλων Όπλων Νόμου. 

    

   (γ) φυσίγγια που δεν υπερβαίνουν τις χίλιες 

σφαίρες (ή αντί τέτοιων φυσιγγίων χίλια 

γραμμάρια πυρίτιδας όπλου και χίλια 

καψύλλια) ή με την ειδική γραπτή άδεια του 

Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών που δεν 

υπερβαίνουν τις τρεις χιλιάδες σφαίρες που 

αποθηκεύονται κατά οποιοδήποτε χρόνο σε 

οποιαδήποτε υποστατικά από οποιοδήποτε 

πρόσωπο για προσωπική του χρήση, το 

οποίο - 

   

   (i) είναι κάτοχος πιστοποιητικού εγγραφής 

και άδειας εγγραφής σχετικά με 

πυροβόλο όπλο και κάτοχος άδειας 

πυροβόλων όπλων, η οποία ισχύει 

κατά την ημερομηνία τέτοιας 

αποθήκευσης. 
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    (ii) είναι κάτοχος άδειας πυροβόλων 

όπλων, η οποία ισχύει κατά την 

ημερομηνία τέτοιας αποθήκευσης, για 

πυροβόλο όπλο σε σχέση με το οποίο 

πιστοποιητικό εγγραφής και άδειας 

κατοχής εκδόθηκε σε οποιοδήποτε 

άλλο πρόσωπο δυνάμει των διατάξεων 

του περί Πυροβόλων και Μη 

Πυροβόλων Όπλων Νόμου. 

    

       (7)  Οι διατάξεις των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του 

εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση 

μεταπωλητών ή τελικών χρηστών φυσιγγίων εργαλείων 

για χρήση στις κατασκευές: 

   

   (α) όταν τα προμηθεύονται από κάτοχο άδειας 

πώλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

εδαφίου (1), και  

    

   (β) όταν τα προμηθεύονται σε ποσότητα που δεν 

υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες τεμάχια.». 

   

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη  

νέων  άρθρων. 

4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 4 αυτού των ακόλουθων νέων άρθρων: 

   

 «Πρώτες 

ύλες. 

4Α.-(1)  Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων 

(2) και (3), σε περίπτωση που πρώτες ύλες πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν ή χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 

εκρηκτικών υλών, οι ύλες αυτές υπόκεινται στις διατάξεις 

του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που 

εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 13. 
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      (2)(α)  Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών δύναται να 

καταρτίζει κατάλογο πρώτων υλών, στον οποίο 

καθορίζονται οι πρώτες ύλες, για τις οποίες δεν 

απαιτείται η χορήγηση αδειών κατά τα διαλαμβανόμενα 

στο άρθρο 4. 

   

  (β)  Ο πιο πάνω κατάλογος δημοσιεύεται, με 

γνωστοποίηση του Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών, στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

   

      (3)  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν 

εφαρμόζονται: 

   

   (α) για τους κατόχους άδειας κατασκευής 

κυνηγετικών φυσιγγίων, αναφορικά με τις 

πρώτες ύλες κατασκευής κυνηγετικών και 

σκοπευτικών φυσιγγίων εξαιρουμένων- 

     

    (i) των βλημάτων σφαιρών, 

(ii) των σφαιριδίων κυνηγετικών και 

σκοπευτικών φυσιγγίων, 

(iii) των σφαιριδίων αεροβόλου· 

    

   (β) με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 

7, για τους κατόχους άδειας κατασκευής 

κυνηγετικών και σκοπευτικών φυσιγγίων και 

τους κατόχους άδειας κατασκευής σφαιριδίων 

κυνηγετικών και σκοπευτικών φυσιγγίων, 

αναφορικά με τα μολύβδινα σφαιρίδια 

κυνηγετικών και σκοπευτικών φυσιγγίων που 

έχουν μέγεθος όχι μεγαλύτερο των 4,75 

χιλιοστομέτρων. 
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      (4) Πρόσωπο, το οποίο διαθέτει, πωλεί ή 

χρησιμοποιεί πρώτες ύλες, για τις οποίες έχει εκδοθεί 

άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), για 

σκοπό άλλο από την κατασκευή εκρηκτικών υλών, είναι 

ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, 

υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 

χίλιες λίρες (Λ.Κ.1.000). 

   

 Κατάλογος 

πυροτεχνη-

μάτων. 

4Β.-(1) Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών δύναται να 

καταρτίζει κατάλογο πυροτεχνημάτων, στον οποίο να 

κατατάσσει τα πυροτεχνήματα σε κλάσεις, ανάλογα με 

την ένταση, τη χρήση τους ή/και άλλα χαρακτηριστικά ή 

παραμέτρους. 

   

       (2)  Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών δύναται να 

καθορίζει στον κατάλογο πυροτεχνημάτων τα 

πυροτεχνήματα- 

    

   (α) για τα οποία δεν απαιτείται άδεια σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 4, 

    

   (β) τα οποία εξαιρούνται από τις διατάξεις των 

Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του 

παρόντος Νόμου. 

   

       (3)  Ο κατάλογος που προβλέπεται στο εδάφιο (1) 

δημοσιεύεται, με γνωστοποίηση του Επιθεωρητή 

Εκρηκτικών Υλών, στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας.». 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 7 του 

βασικού νόμου. 

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων «το γνωστό μέγεθος ως 

S.S.G.» (πέμπτη γραμμή), με τον αριθμό και τη λέξη «4,75 

χιλιοστόμετρα.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 8 του 

βασικού νόμου. 

6.  Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από αυτό των λέξεων «του γνωστού ως S.S.G.» 

(γραμμές τρίτη και τέταρτη) με τον αριθμό και τη λέξη «4,75 

χιλιοστόμετρα». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 13 του 

βασικού νόμου. 

7.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 13 του βασικού νόμου τροποποιείται: 

  (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (β) αυτού, αμέσως  μετά 

τη λέξη «εισαγωγής», κόμματος και των λέξεων «εξαγωγής 

και διαμετακόμισης». και 

   
  (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ιε) αυτού, 

των ακόλουθων νέων παραγράφων, της υφιστάμενης 

παραγράφου (ιστ) αναγραμματιζομένης σε παράγραφο (ιθ): 

   
  «(ιζ)  την ανάκληση, τροποποίηση των αδειών ή εγκρίσεων 

που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

   
  (ιη)   την υιοθέτηση διατάξεων άλλων, σχετικών με τις 

εκρηκτικές ύλες, νόμων ή κανονισμών που 

επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την παραχώρηση 

αδειών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 

Νόμου.». 
 

 

ΜΚΝ/ΓΧ 
23.01.329.2004 
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