
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟ  
 
 

Προοίμιο.  
Επίσημη Εφημερίδα 
της  
ΕΕ: L376, 
27.12.2006, σ.36. 

Για σκοπούς συμμόρφωσης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2006/123/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά», 
 

  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 54. 
       21 του 1970 
    95(Ι) του 2003 
    19(Ι) του 2005 
  109(I) του 2009. 
   

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκρηκτικών Υλών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 
και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εκρηκτικών Υλών Νόμο (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο 
βασικός νόμος»). 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 4 του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:   
 
 

 (α)  Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης «κατά την κρίση του,» (τρίτη γραμμή)˙  
  
 (β) με τη διαγραφή από την παράγραφο (στ) του εδαφίου (1) αυτού των λέξεων «ή και» (τέταρτη 

γραμμή)˙   
  
 (γ)  με την αντικατάσταση της άνω και κάτω τελείας στο τέλος της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1) με 

άνω τελεία και με την προσθήκη, αμέσως μετά της ακόλουθης νέας παραγράφου: 
  
      «(η) πιστοποιητικό ικανότητας, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (1Α) του παρόντος 

άρθρου και σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, και πιστοποιεί 
την ικανότητα φυσικού προσώπου να μεταφέρει ή/και κατέχει ή/και χειρίζεται εκρηκτικές ύλες, 
προκειμένου να ενεργεί στα πλαίσια άδειας ή έγκρισης που παραχωρείται δυνάμει των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου:»˙ 

  
 (δ)   με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων: 
  
  «(1Α) (α)  Όταν υποβάλλεται αίτηση στον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών για παραχώρηση άδειας, 

έγκρισης ή πιστοποιητικού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που 
εκδίδονται δυνάμει αυτού, ο αιτητής παρουσιάζει πρωτότυπα έγγραφα που αφορούν την ταυτότητά 
του, τα προσόντα του, το χαρακτήρα του, την υγεία του και το λευκό ποινικό του μητρώο, όπως και 
αυτά των υπαλλήλων του ή των προσώπων που θα απασχοληθούν στην εργασία που ορίζεται από 
την άδεια ή την έγκριση:  

   
        Νοείται ότι, στην περίπτωση που τα έγγραφα αυτά δεν είναι στην Ελληνική, συνοδεύονται από 

επικυρωμένη μετάφρασή τους στην Ελληνική.  
   
              (β) Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών δύναται να καταρτίζει κατάλογο στον οποίο 

καθορίζονται οι χρονικές προθεσμίες που απαιτούνται από την ημέρα υποβολής πλήρους αίτησης 
και της εκπλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων προκειμένου -  

    
   (i) να εκδοθεί άδεια, έγκριση ή πιστοποιητικό που παραχωρείται δυνάμει των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού,  
    
   (ii) να διενεργηθεί επιθεώρηση ή έλεγχος χώρου, ο οποίος ενδέχεται να 

χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς άδειας ή έγκρισης που παραχωρείται δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού,    

    
   (iii) να διενεργηθεί εξέταση ή συνέντευξη προσώπου, το οποίο ενδέχεται να 

χειρίζεται εκρηκτικές ύλες.  
    
    
              (γ) Ανεξάρτητα από το περιεχόμενο του καταλόγου που αναφέρεται στην παράγραφο (β) ή 

οποιουδήποτε άλλου νόμου, και για λόγους που στηρίζονται στην προστασία και διατήρηση της 
δημόσιας τάξης ή/και ασφάλειας από την ανεξέλεγκτη διάθεση και χρήση εκρηκτικών υλών, καμία 
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άδεια, έγκριση ή πιστοποιητικό δε θεωρείται ότι παραχωρείται με τη λήξη της καθορισμένης 
χρονικής προθεσμίας εάν δεν ολοκληρωθεί πλήρως η εξέταση της σχετικής αίτησης και εκδοθεί το 
ανάλογο έγγραφο από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών.     

   
              (δ) Ο αναφερόμενος στην παράγραφο (β) κατάλογος δημοσιεύεται, με γνωστοποίηση του 

Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
  
    (1Β) Πρόσωπο, πολίτης κράτους μέλους, ο οποίος είναι εγκατεστημένος και παρέχει υπηρεσίες 

που έχουν σχέση με εκρηκτικές ύλες σε κράτος μέλος άλλο από την Κυπριακή Δημοκρατία, 
δύναται να παρέχει υπηρεσίες χειρισμού εκρηκτικών υλών, προσωρινά στη Δημοκρατία, 
νοουμένου ότι θα εξασφαλίσει άδεια, έγκριση ή πιστοποιητικό σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο 
ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.».  

  
 (ε)  με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «άδεια» (δεύτερη γραμμή) της 

φράσης «ή πιστοποιητικό ικανότητας»˙ 
  
 (στ)  με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «έγκρισης» (πρώτη γραμμή) και 

«έγκριση» (τέταρτη γραμμή), των φράσεων «ή πιστοποιητικού   ικανότητας» και «ή πιστοποιητικό 
ικανότητας», αντίστοιχα.˙ 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 13 του 
βασικού  νόμου. 

3. Το  εδάφιο (1) του άρθρου 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
 
 

 (α)  Με την αντικατάσταση της παραγράφου (ιδ) αυτού  με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
 
 «(ιδ) την πρόνοια για την εξέταση φυσικών προσώπων από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών 

προκειμένου να διαπιστώνεται η ικανότητά τους να μεταφέρουν, κατέχουν ή/και χειρίζονται 
εκρηκτικές ύλες, στα πλαίσια άδειας ή έγκρισης που παραχωρείται δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου˙»˙  

  
 (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (ιζ) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «εγκρίσεων» (πρώτη γραμμή), 

της φράσης «ή πιστοποιητικών ικανότητας,».   
 
 
 
 
 
 
ΕΣΖ/ΕΧ 
 
Αρ. Φακ.:  23.01.051.014-2010 
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