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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟ  

 
Προοίμιο. 
 

Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
τίτλο-  

  
Επίσημη  
Εφημερίδα  
της Ε.Ε. L: 121  
της 15.5.1993, 
σ. 20. 

«Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 για την εναρμόνιση των 
διατάξεων περί της διαθέσεως στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών 
εμπορικής χρήσης» και 

  
Επίσημη  
Εφημερίδα  
της Ε.Ε. L: 154,  
14.6.2007, 
σ. 1. 

«Οδηγία 2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Μαΐου 2007 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας», 

  
   Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 
Κεφ. 54. 

21 του 1970 
95(Ι) του 2003 
19(Ι) του 2005 

109(Ι) του 2009 
109(Ι) του 2010. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκρηκτικών Υλών  (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2013 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 των 
ακόλουθων όρων και των ορισμών τους με τους ακόλουθους νέους όρους και τους 
ορισμούς τους- 

  
 «“πυρομαχικό” σημαίνει βλήματα με ή χωρίς ωστικά φορτία και άσφαιρα πυρά που 

χρησιμοποιούνται σε φορητά όπλα, άλλα όπλα και πυροβόλα·  
  
 “πυροτέχνημα” σημαίνει κάθε αντικείμενο που περιέχει εκρηκτικές ουσίες ή εκρηκτικό 

μείγμα ουσιών που έχει σχεδιαστεί για να παράγει θερμότητα, φως, ήχο, αέριο ή 
καπνό ή συνδυασμό αυτών των αποτελεσμάτων, μέσα από εξώθερμη, 
αυτοσυντηρούμενη χημική αντίδραση.». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 4 του 
βασικού νόμου. 

3. Το εδάφιο (7) του άρθρου 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
νέο εδάφιο (7): 

  

 

Επίσημη 
Εφημερίδα  
της 
Δημοκρατίας 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
28.11.2008 
22.7.2011 
27.7.2012. 

«(7)(α)  Οι διατάξεις των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (1) 
δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση μεταπωλητών ή τελικών χρηστών 
φυσιγγίων των φορητών μηχανημάτων στερέωσης ή των μηχανημάτων, 
όπως αυτά ορίζονται στους περί των Βασικών Απαιτήσεων 
(Μηχανήματα) Κανονισμούς, όταν - 

   

  

Επίσημη 
Εφημερίδα 
της 
Δημοκρατίας, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
25.7.2003 
23.12.2004 
2.5.2008 
20.3.2009 
11.3.2011. 
Επίσημη 
Εφημερίδα 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
23.12.2009. 

(i) τα προαναφερόμενα φυσίγγια εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής των περί των Βασικών Απαιτήσεων 
(Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης) Κανονισμών 
ή στο πεδίο εφαρμογής των περί των Βασικών 
Απαιτήσεων (Είδη Πυροτεχνίας) Κανονισμών· 

   

  (ii) τα προμηθεύονται από κάτοχο άδειας πώλησης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1)·  



 2 

   

  (iii) τα προμηθεύονται, τα μεταφέρουν ή τα κατέχουν σε 
αριθμό τεμαχίων που αντιστοιχούν σε καθαρό 
περιεχόμενο εκρηκτικής ύλης που δεν υπερβαίνει τα 
πέντε κιλά (5 kg). 

   

      (β) Η προμήθεια, η μεταφορά, η κατοχή ή η χρήση των εν λόγω 
φυσιγγίων αποσκοπεί στη διεκπεραίωση νόμιμης εργασίας για την 
οποία απαιτείται η χρήση τους: 

  
      Νοείται ότι, η χρήση των εν λόγω φυσιγγίων χωρίς την άδεια 

χρήσης που αναφέρεται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1), 
επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί 
τα φυσίγγια αυτά είναι έμπειρος χρήστης των προαναφερόμενων 
μηχανημάτων και φυσιγγίων. 

  
  

 
 
 

Επίσημη 
Εφημερίδα 
της 
Δημοκρατίας, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
23.12.2009. 

    (γ) Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών καταρτίζει κατάλογο 
σύμφωνα με το άρθρο 4Β και καθορίζει το μέγιστο καθαρό 
περιεχόμενο εκρηκτικής ύλης που δύναται να περιέχεται σʼ ένα από τα 
προαναφερόμενα φυσίγγια, σύμφωνα με τους περί των Βασικών 
Απαιτήσεων (Είδη Πυροτεχνίας) Κανονισμούς: 

  
  

 
 

Επίσημη 
Εφημερίδα 
της 
Δημοκρατίας, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
25.7.2003 
23.12.2004 
2.5.2008 
20.3.2009 
11.3.2011. 

 Νοείται ότι, φυσίγγιο με καθαρό περιεχόμενο εκρηκτικής ύλης ίσο 
ή μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται με βάση τα 
προαναφερόμενα, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των περί των 
Βασικών Απαιτήσεων (Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης) 
Κανονισμών. 

  
       (δ)   Πρόσωπο που προμηθεύει ή προμηθεύεται, μεταφέρει, κατέχει 

ή χρησιμοποιεί οποιαδήποτε από τα προαναφερόμενα φυσίγγια κατά 
παράβαση των διατάξεων του παρόντος εδαφίου είναι ένοχο 
αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στις ποινές 
που προνοούνται στο εδάφιο (4).». 

 

 

 

 

 

 


