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Ο περί Εκρηκτικών Υλών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 173(Ι) του 2020 

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 
    19(Ι) του 2005 
  109(Ι) του 2009 
  109(I) του 2010 
  178(I) του 2013. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκρηκτικών Υλών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2020 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 ως ακολούθως:  

  

  (α) Με την αντικατάσταση, στο τέλος του εδαφίου (3), της φράσης «τις πενήντα λίρες 
(Λ.Κ. 50)» (έβδομη γραμμή) με τη φράση «τα πεντακόσια ευρώ (€500)»∙ και 

   

  (β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (4), της φράσης «τις χίλιες πεντακόσιες λίρες» 
(δέκατη τέταρτη γραμμή) με τη φράση «τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000)». 

   

Τροποποίηση 
του άρθρου 4Α 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το εδάφιο (4) του άρθρου 4Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
φράσης «τις χίλιες λίρες (Λ.Κ.1.000)» (πέμπτη και έκτη γραμμή) με τη φράση «τις δύο χιλιάδες ευρώ 
(€2.000)». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση, στο τέλος του εδαφίου (2), της φράσης «τις εκατόν είκοσι πέντε 

λίρες» (δωδέκατη γραμμή) με τη φράση «τα πεντακόσια ευρώ (€500)» και 

   

  (β) με την αντικατάσταση, στο τέλος του εδαφίου (3), της φράσης «τις εκατόν είκοσι πέντε 
λίρες» (ένατη γραμμή) με τη φράση «τα πεντακόσια ευρώ (€500)».  

   

Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το εδάφιο (3) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
φράσης «τις τετρακόσιες πενήντα λίρες» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή) με τη φράση «τα χίλια ευρώ 
(€1.000)».  

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το εδάφιο (3) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
φράσης «τις τετρακόσιες πενήντα λίρες» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση «τα χίλια ευρώ (€1.000)». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «τους έξι 
μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες» (πέμπτη και έκτη γραμμή) 
με τη φράση «τους δεκαοκτώ (18) μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ 
(€2.000)». 

  
 



 
 

 

Τροποποίηση 
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 

8. Το εδάφιο (2) του άρθρου 12 του βασικού νόμου τροποποιείται  με την αντικατάσταση της 
φράσης «τις εκατόν πενήντα λίρες» (πέμπτη γραμμή) με τη φράση «τα πεντακόσια ευρώ (€500)». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

9. Το εδάφιο (2) του άρθρου 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
φράσης «τους δώδεκα μήνες ή πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες» (δεύτερη και τρίτη 
γραμμή) με τη φράση «τα τρία (3) έτη ή πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ 
(€3.000)». 

 


