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Όσον αφορά τα εκρηκτικά εµπορικής χρήσεως υπάρχουν λεπτοµερείς εθνικές ρυθµίσεις, κυρίως σε ότι 
αφορά τις απαιτήσεις ασφάλειας – εφόσον οι εν λόγω εθνικές ρυθµίσεις προβλέπουν ειδικότερα ότι οι 
εγκρίσεις εµπορίας χορηγούνται µόνον εφόσον τα εκρηκτικά έχουν υποβληθεί µε επιτυχία σε σειρά 
δοκιµών. Η εναρµόνιση των συνθηκών εµπορίας προϋποθέτει ότι οι αποκλίνουσες εθνικές διατάξεις 
πρέπει να εναρµονιστούν προκειµένου να εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων αυτών, 
χωρίς να υποβαθµίζονται τα βέλτιστα επίπεδα υλικής και δηµόσιας ασφάλειας. 

Η παρούσα οδηγία καθορίζει µόνον τις βασικές απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν οι δοκιµές 
καταλληλότητας των εκρηκτικών. Προκειµένου να διευκολύνεται η απόδειξη της τήρησης των βασικών 
απαιτήσεων, είναι πολύ χρήσιµο να υπάρχουν εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά πρότυπα κυρίως για τις 
µεθόδους δοκιµών των εκρηκτικών. Τέτοια πρότυπα υπάρχουν από τις 14 Αυγούστου 2003 και έχουν 
εκδοθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE  

Είναι αναγκαίο όπως οι εταιρίες υιοθετήσουν µία σκόπιµη προσέγγιση όταν εφαρµόζουν µία νέα 
νοµοθεσία. Αυτό ισχύει για τα προϊόντα που εµπίπτουν στις οδηγίες Νέας Προσέγγισης. Το ακόλουθο 
εξυπηρετικό σχέδιο δράσης θα πρέπει να βοηθήσει στην ορθή χρήση της σήµανσης CE όπως απαιτείται 
νοµικά από τις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης.  

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Είναι σηµαντικό ο επιχειρηµατίας να αρχίσει να κατανοεί τη σηµασία της οδηγίας (ή των οδηγιών) Νέας 
Προσέγγισης. Η συλλογή άρθρων από εφηµερίδες, περιοδικά και εµπορικές εκδόσεις, η ανταλλαγή 
απόψεων µε άλλους επιχειρηµατιές του κλάδου, η παροχή χρήσιµων συµβουλών από ειδικούς 
συµβούλους, συµµετοχή σε σεµινάρια και εργαστήρια, είναι ορισµένοι από τους πιθανούς τρόπους 
συλλογής πληροφοριών. Είναι επίσης σηµαντικό ο ίδιος ο επιχειρηµατίας να απευθυνθεί στις αρµόδιες 
αρχές για συµβουλές σχετικά µε τη νέα νοµοθεσία που αφορά το προϊόν του. 

Κατάλογος ιστοσελίδων για περαιτέρω πληροφορίες και καθοδήγηση: 

 http://www.newapproach.org 
 

 http://www.conformityassessment.org 
 

 http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/legislation/explosives/index.htm
 

 http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp

Ποιος ευθύνεται για τι; 

Σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία ο «Οπλοπώλης» είναι εκείνος ο οποίος φέρει την ευθύνη: οποιοδήποτε 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο του οποίου η επαγγελµατική δραστηριότητα συνίσταται εν όλω ή εν µέρει στην 
κατασκευή, το εµπόριο, την ανταλλαγή την ενοικίαση, την επισκευή ή τη µετατροπή πυροβόλων όπλων 
και πυροµαχικών, 

Το προϊόν συνάδει µε τις βασικές διατάξεις της οδηγίας; 

Η παρούσα οδηγία σχετικά µε τις εκρηκτικές ύλες που προορίζονται για εµπορική χρήση (η οποία 
αναφέρεται σε ορισµένες περιπτώσεις και ως CIVEX) εφαρµόζεται στα υλικά και τα είδη τα οποία 
περιλαµβάνονται στις συστάσεις του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε τη µεταφορά επικίνδυνων 
εµπορευµάτων τα οποία εµπίπτουν στην Κλάση 1 αυτών. 

Η Κλάση 1 καλύπτει: 

α. Εκρηκτικές ύλες: στερεές ή υγρές ουσίες (ή µίγµατα ουσιών) ικανά να προκαλέσουν αέρια λόγω 
χηµικής αντίδρασης σε συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης και σε τέτοια ταχύτητα ώστε να 
προκαλέσουν ζηµιές στα γύρω σηµεία. 

http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/legislation/explosives/index.htm
http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp
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β. Είδη πυροτεχνουργίας: µίγµατα ή ουσίες οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να παράγουν φαινόµενα 

θερµότητας, φωτισµού, ήχου, αερίων ή καπνού καθώς και συνδυασµό αυτών των φαινοµένων ως 
αποτέλεσµα µη εκρηκτικών αυτοσυντηρούµενων εξωθερµικών χηµικών αντιδράσεων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: 

Οι ουσίες οι οποίες δεν αποτελούν οι ίδιες εκρηκτικά αλλά που µπορεί να δηµιουργήσουν ένα 
εκρηκτικό µίγµα αερίου, αναθυµιάσεις ή σκόνη δεν αποτελούν ουσίες της Κλάσης 1. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:  

Εξαιρούνται επίσης από την Κλάση 1: τα εκρηκτικά που είναι εµποτισµένα µε νερό ή αλκοόλ στα 
οποία το περιεχόµενο σε νερό ή αλκοόλ ξεπερνά τα όρια που καθορίζονται καθώς και αυτά που 
περιέχουν πλαστικοποιητικό – αυτά τα εκρηκτικά υπάγονται στην Κλάση 3 ή στην Κλάση 4.1 – 
ενώ εκείνα τα εκρηκτικά, τα οποία βρίσκονται στη βάση του υπάρχοντος κινδύνου, υπάγονται 
στην Κλάση 5.2. 

γ.  Εκρηκτικές ύλες: ύλες οι οποίες περιέχουν µία ή περισσότερες εκρηκτικές ή πυροτεχνουργικές 
ουσίες. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Οι µηχανισµοί οι οποίοι περιέχουν εκρηκτικές ουσίες ή είδη πυροτεχνουργίας σε πολύ µικρές 
ποσότητες ή τέτοιου τύπου του οποίου η ανεπίγνωστη ή τυχαία ανάφλεξη ή έναρξη κατά τη 
µεταφορά δεν προκαλεί οποιαδήποτε συµπτώµατα εξωτερικά της συσκευής από την προβολή, 
φωτιά, καπνό, θερµότητα ή δυνατού θορύβου δεν υπάγονται στις απαιτήσεις της Κλάσης 1. 

δ.  Οι ουσίες και τα είδη που δεν αναφέρονται ανωτέρω και τα οποία κατασκευάζονται µε σκοπό να 
δηµιουργήσουν ένα πρακτικό φαινόµενο προκαλώντας µία έκρηξη ή πυροτέχνηµα. 

Οποιαδήποτε ουσία ή είδος που περιέχει ή για το οποίο υπάρχει υπόνοια πως περιέχει εκρηκτικές 
ιδιότητες θα προορίζεται για την Κλάση 1 σύµφωνα µε τις δοκιµές, τις διαδικασίες και τα κριτήρια που 
περιγράφονται στο Μέρος 1, Εγχειρίδιο ∆οκιµών και Κριτήρια. 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

• οι εκρηκτικές ύλες, συµπεριλαµβανοµένων των πυροµαχικών, που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν 
από τις ένοπλες δυνάµεις ή την αστυνοµία σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, 

• είδη πυροτεχνουργίας 

• πυροµαχικά  (καλύπτονται µόνο τα Άρθρα 10, 11, 12, 13, 17, 18 και 19, της Οδηγίας) 

Το προϊόν συµµορφώνεται µε τις βασικές απαιτήσεις; 

Εάν ένα προϊόν ή σχεδιασµός προϊόντος πληρεί τις βασικές απαιτήσεις της σχετικής οδηγίας µπορεί να 
αξιολογηθεί µε ανάλυση των πιθανών κινδύνων. Υπάρχουν αρκετές τυποποιηµένες µέθοδοι για αυτού του 
είδους την ανάλυση. Όταν η ανάλυση των κινδύνων δείξει πως ένα προϊόν δεν πληρεί τις απαιτήσεις, το 
προϊόν θα πρέπει να διασκευαστεί. Για την αποφυγή αυτών των κινδύνων θα πρέπει να ακολουθηθεί 
πιστά η εξής σειρά: 

1. Πρώτα θα πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσον µία τροποποίηση στο σχεδιασµό µπορεί να 
αποκλείσει τους σχετικούς κινδύνους, 

2. Μόνο σε αυτή την περίπτωση µπορούν να ληφθούν υπόψιν κατασκευαστικά µέτρα, όπως 
προστατευτικά εξαρτήµατα, 

3. Εάν αυτό είναι εξολοκλήρου ή µερικώς εφικτό, η χρήση εξοπλισµού ατοµικής προστασίας µπορεί 
να συστηθεί στο χρήστη,  

4. Τέλος, όταν δεν υφίσταται άλλη δυνατή λύση, θα πρέπει να τυπωθούν στην ετικέτα του προϊόντος 
καθώς και στις οδηγίες χρήσης, ανάλογες προειδοποιήσεις για τη χρήση του προϊόντος. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας µπορούν να αναφερθούν στα πρότυπα που χρησιµοποιούνται για το 
προϊόν ώστε να αποδείξουν τη συµµόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις. 

Υπάρχουν εναρµονσιµένα Ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικά πρότυπα. Είναι σηµαντικό να 
χρησιµοποιούνται τα εναρµονισµένα πρότυπα εφόσον αυτά είναι διαθέσιµα, καθώς αυτά τα πρότυπα 
λαµβάνουν υπόψιν τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στις οδηγίες Νέας Προσέγγισης. Όταν δεν 
υπάρχουν εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά πρότυπα, µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα εθνικά πρότυπα. Σε 
αντίθεση µε τα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά πρότυπα, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει εγγενής συµφωνία 
ανάµεσα στα εθνικά πρότυπα και την οδηγία. 

Συστήνεται όπως οι αναφορές στα πρότυπα που χρησιµοποιούνται να αναφέρονται στον τεχνικό φάκελο 
καθώς και στη δήλωση ΕΚ πιστότητας. 

Κατά την ώρα της συγγραφής του παρόντος οδηγού η CEN έλαβε εντολή για την καταγραφή ενός 
καταλόγου προτύπων καθώς 16 πρότυπα έχουν δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (OJ C192, 14/8/2003, σελ. 34). Οι αναφορές σε αυτά τα πρότυπα είναι οι ακόλουθες: 

EN 13630 – 2: 2002 Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Εκρηκτικά σχοινία και πυροκροτητές 
ασφαλείας - Μέρος 2: Καθορισµός θερµικής σταθερότητας των 
εκρηκτικών σχοινίων και πυροκροτητών ασφαλείας 

EN 13630 – 3: 2002 Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Εκρηκτικά σχοινία και πυροκροτητές - 
Μέρος 3: Καθορισµός ευαισθησίας του πυρήνα των εκρηκτικών σχοινίων 
κατά την τριβή  

EN 13630 – 4: 2002 Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Εκρηκτικά σχοινία και πυροκροτητές - 
Μέρος 4: Καθορισµός ευαισθησίας των εκρηκτικών σχοινίων κατά τη 
σύγκρουση 

EN 13630 – 6: 2002 Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Εκρηκτικά σχοινία και πυροκροτητές - 
Μέρος 6: Καθορισµός αντίστασης των εκρηκτικών σχοινίων κατά την 
τάνυση  

EN 13630 – 7: 2002 Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Εκρηκτικά σχοινία και πυροκροτητές - 
Μέρος 7: Καθορισµός της αξιοπιστίας των εκρηκτικών σχοινίων κατά την 
έναρξη  

EN 13630 – 8: 2002 Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Εκρηκτικά σχοινία και πυροκροτητές - 
Μέρος 8: Καθορισµός ανθεκτικότητας των εκρηκτικών σχοινίων και των 
πυροκροτητών στο νερό  

EN 13630 – 11: 2002 Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Εκρηκτικά σχοινία και πυροκροτητές - 
Μέρος 11: Καθορισµός ταχύτητας εκρήξεως των εκρηκτικών σχοινίων  

EN 13630 – 12: 2002 Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Εκρηκτικά σχοινία και πυροκροτητές - 
Μέρος 12: Καθορισµός διάρκειας καύσης των πυροκροτητών  

EN 13631 – 2: 2002 Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Εκρηκτικά - Μέρος 2: Καθορισµός 
θερµικής σταθερότητας των εκρηκτικών 

EN 13631 – 4: 2002 Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Εκρηκτικά - Μέρος 4: Καθορισµός 
ευαισθησίας των εκρηκτικών κατά τη σύγκρουση 

EN 13631 – 5: 2002 Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Εκρηκτικά - Μέρος 5: Καθορισµός 
ευαισθησίας των εκρηκτικών στο νερό 

EN 13763 – 2: 2002 Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Πυροκροτητές και αναµεταδότες - Μέρος 
2: Καθορισµός της θερµικής σταθερότητας 

EN 13763 – 3: 2002  Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Πυροκροτητές και αναµεταδότες - Μέρος 
3: Καθορισµός ευαισθησίας κατά τη σύγκρουση 
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EN 13763 – 23: 2002 Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Πυροκροτητές και αναµεταδότες - Μέρος 
23: Καθορισµός της ταχύτητας του κύµατος κρούσης του σωλήνα 
κρουστικού κύµατος 

EN 13763 – 24: 2002 Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Πυροκροτητές και αναµεταδότες - Μέρος 
24: Καθορισµός της ηλεκτρικής µη-αγωγιµότητας του σωλήνα κρουστικού 
κύµατος  

EN 13857 – 3: 2002 Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Μέρος 3: Οι πληροφορίες που πρέπει 
να παρασχεθούν από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο 
αντιπρόσωπό του 

 

Τα ακόλουθα πρότυπα βρίσκονται υπό εξέταση: 

 
prEN 13631-1 Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Εκρηκτικά - Μέρος 1: Απαιτήσεις 

prEN 13631-3 Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Εκρηκτικά - Μέρος 3: Καθορισµός της 
ευαισθησίας των εκρηκτικών κατά την τριβή 

prEN 13631-16 Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Εκρηκτικά - Μέρος 16: Εντοπισµός και 
µέτρηση των τοξικών αερίων 

prEN 13631-1 Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Εκρηκτικά - Μέρος 17: Εκρηκτικά για χρήση 
σε εξορυκτικές και άλλες υπόγειες εργασίες όπου τα εύφλεκτα αέρια µπορεί 
να αποτελούν κίνδυνο - Μέθοδος/οι αξιολόγησης της καταλληλότητας 
χρήσης σε εύφλεκτα αέρια 

prEN 13631-1 Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Εκρηκτικά - Μέρος 18: Εκρηκτικά για χρήση 
σε εξορυκτικές και άλλες υπόγειες εργασίες, όπου τα εύφλεκτα νέφη οµίχλης 
µπορεί να αποτελούν κίνδυνο - Μέθοδος/οι αξιολόγησης της 
καταλληλότητας χρήσης σε εύφλεκτα νέφη οµίχλης 

EN 13763-1:2004 Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Πυροκροτητές και αναµεταδότες - Μέρος 1: 
Απαιτήσεις 

prEN 13763-15 Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Πυροκροτητές και αναµεταδότες - Μέρος 
15: Καθορισµός αντίστοιχης δυνατότητας έναρξης 

CEN/TC 321 N 
122 

Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Πυροκροτητές και αναµεταδότες - Μέρος 
29: Πυροκροτητές για χρήση σε εξορυκτικές και άλλες υπόγειες εργασίες 
όπου τα εύφλεκτα αέρια µπορεί να αποτελούν κίνδυνο - Μέθοδος/οι 
αξιολόγησης της καταλληλότητας χρήσης σε εύφλεκτα αέρια 

prEN 13938-1 Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Καύσιµο προωθητικό υλικό και 
προωθητικές ύλες - Μέρος 1: Απαιτήσεις 

prEN 13938-2 Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Καύσιµο προωθητικό υλικό και 
προωθητικές ύλες - Μέρος 2: Καθορισµός αντίστασης κατά της 
ηλεκτροστατικής ενέργειας 

prEN 13938-5 Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Καύσιµο προωθητικό υλικό και 
προωθητικές ύλες - Μέρος 5: Στερεά καύσιµα προωθητικά υλικά - Οδηγός 
για τον καθορισµό των κενών και των ρωγµών  

prEN 13938-6 Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Καύσιµο προωθητικό υλικό και 
προωθητικές ύλες - Μέρος 6: Στερεά καύσιµα προωθητικά υλικά - Οδηγός 
για τον καθορισµό ακεραιότητας των ανασταλτικών στρωµάτων  

prEN 13938-7 Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Καύσιµο προωθητικό υλικό και 
προωθητικές ύλες - Μέρος 7: Καθορισµός των ιδιοτήτων της µαύρης 
πυρίτιδας 

prEN 13631-15 Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Εκρηκτικά - Μέρος 15: Υπολογισµός της 
θερµοδυναµικής ιδιότητας  
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EN 13763-13:2004 Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Πυροκροτητές και αναµεταδότες - Μέρος 
13: Καθορισµός της αντίστασης των ηλεκτρικών πυροκροτητών κατά της 
ηλεκτροστατικής εκκένωσης 

prEN 13763-14 Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Πυροκροτητές και αναµεταδότες - Μέρος 
14: Καθορισµός της αντίστασης των ηλεκτρικών πυροκροτητών κατά της 
επίδρασης της συχνότητας της ακτινοβολίας 

prEN 13763-25 Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Πυροκροτητές και αναµεταδότες - Μέρος 
25: Καθορισµός της ικανότητας χωρητικότητας αναµετάδοσης και 
συµπληρωµάτων σύζευξης 

prEN 13631-12 Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Εκρηκτικά - Μέρος 12: Προδιαγραφές 
ενισχυτών µε διαφορετική ικανότητα έναρξης  

EN 13630-9:2004 Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Εκρηκτικά σχοινία και πυροκροτητές 
ασφαλείας - Μέρος 9: Καθορισµός µεταβίβασης της έκρηξης από εκρηκτικό 
σχοινίο σε εκρηκτικό σχοινίο 

prEN 13630-10 Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Εκρηκτικά σχοινία και πυροκροτητές 
ασφαλείας - Μέρος 10: Καθορισµός ικανότητας ανάφλεξης των εκρηκτικών 
σχοινίων  

prEN 13763-26 Εκρηκτικά για εµπορική χρήση - Πυροκροτητές και αναµεταδότες - Μέρος 
26: Ορισµοί, µέθοδοι και απαιτήσεις για συσκευές και συµπληρώµατα για 
την έγκυρη και ασφαλή λειτουργία πυροκροτητών και αναµεταδοτών 

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του CEN : 

http://www.cenorm.be 

 

 

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ  (ΚΥΠΡ. ΚΑΝ. 4-6) 

 
Για την επιλογή της κατάλληλης ενότητας για τη διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ο ακόλουθος πίνακας: 
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Τα µεµονωµένα προϊόντα είναι προϊόντα τα οποία κατασκευάζονται γενικά σύµφωνα µε συγκεκριµένες 
ανάγκες του πελάτη. 

Τα Προϊόντα Μαζικής παραγωγής είναι προϊόντα που κατασκευάζονται σε σειρά. 

Ο Κατασκευαστής δεν εφαρµόζει Σύστηµα 
Ποιότητας (ΣΠ) Ο Κατασκευαστής εφαρµόζει  ΣΠ 

Μεµονωµένο προϊόν Μαζική Παραγωγή Μεµονωµένο προϊόν Μαζική Παραγωγή 

B + ΓΒ2 B + Στ B + E 
B + ∆ B + ∆ 

Ζ 

ΣΥΝΤΑΞΗ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

Οι προφυλάξεις οι οποίες πρέπει να λαβάνονται για τη χρήση του προϊόντος θα πρέπει να αναφέρονται 
στις οδηγίες χρήσης στη γλώσσα του χρήστη. Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες διευκρινίζουν ορισµένες φορές 
λεπτοµερώς ποιές πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις, οι οδηγίες χρήσης θα πρέπει να ελεγχθούν από τον Κοινοποιηµένο Οργανισµό. 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΚ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ  

Η ∆ήλωση ΕΚ Πιστότητας θα πρέπει να συνταχθεί και να υπογραφεί επίσηµα. Αυτή η δήλωση θα πρέπει 
να παρέχεται µε κάθε µεµονωµένο προϊόν στην επίσηµη γλώσσα της χώρας για την οποία προορίζεται. 
Ένα από τα παραρτήµατα στις οδηγίες Νέας Προσέγγισης πάντοτε αναφέρει τις πληροφορίες οι οποίες 
πρέπει να παρέχονται σε αυτή τη δήλωση. 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ  

’Ολες οι πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν και τα µέτρα που λαµβάνονται για τη συµµόρφωση των 
βασικών απαιτήσεων των οδηγιών, συγκεντρώνονται στον τεχνικό φάκελο. Σε αυτό το φάκελο θα πρέπει 
να καθορίζονται οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν προς αποφυγή ή µείωση στο ελάχιστο 
δυνατό, των κινδύνων που συνδέονται µε το προϊόν. 

Τα έγγραφα περιλαµβάνουν επίσης αρχικά και κατασκευαστικά σχέδια, 
εκθέσεις δοκιµών, πιστοποιητικά, οδηγίες χρήσης, εκθέσεις συνεδριάσεων, 
χειρόγραφες σηµειώσεις, βιντεοκασέτες, φωτογραφίες κλπ. 

Τα έγγραφα θα πρέπει να φυλάγονται από την τοπική κυβέρνηση της χώρας 
στην οποία το προϊόν προτίθεται να διατεθεί στην αγορά για περίοδο 
τουλάχιστον 10 ετών από την τελευταία ηµεροµηνία κατασκευής του 
προϊόντος. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE  (ΚΥΠΡ. ΚΑΝ. 7-8)  

Εάν έχουν ληφθεί όλα τα προαναφερόµενα µέτρα, η σήµανση CE µπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε προϊόν 
σύµφωνα µε το µοντέλο. 

Η σήµανση CE θα πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθµό αναγνώρισης του Κοινοποιηµένου Οργανισµού 
ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή των διαδικασιών διακρίβωσης της πιστότητας. 

Η σήµανση CE πιστότητας επιτίθεται κατά τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο είτε στις 
εκρηκτικές ύλες είτε, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, σε ετικέτα που στερεώνεται σε αυτά, είτε τέλος, εάν οι δύο 
πρώτες µέθοδοι δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν, στη συσκευασία. Η ετικέτα πρέπει να σχεδιάζεται 
έτσι ώστε να µην µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί. 
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Απαγορεύεται η επίθεση στα εκρηκτικά σηµάτων ή επιγραφών που θα µπορούσαν να παραπλανήσουν 
τους τρίτους σχετικά µε τη σηµασία και τη γραφική παράσταση της σήµανσης CE. Οποιοδήποτε άλλο 
σήµα µπορεί να επιτίθεται στις εκρηκτικές ύλες αρκεί να µην καθιστά λιγότερο ορατή και ευανάγνωστη τη 
σήµανση CE. 

∆ΙΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  

Οποιεσδήποτε αλλαγές γίνουν στο αρχικό προϊόν οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν τους παράγοντες 
κινδύνου όπως αυτές ορίζονται στις οδηγίες, µπορεί να καταστήσουν απαραίτητη την επανάληψη της 
προηγούµενης διαδικασίας εξ’ολοκλήρου ή µερικώς. Θα πρέπει να σηµειωθεί πως όλες οι πληροφορίες 
που αφορούν τις τροποποιήσεις θα πρέπει επίσης να συµπεριληφθούν στον τεχνικό φάκελο. 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ  (ΚΥΠΡ. ΚΑΝ. 24)                              

Οι αρµόδιοι στον τοµέα των εκρηκτικών θα πρέπει να καταρτίσουν σύστηµα εντοπισµού των εκρηκτικών. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ  (ΚΥΠΡ. ΚΑΝ. 12-19)                              

Για να µεταφερθούν εκρηκτικές ύλες από ένα Κράτος Μέλος σε άλλο, ο παραλήπτης των εκρηκτικών υλών 
πρέπει να αποταθεί στην αρµόδια αρχή του Κράτους Μέλους προορισµού για να εξασφαλίσει σχετική 
έγκριση µεταφοράς. Ενώ, για να µεταφερθούν πυροµαχικά από ένα Κράτος Μέλος σε άλλο, το 
ενδιαφερόµενο πρόσωπο θα πρέπει να αποταθεί στην αρµόδια αρχή προέλευσης των πυροµαχικών για 
να εξασφαλίσει σχετική έγκριση µεταφοράς.   

ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Στην Κύπρο, το Υπουργείο Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων είναι υπεύθυνο για την 
εφαρµογή των κανονισµών που αφορούν την Οδηγία σχετικά µε τις Εκρηκτικές Ύλες για Εµπορική Χρήση 
(CIVEX). Οι ενδιαφερόµενοι µπορεί να βρουν περισσότερες πληροφορίες για την εφαρµογή και τις 
κυρώσεις στο: 

 Υπουργείο Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 
 Υπηρεσία Μεταλλίων – Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών 
  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: 
 

Ερωτόκριτος Αναστασιάδης 
 

 mineshead@cytanet.com.cy 
 

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Γενικές απαιτήσεις καθώς και διατάξεις διατυπώνονται στο Κυπριακό Νοµικό Πλαίσιο 30(1)2002 (ηµερ. 
έκδ. 5.4.2002) καθώς και στην Τροπολογία 29(1)2003 (ηµερ. έκδ. 28.3.2003).  

Το Νοµικό Πλαίσιο παρουσιάζει τη νοµική βάση για του Κυπριακούς Κανονισµούς που αναφέρονται στις 
σχετικές Οδηγίες. 

Ο Κυπριακός Κανονισµός που αναφέρεται στην Οδηγία σχετικά µε τις Εκρηκτικές Ύλες Εµπορικής 
Χρήσης (CIVEX) είναι ο Κανονισµός 612/2003 (ηµερ. έκδ.  25.7.2003). 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα πρότυπα καθώς και ενηµερωτικά έντυπα µπορείτε να 
προµηθευτείτε από τους ακόλουθους φορείς: 

ΚΟΠΠ 
Κυπριακός Οργανισµός για την Προώθηση της Ποιότητας 
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στο  Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού  
 13-15 Οδός Αντρέα Αραούζου  

 1421 Λευκωσία Κύπρος 

 

 http://www.cys.mcit.gov.cy 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και συνδέσµους στις σχετικές 
Ευρωπαϊκές ιστοσελίδες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

cit.gov.cy 

: NEW APPROACH
 http://www.cys.m

  

επιλέγοντας το σύνδεσµο
Το παρόν Φυλλάδιο τυπώθηκε µε κονδύλια του έργου EuropeAid /114385/D/SV/CY: «Αξιολόγηση των 
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων για την εναρµόνιση µε τις οδηγίες της Νέας 
Προσέγγισης». 

Οι απόψεις οι οποίες αναφέρονται στο παρόν έντυπο δεν εκφράζουν απαραίτητα τις απόψεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού της Κύπρου. 

©  Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού Κύπρου, Λευκωσία, Μάϊος 2004 


