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 ΚΕΦ. 54 
 Ο ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟΣ 
  
 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 
 Άρθρο 
  
 1. Συνοπτικός τίτλος. 
  
 ΜΕΡΟΣ Ι 
 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
  
 2. Ερμηνεία. 
   
 ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
  ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 
   
 3. Διορισμός Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών και Βοηθών Επιθεωρητών 

Εκρηκτικών Υλών. 
   
 4. Άδειες σε σχέση με εκρηκτικές ύλες. 
   
 4.Α. Πρώτες ύλες. 
   
 4.Β. Κατάλογος πυροτεχνημάτων. 
   
 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 
 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 
 ΜΕ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΒΛΗΜΑΤΑ 
   
 5. Βιβλία να τηρούνται από εμπόρους σε σχέση με φυσίγγια και άλλα 

πυρομαχικά 
   
 6. Περιορισμοί στη πώληση και αγορά φυσιγγίων ή άλλων 

πυρομαχικών. 
   
 7. Άδεια κατασκευής μολυβένιων σφαιριδίων κυνηγίου. 
   
 8.  Κατοχή σφαιρών κυνηγετικού όπλου κλπ. απαγορεύεται. 
   
 ΜΕΡΟΣ IV 
 ΓΕΝΙΚΑ 
  
 9. Κανονισμοί από Δημοτικά Συμβούλια. 
   
 10. Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να εφαρμόζει το Νόμο αυτό σε 

άλλες επικίνδυνες ύλες. 
   
 11. Έφεση στο Υπουργικό Συμβούλιο. 
   
 12. Έρευνα και κατάσχεση. 
   
 12.Α. Δήμευση εκρηκτικών υλών. 
   
 13. Εξουσία έκδοσης Κανονισμών. 
   
 14. Επιφύλαξη. 
   
 15. Εξαίρεση. 
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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΕΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 

 
Συνοπτικός τίτλος. 1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκρηκτικών Υλών Νόμος. 
  
 ΜΕΡΟΣ Ι 
 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
  
Ερμηνεία. 
 

2.  Στο Νόμο αυτό- 

 
 
Κεφ.57. 

 “άδεια πυροβόλων όπλων” σημαίνει άδεια πυροβόλων  όπλων που 
εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του περί Πυροβόλων Όπλων Νόμου· 

   
  “εκρηκτική ύλη” σημαίνει πυρίτιδα όπλου, νιτρογλυκερίνη, δυναμίτιδα, 

βαμβακοπυρίτιδα, εκρηκτική πυρίτιδα, βροντώδη υδράργυρο ή άλλα 
μέταλλα, έγχρωμες φλόγες και κάθε άλλη ύλη, είτε παρόμοια με εκείνα που 
αναφέρθηκαν πιο  πάνω ή όχι, τα οποία χρησιμοποιούνται ή 
κατασκευάζονται με σκοπό να παράγουν πρακτικό αποτέλεσμα με έκρηξη ή 
πυροτεχνικό αποτέλεσμα, και περιλαμβάνει φωτεινά σήματα ομίχλης, 
πυροτεχνήματα, θρυαλλίδες, ρουκέττες, καψύλλια, πυροκροτήρες, φυσίγγια, 
πυρομαχικά κάθε περιγραφής, και κάθε προσαρμογή ή παρασκεύασμα με 
οποιαδήποτε εκρηκτική ύλη όπως καθορίστηκε πιο πάνω· 

   
  “Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών” σημαίνει τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών 

Υλών που διορίζεται δυνάμει του άρθρου 3 και περιλαμβάνει Βοηθό 
Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών που διορίζεται δυνάμει του πιο κάτω 
άρθρου· 

   
 
 
Κεφ.57. 

 “πιστοποιητικό εγγραφής” σημαίνει πιστοποιητικό εγγραφής που εκδίδεται 
δυνάμει των διατάξεων του περί Πυροβόλων Όπλων Νόμου· 

 
Κεφ.240. 

 “πρόσωπο” περιλαμβάνει Δημοτικό Συμβούλιο που ιδρύεται δυνάμει του 
περί Δημοτικών Συμβουλίων Νόμου. 

   
 
19(Ι) του 2005. 

 ”πρώτη ύλη” σημαίνει ύλη, η οποία δεν είναι εκρηκτική ύλη και η οποία 
χρησιμοποιείται ως συστατιστικό μέρος για την κατασκευή εκρηκτικής ύλης· 

   
 
13(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. 

  
 ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
 ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 
  
Διορισμός 
Επιθεωρητή 
Εκρηκτικών Υλών και 
Βοηθών 
Επιθεωρητών 
Εκρηκτικών Υλών. 

3. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει ικανό και κατάλληλο πρόσωπο να 
είναι Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών δυνάμει του Νόμου αυτού και δύναται να 
διορίζει τέτοιο αριθμό Βοηθών Επιθεωρητών Εκρηκτικών Υλών όπως αυτός 
δύναται να θεωρήσει κατάλληλο. 

  
Άδειες σχετικά με 
εκρηκτικές ύλες. 
19(Ι) του 2005. 
109(Ι) του 2010. 
 

4.-(1) Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών δύναται, τηρουμένων των διατάξεων των 
Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, να παραχωρήσει, 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 
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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· 

   
 
 
109(Ι) του 2009. 
 
 

(στ) έγκριση για εξαγωγή εκρηκτικών υλών από τη Δημοκρατία, η οποία θα 
ισχύει για μια εξαγωγή καθορισμένης χρονικής διάρκειας και για την 
περίπτωση των πυρομαχικών για πολλαπλές εξαγωγές συνολικής 
χρονικής διάρκειας μέχρι τρία έτη·  

 (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· 

   
109(Ι) του 2010. (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: 

   
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 Ύλες 
Εμπορικής Χρήσης) Κανονισμών. 

   
109(Ι) του 2010. (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 ταυτότητα 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 και ασφάλειας από την 
ανεξέλεγκτη διάθεση και χρήση εκρηκτικών υλών, καμία άδεια, έγκριση ή 
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πιστοποιητικό θεωρείται ότι παραχωρήθηκε 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 (α) κατάλογος δημοσιεύεται, με 

γνωστοποίηση του Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών, στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

  
109(Ι) του 2010. (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. 

  
 (2)  Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων (α), (ε), (στ) και (ζ) του 

εδαφίου (1), κάθε τέτοια άδεια ή πιστοποιητικό ικανότητας 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. 

   
109(Ι) του 2010. (3) Κάτοχος άδειας ή έγκρισης ή πιστοποιητικού ικανότητας 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 ή πιστοποιητικό ικανότητας 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 
(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 
θεωρείται ύποπτο για την 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· 
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 (β) όταν διαπράττεται αδίκημα, κατά τα 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 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 
προπαρασκευαστική 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· 

    
 (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· 

   (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 Όπλων 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. 
   
Πρώτες ύλες. 
 
19(Ι) του 2005. 

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 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 φυσιγγιών, 

αναφορικά με τις πρώτες ύλες κατασκευής κυνηγετικών και 
σκοπευτικών φυσιγγιών εξαιρουμένων- 

    
   (i)   των βλημάτων σφαιρών, 
   (ii) των σφαιριδίων κυνηγετικών και   σκοπευτικών 

φυσιγγιών, 
   (iii)   των σφαιριδίων αεροβόλου· 
    
 (β) με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7, για τους κατόχους 

άδειας κατασκευής κυνηγετικών και σκοπευτικών φυσιγγιών και τους 
κατόχους άδειας κατασκευής σφαιριδίων κυνηγετικών και σκοπευτικών 
φυσιγγιών, αναφορικά με τα μολύβδινα σφαιρίδια κυνηγετικών και 
σκοπευτικών φυσιγγίων που έχουν μέγεθος όχι μεγαλύτερο των 4,75 
χιλιοστομέτρων. 

    
 (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 
πυροτεχνημάτων. 
19(Ι) του 2005. 

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 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. 

  
 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 
 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΣΦΑΙΡΕΣ 
  
Βιβλία να τηρούνται 
από εμπόρους σε 
σχέση με φυσίγγια και 
άλλα πυρομαχικά. 

5.-(1) Κάθε κάτοχος άδειας πώλησης εκρηκτικών υλών ο οποίος εμπορεύεται 
φυσίγγια ή οποιουδήποτε άλλου είδους πυρομαχικά (που στο άρθρο αυτό 
καλείται ο “έμπορος”) τηρεί στα υποστατικά του βιβλίο που καλείται το Βιβλίο 
Αποθήκης Πυρομαχικών, και βιβλίο που καλείται το Μητρώο Πωλήσεων 
Πυρομαχικών σε τέτοιο τύπο όπως δύναται να καθοριστεί αντίστοιχα όπου αυτός 
καταχωρεί το απόθεμα και πωλήσεις των πυρομαχικών, ανάλογα με την 
περίπτωση. 
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4 του 166/87. 

(2)  Είναι νόμιμο για τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών ή οποιοδήποτε 
αστυνομικό οποιουδήποτε βαθμού όχι κατώτερου από εκείνου του λοχία, κατά 
οποιοδήποτε χρόνο όταν τα υποστατικά του εμπόρου είναι ανοικτά για εργασία, 
να εισέρχεται σε τέτοια υποστατικά και να επιθεωρεί όλα τα πυρομαχικά στο 
απόθεμα τέτοιου εμπόρου και να επιθεωρεί το Βιβλίο Αποθήκης Πυρομαχικών 
και το Μητρώο Πώλησης Πυρομαχικών και να λαμβάνει αντίγραφο οποιωνδήποτε 
καταχωρήσεων σε αυτό, και οποιοσδήποτε έμπορος ο οποίος αρνείται να 
επιτρέψει τη διεξαγωγή τέτοιας επιθεώρησης ή τη λήψη αντιγράφου ή ο οποίος 
παρεμποδίζει τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών ή αστυνομικό, ενώ διενεργεί 
τέτοια επιθεώρηση ή λαμβάνει τέτοιο αντίγραφο είναι ένοχος αδικήματος και 
υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι πέντε λίρες. 

  
 (3)  Οποιοσδήποτε έμπορος- 
   
 (α) ο οποίος ενεργεί κατά παράβαση του εδαφίου (1), ή 
   
 (β) του οποίου το απόθεμα φυσιγγίων ή πυρομαχικών οποιασδήποτε άλλης 

περιγραφής δεν ανταποκρίνεται προς το απόθεμα όπως φαίνεται στο 
Βιβλίο Αποθήκης Πυρομαχικών μετά την αφαίρεση από αυτό των 
πωλήσεων που καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Πώλησης Πυρομαχικών, 

   
 
4 του 166/87. 

έλλειψη εύλογης εξήγησης, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε πρόστιμο 
που δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι πέντε λίρες. 

   
Περιορισμοί στην 
πώληση και αγορά 
φυσιγγίων και άλλων 
πυρομαχικών. 

6.-(1)  Κανένα πρόσωπο δεν πωλεί και κανένα πρόσωπο δεν αγοράζει 
οποιαδήποτε φυσίγγια ή οποιασδήποτε άλλης περιγραφής πυρομαχικά εκτός 
σύμφωνα με τις πιο κάτω διατάξεις: 

   
 (α)   ο αγοραστής   πρέπει να είναι ο κάτοχος Πιστοποιητικού Εγγραφής σε 

σχέση με πυροβόλο όπλο και, εκτός αν τέτοιο πυροβόλο όπλο είναι 
περίστροφο πιστόλι, αεροβόλο, αεροτουφέκι ή αεροπίστολο, ο κάτοχος 
επίσης Άδειας Πυροβόλων Όπλων που ισχύει κατά την ημερομηνία της 
πώλησης ή αγοράς· 

   
 
 
 
 
 
Κεφ.57. 

(β)   στην περίπτωση     πώλησης ή αγοράς πυρομαχικών για περίστροφο ή 
πιστόλι, ο αγοραστής πρέπει να είναι ο κάτοχος Πιστοποιητικού 
Εγγραφής για περίστροφο ή πιστόλι και ο κάτοχος επίσης ειδικής άδειας 
από το Υπουργικό Συμβούλιο κατοχής τέτοιου περιστρόφου ή πιστολιού 
που παραχωρήθηκε δυνάμει του περί Πυροβόλων Όπλων Νόμου·  

   
 (γ)   ο αγοραστής πρέπει κατά το χρόνο της πώλσης να παρουσιάσει προς 

τον πωλητή το Πιστοποιητικό Εγγραφής του και τέτοια Άδεια 
Πυροβόλων Όπλων ή Ειδική Άδεια όπως δύναται να απαιτηθεί από 
αυτόν να κατέχει σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) ή (β) 
του εδαφίου αυτού, ανάλογα με την περίπτωση: 

   
 
 
 
 
Κεφ.57. 

 Νοείται ότι όταν ο αγοραστής είναι κάτοχος Άδειας Πυροβόλων Όπλων 
για πυροβόλο όπλο σε σχέση προς το οποίο Πιστοποιητικό Εγγραφής 
εκδόθηκε σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δυνάμει των διατάξεων του 
περί Πυροβόλων Όπλων Νόμου, ο αγοραστής παρουσιάζει στον 
πωλητή τέτοια Άδεια Πυροβόλων Όπλων και επίσης το Πιστοποιητικό 
Εγγραφής δυνάμει του οποίου τέτοια Άδεια Πυροβόλων Όπλων 
εκδόθηκε. 

  
 (2) Οποιαδήποτε φυσίγγια ή άλλης περιγραφής πυρομαχικά που πωλήθηκαν ή 

αγοράστηκαν πρέπει να είναι τύπου κατάλληλου για χρήση για το πυροβόλο 
όπλο που περιγράφεται στο Πιστοποιητικό Εγγραφής που παρουσιάστηκε από 
τον αγοραστή στον πωλητή κατά το χρόνο της πώλησης δυνάμει των διατάξεων 
της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1). 

  
 
 
 
 
3(Ι) του 166/87. 

(3)  Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο πωλεί ή αγοράζει οποιοδήποτε φυσίγγιο ή 
άλλης περιγραφής πυρομαχικά κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού 
είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι 
μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στα 
δύο. 

  
 (4)  Καμιά διάταξη που περιέχεται στο άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται στην πώληση 
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φυσιγγίων ή άλλης περιγραφής πυρομαχικών σε ή την αγορά φυσιγγίων ή άλλης 
περιγραφής πυρομαχικών από, τον κάτοχο άδειας που παραχωρήθηκε για τους 
σκοπούς του άρθρου 5. 

  
Άδεια  
κατασκευής 
μολυβένιων 
σφαιριδίων κυνηγίου. 
19(Ι) του 2005. 

7.-(1)  Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών δύναται, κατά την κρίση του και 
τηρουμένων τέτοιων όρων και προϋποθέσεων όπως δυνατό να θεωρήσει ορθές 
να παραχωρήσει σε οποιοδήποτε πρόσωπο άδεια κατασκευής σφαιριδίων 
κυνηγίου, σφαιρών κυνηγετικού όπλου, μεγάλων σφαιριδίων κυνηγίου ή 
σφαιριδίων κυνηγίου μεγέθους μεγαλύτερου από 4,75 χιλιοστόμετρα. 

  
 (2) Κάθε τέτοια άδεια εκδίδεται την πρώτη ή μετά την πρώτη ημέρα του 

Ιανουαρίου κάθε έτους και εκπνέει την τριακοστή πρώτη ημέρα του επόμενου 
Δεκεμβρίου που ακολουθεί την ημερομηνία έκδοσης. 

  
 
 
 
3(Ι) του 166/87. 

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει σφαιρίδια κυνηγίου εκτός 
δυνάμει άδειας βάσει του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε 
φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν 
υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στα δύο. 

  
Κατοχή σφαιρών 
κυνηγετικού όπλου 
κλπ. Απαγορεύεται. 
 
19(Ι) του 2005. 
 
37(Ι) του 166/87. 

8.  Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει ή έχει στην κατοχή, φύλαξη ή 
έλεγχό του οποιεσδήποτε σφαίρες κυνηγετικού όπλου, μεγάλα σφαιρίδια 
κυνηγίου, σφαιρίδια κυνηγίου μεγέθους μεγαλύτερου από 4,75 χιλιοστόμετρα 
είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες 
πενήντα λίρες ή και στα δύο. 

  
 ΜΕΡΟΣ IV 
 ΓΕΝΙΚΑ 
  
Κανονισμοί 
από Δημοτικά 
Συμβούλια. 
Κεφ. 240. 

9.   Αν κατά οποιοδήποτε χρόνο φαίνεται στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι 
υπάρχουν κανονισμοί που ισχύουν κατά τον εκάστοτε χρόνο οι οποίοι εκδόθηκαν 
από Συμβούλιο δυνάμει του περί Δήμων Νόμου για την αποθήκευση ή πώληση 
εκρηκτικών υλών οι οποίες θεωρούνται από το Υπουργικό Συμβούλιο ότι είναι 
κατάλληλοι και επαρκείς για το σκοπό αυτό, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με 
γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να διατάξει όπως 
τέτοιοι κανονισμοί ισχύουν εντός της πόλης ή του χωριού η οποία περιλαμβάνεται 
στα δημοτικά  όρια του Δήμου από τον οποίο τέτοιοι κανονισμοί εκδόθηκαν, και 
ότι οποιοιδήποτε Κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει του Νόμου αυτού και 
καθορίστηκαν σε τέτοια γνωστοποίηση δεν εφαρμόζονται σε τέτοια πόλη ή χωριό. 

  
Εξουσία του 
Υπουργικού 
Συμβουλίου να 
εφαρμόζει το Νόμο 
αυτό σε άλλες 
επικίνδυνες ύλες. 

10.   Όταν γίνεται φανερό στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι οποιαδήποτε ύλη που 
δεν είναι εκρηκτική ύλη είναι ειδικά επικίνδυνη σε ζωή ή περιουσία εξαιτίας των 
εκρηκτικών ιδιοτήτων της, αυτός δύναται με Διάταγμα να ορίσει ότι οι διατάξεις 
του Νόμου αυτού και οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, 
τηρουμένων οποιωνδήποτε εξαιρέσεων ή περιορισμών όπως δυνατό να 
καθοριστούν στο Διάταγμα, εφαρμόζονται σε τέτοια ύλη κατά παρόμοιο τρόπο 
ωσάν τέτοια ύλη να ήταν εκρηκτική ύλη εντός της έννοιας του Νόμου αυτού. 

  
Έφεση στο 
Υπουργικό 
Συμβούλιο. 

11. Οποιοδήποτε πρόσωπο δυσαρεστημένο από την άρνηση παραχώρησης 
άδειας ή την ακύρωση άδειας ή των όρων ή προϋποθέσεων που επιβλήθηκαν 
από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών σε οποιαδήποτε άδεια δύναται, εντός 
δέκα ημερών από την ημερομηνία τέτοιας άρνησης ή ακύρωσης ή από την 
ημερομηνία παραχώρησης άδειας εναντίον της οποίας υποβάλλεται έφεση, να 
απευθυνθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο του οποίου η απόφαση για αυτό θα είναι 
οριστική και τελεσίδικη. 

  
Έρευνα και 
κατάσχεση. 

12.-(1)  Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών ή οποιοσδήποτε αστυνομικός 
οποιουδήποτε βαθμού όχι κατώτερου από εκείνο του λοχία, δύναται κατά 
οποιοδήποτε χρόνο να εισέλθει χωρίς ένταλμα σε οποιοδήποτε υποστατικό ή 
τόπο όπου αυτός έχει εύλογη δικαιολογία να υποψιάζεται ότι εκρηκτική ύλη 
αποθηκεύεται, φυλάσσεται, πωλείται ή εκτίθεται προς πώληση κατά παράβαση 
του Νόμου αυτού ή οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού 
και δύναται να κατάσχει και απομακρύνει οποιαδήποτε τέτοια εκρηκτική ύλη μαζί 
με το δοχείο που την περιέχει. 

  
 
 
 

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εμποδίζει την έρευνα ή παρεμποδίζει τον 
Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών ή οποιοδήποτε αστυνομικό που ενεργεί δυνάμει 
των διατάξεων του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση 
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3(Ι) του 166/87. 

για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε πρόστιμο που δεν 
υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα λίρες ή και στα δύο. 

  
 
 
 
95(Ι) του 2005. 

(3)  Σε περίπτωση που μετά την πάροδο εικοσιτεσσάρων ωρών από την ώρα της 
κατάσχεσης των εκρηκτικών υλών δεν παρουσιαστεί πρόσωπο που, να 
ισχυρίζεται ότι είναι κάτοχος άδειας εκρηκτικών υλών σύμφωνα με το εδάφιο (1), 
του άρθρου 4, τότε ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών δύναται να τις καταστρέψει. 

  
 (4)  Σε περίπτωση που εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στο 

εδάφιο (3) πιο πάνω, παρουσιαστεί πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι είναι κάτοχος 
άδειας εκρηκτικών υλών σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 4, τότε ο 
Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών δύναται να καταστρέψει τις εκρηκτικές ύλες με τη 
συγκατάθεση του προσώπου αυτού ή μετά από δήμευσή τους σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 12Α. 

  
Δήμευση εκρηκτικών 
υλών. 
 
 
 
95(Ι) του 2003. 

12Α.-(1) Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών ή οποιοσδήποτε αστυνομικός 
οποιουδήποτε βαθμού όχι κατώτερου από εκείνο του λοχία δύναται, τηρουμένων 
των εκάστοτε εν ισχύει θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, να αποταθεί δια κλήσεως 
στο Δικαστήριο δυνάμει του παρόντος άρθρου, αιτούμενος την έκδοση 
Διατάγματος για τη δήμευση εκρηκτικών υλών που κατασχέθηκαν δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των διατάξεων των Κανονισμών που 
εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού. 

  
 (2) Κατόπιν αίτησης δυνάμει του παρόντος άρθρου, το Δικαστήριο προβαίνει στην 

έκδοση Διατάγματος για δήμευση οποιουδήποτε προϊόντος μόνο αν 
ικανοποιηθεί- 

  
 (α)   Ότι δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή/και των 

Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού· 
   
 (β)   ότι συντρέχουν λόγοι που δεν επιτρέπουν την ασφαλή φύλαξη των πιο 

πάνω προϊόντων από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών. 
   
 (3)  Σε περίπτωση που οι εκρηκτικές ύλες δημεύονται με βάση τις διατάξεις του 

παρόντος άρθρου, δύναται να καταστραφούν σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Δικαστηρίου. 

  
Εξουσία έκδοσης 
Κανονισμών. 

13.-(1)  Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου 
αυτού, να εκδίδει Κανονισμούς για όλους ή οποιουσδήποτε από τους πιο κάτω 
σκοπούς: 

  
 (α)   τον καθορισμό   των εξουσιών και καθηκόντων του Επιθεωρητή 

Εκρηκτικών Υλών· 
   
19(Ι) του 2005. (β) τη ρύθμιση εισαγωγής, εξαγωγής και διαμετακόμισης εκρηκτικών υλών· 
   
 (γ)   τη   ρύθμιση έκδοσης  άδειας    και διαχείρισης  των τόπων 

αποθήκευσης ή φύλαξης εκρηκτικών υλών και τον καθορισμό της 
κατασκευής και των υλικών οποιουδήποτε τόπου στον οποίο 
οποιεσδήποτε εκρηκτικές ύλες δύναται να αποθηκευτούν ή φυλαχθούν· 

   
 (δ)   την πρόνοια για την εξέταση ή επιθεώρηση οποιουδήποτε τόπου για τον 

οποίο εκδόθηκε άδεια για την αποθήκευση εκρηκτικών υλών· 
   
 (ε)   την εξουσιοδότηση του Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών να διατάσσει να 

διεξάγονται, εκτελούνται τέτοια έργα ή επισκευές σε οποιαδήποτε 
αποθήκη όπως κατά τη γνώμη του δυνατό να είναι αναγκαίες προς 
εξασφάλιση της ασφαλισμένης αποθήκευσης σε αυτήν εκρηκτικών 
υλών· 

   
 (στ)   τη ρύθμιση της μεταφοράς και αποθήκευσης εκρηκτικών υλών· 
   
 (ζ)   τη ρύθμιση της πώλησης εκρηκτικών υλών· 
   
 (η)   την απαγόρευση     της  εισαγωγής εκρηκτικών υλών σε οποιαδήποτε 

ορισμένη περιοχή· 
   
 (θ)   τη ρύθμιση της κατασκευής εκρηκτικών υλών· 
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 (ι)   τη ρύθμιση της χρήσης εκρηκτικών υλών· 
   
 (ια)   τον   καθορισμό των τελών που πρέπει να καταβληθούν για 

οποιαδήποτε άδεια που εκδίδεται ή για εξέταση ή επιθεώρηση που έγινε 
δυνάμει του Νόμου αυτού ή οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδόθηκαν 
δυνάμει αυτού· 

   
 (ιβ)   την πρόνοια     για την καταστροφή με ή χωρίς καταβολή αποζημίωσης, 

εκρηκτικών υλών οι οποίες κατέστησαν ακατάλληλες για χρήση· 
   
 (ιγ) την πρόνοια για  την γνωστοποίηση δυστυχημάτων σε σχέση με την 

αποθήκευση ή φύλαξη εκρηκτικών υλών· 
   
109(Ι) του 2010. (ιδ)   την πρόνοια για την εξέταση φυσικών προσώπων από τον Επιθεωρητή 

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

   
 (ιε)   τον    καθαρισμό        του τύπου οποιωνδήποτε       βιβλίων και των 

τύπων οποιωνδήποτε αιτήσεων, αδειών ή πιστοποιητικών που 
απαιτούνται, γίνονται ή εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 
αυτού ή οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου 
αυτού· 

   
19(Ι) του 2005. 
109(Ι) του 2010. 

(ιζ)   την ανάκληση,  τροποποίηση  των  αδειών ή εγκρίσεων ή 
πιστοποιητικών ικανότητας 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· 

   
 (ιστ) γενικά,  για  την καλύτερη  εφαρμογή  των σκοπών  του  Νόμου  αυτού. 
  
 
 
3(Ι) του 166/87. 

(2)  Τέτοιοι Κανονισμοί δύνανται να επιβάλλουν για την παράβασή τους ποινές 
φυλάκισης που δεν υπερβαίνουν τους δώδεκα μήνες ή πρόστιμο που δεν 
υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και τα δυο και δύνανται να προνοούν για την 
ακύρωση οποιασδήποτε άδειας που παραχωρήθηκε από τον Επιθεωρητή 
Εκρηκτικών Υλών. 

  
Επιφύλαξη. 14.-(1)  Όλα τα Διατάγματα εν Συμβουλίω, Διατάγματα, Κανονισμοί, Κανόνες και 

Κανονισμοί που εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των περί 
Εκρηκτικών Υλών και Πετρελαιοειδών Νόμων του 1882 και 1924, σε σχέση με 
εκρηκτικές ύλες και που υπάρχουν κατά την ημερομηνία της έναρξης του Νόμου 
αυτού, θεωρούνται ότι εκδόθηκαν δυνάμει του Νόμου αυτού και παραμένουν σε 
ισχύ μέχρις ότου αντικατασταθούν, τροποποιηθούν ή ανακληθούν από 
Κανονισμούς που εκδόθηκαν δυνάμει του Νόμου αυτού. 

  
 (2)  Όλοι οι Κανονισμοί, που εκδόθηκαν από Δημοτική Αρχή για την αποθήκευση 

ή πώληση οποιωνδήποτε εκρηκτικών υλών δυνάμει των περί Εκρηκτικών Υλών 
και Πετρελαιοειδών Νόμων του 1882 και 1924, ή των περί Δήμων Νόμων, και οι 
οποίοι υπάρχουν κατά την ημερομηνία έναρξης του Νόμου αυτού, κατά την 
έκταση που αυτοί δεν είναι ασυμβίβαστοι προς τις διατάξεις του Νόμου αυτού ή 
οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, θα παραμείνουν σε 
ισχύ μέχρις ότου αντικατασταθούν, τροποποιηθούν ή ανακληθούν. 

  
Εξαίρεση. 15. Καμιά διάταξη στο Νόμο αυτό δεν εφαρμόζεται σε πυρομαχικά που 

εισάχθηκαν για τη χρήση των, ή χρησιμοποιήθηκαν ή θα χρησιμοποιηθούν από 
τις Δυνάμεις της Δημοκρατίας ή της Αστυνομικής Δύναμης. 

 


