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ΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
 
 

Οι Κανονισμοί που αναφέρονται πιο κάτω μεταφράστηκαν από την Αγγλική 

στην Ελληνική γλώσσα και ενοποιήθηκαν με τους τροποιητικούς τους Κανονισμούς 

σύμφωνα με τους περί Επισήμων Γλωσσών της Δημοκρατίας Νόμους του 1988 έως 

1997 και τον περί Επισήμων Γλωσσών της Δημοκρατίας (Ερμηνευτικό) Νόμο του 

1993 και σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 4 των περί Επισήμων 

Γλωσσών της Δημοκρατίας Νόμων του 1988 έως 1997 κατατέθηκαν στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων και, αφού το κείμενο εγκρίθηκε από αυτή, δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας δυνάμει του εδαφίου (3) του 

άρθρου 4 των πιο πάνω Νόμων και από της ημερομηνίας δημοσίευσης του αποτελεί 

το αυθεντικό κείμενο των εν λόγω Κανονισμών. 

 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Δ.Ν. Τομ. Ι, 

σελ. 130. 
 Εφημερίς 

Κυβερνήσεως,
Παράρτημα 
Τρίτον: 
20.10.1955. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 
    7.9.1979 
  30.1.1987 
24.12.1987 
    1.6.1990 
  25.6.1993 
23.12.1999 
  25.7.2003 
  25.7.2003 
  24.3.2005. 
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Ο ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ  

 Κανονισμός 

1. Συνοπτικός τίτλος 

 ΜΕΡΟΣ Ι 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

2. Άδεια εισαγωγής εκρηκτικών υλών 

3. Βασικές απαιτήσεις 

4. Άδεια εισαγωγής πυρίτιδας ανατινάξεων 

5. Εισαγόμενες εκρηκτικές ύλες να μεταφέρονται σε αποθήκη 

6. Κανονισμοί Λιμένα 

7. Ποινή 

 ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

8. Άδεια κατασκευής εκρηκτικών υλών 

9. Άδεια κατασκευής μολύβδινων σφαιριδίων 

 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

10. Μεταφορά εκρηκτικών υλών 

11. Οδική μεταφορά εκρηκτικών υλών  

12. Μεταφορά εκρηκτικών υλών με σιδηρόδρομο 

13. Ποινή 

 ΜΕΡΟΣ IV 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΔΑ 

ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ, ΑΛΛΗ ΠΥΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ 

14. Ερμηνεία 

15. Αποθήκη εκρηκτικών, γενική κατασκευή 
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16. Περίφραξη 

17. Αίτηση για άδεια κατασκευής αποθήκης εκρηκτικών 

18. Άδεια κατασκευής αποθήκης εκρηκτικών 

19. Άδεια χρήσης αποθήκης εκρηκτικών 

20. Ατυχήματα μεγάλης κλίμακας 

21. Μηνιαίες καταστάσεις 

22. Όχι άχρηστα ή εύφλεκτα υλικά σε αποθήκη εκρηκτικών 

23. Προφυλάξεις κατά πυρκαγιάς και έκρηξης 

24. Κανονισμός αποθηκών  

25. Κατάσχεση εκρηκτικών υλών 

26. Επιθεώρηση αποθηκών 

27. Βιβλίο παραλαβών και εξαγωγών 

28. Αναφορά ατυχημάτων σε αποθήκες εκρηκτικών 

29. Κανονισμοί και άδεια αναρτώνται 

30. Εξέταση ατόμων που θα εργοδοτηθούν στον χειρισμό εκρηκτικών υλών 

31. Ποινή 

 ΜΕΡΟΣ V 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ, 
ΑΛΛΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ 

32. Αίτηση για άδεια αποθήκευσης 

33. Άδεια αποθήκευσης 

34. Ατυχήματα μεγάλης κλίμακας 

35. Μηνιαίες καταστάσεις 

36. Αποθήκευση πυρίτιδας ανατινάξεων, άλλης πυρίτιδας και πυρομαχικών 

37. Ισοδύναμα θρυαλλίδας ασφάλειας, πυροτεχνημάτων 

38. Όχι άχρηστα ή εύφλεκτα υλικά σε αποθήκες πυρίτιδας ανατινάξεων, κ.λ.π. 
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39. Προφυλάξεις κατά πυρκαγιάς και έκρηξης 

40. Κανονισμός κτιρίων και τόποι αποθήκευσης 

41. Κατάσχεση πυρίτιδας ανατινάξεων, πυρίτιδας όπλου ή πυρομαχικών 

42. Επιθεώρηση κτιρίων ή τόπων αποθήκευσης 

43. Αναφορά ατυχημάτων στα κτίρια ή τόπους αποθήκευσης πυρίτιδας 

ανατινάξεων, κ.λ.π. 

44. Κανονισμοί και άδεια αναρτώνται 

45. Πυροτεχνήματα 

46. Ποινή 

 ΜΕΡΟΣ VI 
ΠΩΛΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ (ΑΛΛΕΣ ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΔΑ 

ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ, ΑΛΛΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ) 

47. Ερμηνεία 

48. Άδεια πώλησης εκρηκτικών υλών 

49. Αγορά ή κατοχή εκρηκτικών υλών 

50. Βιβλίο πωλήσεων 

51. Κλοπές και απώλειες 

52. Ποινή 

 ΜΕΡΟΣ VII 
ΠΩΛΗΣΗ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ, ΑΛΛΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ, 

ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ Η ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ 

53. Άδεια πώλησης πυρίτιδας ανατινάξεων, κ.λ.π. 

54. Βιβλίο παραλαβών και εξαγωγών πυρίτιδας ανατινάξεων και άλλης 

πυρίτιδας 

55. Βιβλίο Αποθήκης Πυρομαχικών και Μητρώο Πωλήσεων 

56. Πώληση πυροτεχνημάτων 

57. Κλοπές και απώλειες 
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58. Πυροτεχνήματα 

59. Ποινή 

 ΜΕΡΟΣ VIII 
ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 

60. Χρήση πυρίτιδας ανατινάξεων 

61. Πρόσωπα που χειρίζονται ή χρησιμοποιούν εκρηκτικές ύλες πιστοποιούνται 

62. Υπευθυνότητα του κατόχου πιστοποιητικού 

63. Υπευθυνότητα των κατόχων πιστοποιητικών ικανότητας 

64. Ειδικές απαιτήσεις 

65. Προετοιμασία γομώσεων για σκοπούς ανατινάξεων 

66. Ανατινάξεις 

67. Επικίνδυνες ή ανεπαρκείς μέθοδοι 

67A. Ρύθμιση της χρήσης εκρηκτικών υλών. 

68. Ποινή 

 ΜΕΡΟΣ ΙΧ 

69. Εκρηκτικά υψηλής εκρηκτικότητας 

70. Ανάκληση, τροποποίηση και τερματισμός αδειών ή εγκρίσεων 

71. Ποινικά αδικήματα 

72. Τέλη 

73. Μη επιστρεπτέα τέλη.  

74. Επιφύλαξη 
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Κεφ. 54. 
    21 του 1970 
95(Ι) του 2003 
19(Ι) του 2005. 

Ο ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Δ.Ν. Τομ. Ι,  
σελ 130. 
Εφημερίς 
Κυβερνήσεως, 
Παράρτημα 
Τρίτον: 
20.10.1955. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 
    7.9.1979 
  30.1.1987 
24.12.1987 
    1.6.1990 
  25.6.1993 
23.12.1999 
  25.7.2003 
  25.7.2003 
  24.3.2005 
23.12.2009 
19.11.2010. 

  1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Εκρηκτικών 

Υλών Κανονισμοί. 

 

ΜΕΡΟΣ I 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Άδεια εισαγωγής 
εκρηκτικών υλών. 
Πρώτος Πίνακας, 
Τύπος «Α». 
Κεφ. 54. 
    21 του 1970 
95(Ι) του 2003 
19(Ι) του 2005. 

  2. Άδεια δυνάμει του άρθρου 4 του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, για 

εισαγωγή εκρηκτικών υλών, είναι σύμφωνα με τον Τύπο «Α» του 

Πρώτου Πίνακα των παρόντων Κανονισμών.  
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Βασικές 
απαιτήσεις. 
 
 
 
 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
   25.7.2003 
23.12.2004. 
  24.3.2005. 
 

  3. Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών δύναται, κατά την εξέταση 

αίτησης που υποβάλλεται για παραχώρηση άδειας εισαγωγής δυνάμει 

των διατάξεων του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου και των παρόντων 

Κανονισμών, να εξετάζει κατά πόσο οι εκρηκτικές ύλες ικανοποιούν τις 

διατάξεις του Μέρους ΙΙ και ΙΙΙ των περί Βασικών Απαιτήσεων 

(Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης) Κανονισμών του 2003 έως 2004 

ή οποιουδήποτε άλλου Κανονισμού τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς 

και σε περίπτωση που αυτές δεν ικανοποιούν τις εν λόγω διατάξεις, να 

αρνηθεί με αιτιολογημένη απόφασή του την παραχώρηση άδειας 

εισαγωγής στον αιτητή. 

 
Άδεια εισαγωγής 
πυρίτιδας 
ανατινάξεων.  

  4. Η πυρίτιδα ανατινάξεων εισάγεται μόνο για χρήση σε εργασίες 

ανατινάξεων, και καμία άδεια δεν χορηγείται για την εισαγωγή της εν 

λόγω πυρίτιδας για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς.  

 
Εισαγόμενες 
εκρηκτικές ύλες 
να μεταφέρονται 
σε αποθήκη. 

  5. Εκτός εάν ο Επιθεωρητής του Λιμένα ορίσει διαφορετικά, όλες οι 

εκρηκτικές ύλες αμέσως μόλις εισαχθούν και εκφορτωθούν, μεταφέρονται 

αμέσως σε αποθήκη εκρηκτικών που δεόντως κατέχει άδεια από τον 

Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών.   

 
Κανονισμοί 
Λιμένα. 

  6.–(α) Κάθε πλοίο, μαούνα ή βάρκα που φέρει εκρηκτικές ύλες 

αγκυροβολεί ή προσδένεται σε τέτοιο αγκυροβόλιο ή τόπο όπως ο 

Επιθεωρητής του Λιμένα ή ο εκπρόσωπος του ορίζει, και δεν 

μετακινείται από τέτοιο αγκυροβόλιο ή τόπο εκτός με έγκριση του 

Επιθεωρητή του Λιμένα.   

 (β) Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα ή γυμνή φλόγα σε οποιοδήποτε 

πλοίο, βάρκα ή μαούνα που φέρει εκρηκτικές ύλες, ούτε και στους 

γειτονικούς χώρους οποιασδήποτε προκυμαίας ή προβλήτας όπου 

εκφορτώνονται ή φορτώνονται τέτοιες εκρηκτικές ύλες.    

 (γ) Καμία εκρηκτική ύλη δεν φορτώνεται ή εκφορτώνεται εκτός σε 

τόπους που εγκρίνονται από τον Επιθεωρητή του Λιμένα ή τον εκπρόσωπο 

του.    

 (δ) Καμία φόρτωση ή εκφόρτωση εκρηκτικών υλών δεν επιτρέπεται 
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μεταξύ των ωρών της δύσης και ανατολής του ηλίου.  

 (ε) Κάθε πλοίο που φέρει εκρηκτικές ύλες, φέρει στην πλώρη του 

κατά τη διάρκεια της ημέρας κωδική σημαία σύμφωνα με το Διεθνές 

Σήμα «Β» ή κόκκινη σημαία όχι μικρότερη του 0,1 τετραγωνικού μέτρου 

και κατά τη διάρκεια της νύκτας κόκκινο φως (ορατό τουλάχιστον από 

τρία χιλιόμετρα). 

 (στ) Ο Επιθεωρητής του Λιμένα δύναται να απαγορεύει τη 

φόρτωση εκρηκτικών υλών σε οποιοδήποτε πλοίο εάν έχει βάσιμο λόγο 

να πιστεύει ότι τέτοια φόρτωση θα έθετε σε κίνδυνο τις ζωές του 

πληρώματος ή την ασφάλεια του πλοίου.   

 
 (ζ) Στα κιβώτια στα οποία είναι συσκευασμένες οι εκρηκτικές ύλες 

σημειώνεται καθαρά με κόκκινο χρώμα, η ονομασία του περιεχόμενου 

τους (π.χ. δυναμίτης, ζελατινοδυναμίτης, πυρίτιδα κλπ., κατά περίπτωση).  

 (η) Κάθε πλοίο, μαούνα ή βάρκα που φέρει οποιεσδήποτε 

εκρηκτικές ύλες, μετά την δύση του ηλίου εγκαταλείπει οποιαδήποτε 

προκυμαία ή προβλήτα και προσδένεται σε τέτοιο τόπο ή θέση όπως ο 

Επιθεωρητής του Λιμένα δίνει εντολή.   

Ποινή.  
 
 
 
 
3 του 166 του 1987. 

  7. Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει το παρόν Μέρος των παρόντων 

Κανονισμών είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν 

υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα 

χίλια επτακόσια οκτώ ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές. 

ΜΕΡΟΣ II 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Άδεια 
κατασκευής 
εκρηκτικών υλών. 
Πρώτος 
Πίνακας, 
Τύπος «B». 

  8. Άδεια δυνάμει του άρθρου 4 του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, 

Κεφ. 54, για κατασκευή εκρηκτικών υλών, είναι σύμφωνα με τον Τύπο 

«B» του Πρώτου Πίνακα των παρόντων Κανονισμών.  

Άδεια 
κατασκευής 
μολύβδινων 
σφαιριδίων.  
Πρώτος 
Πίνακας, 

  9. Άδεια δυνάμει του άρθρου 7 του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, 

Κεφ. 54, για κατασκευή μολύβδινων σφαιριδίων, είναι σύμφωνα με τον 

Τύπο “Γ” του Πρώτου Πίνακα των παρόντων Κανονισμών.  
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Τύπος «Γ». 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Μεταφορά 
εκρηκτικών υλών.  

  10.–(α) Η μεταφορά εκρηκτικών υλών από τον τόπο που 

εκφορτώθηκαν στον τόπο της αποθήκης ή μεταξύ δεόντως αδειούχων 

αποθηκών πραγματοποιείται με κάθε δέουσα επιμέλεια.  

 (β) Κάθε όχημα που φέρει οποιεσδήποτε εκρηκτικές ύλες φέρει σε 

κάθε πλευρά κόκκινη σημαία τουλάχιστον 150 τετραγωνικών 

εκατοστόμετρων, έτσι ώστε να είναι ευκρινώς ορατή στο μπροστινό και 

πίσω μέρος οποιουδήποτε τέτοιου οχήματος. 
  
 (γ) Κανένα πρόσωπο δεν καπνίζει πάνω ή κοντά σε οποιοδήποτε 

όχημα φέρει οποιεσδήποτε εκρηκτικές ύλες.  

 (δ) Κατά τους σταθμούς μακρινών διαδρομών δεν τοποθετούνται 

εκρηκτικές ύλες σε οποιοδήποτε κατοικημένο κτίριο που 

χρησιμοποιείται κατά τον ίδιο χρόνο ως τόπος διαμονής, αλλά 

τοποθετούνται στην περίμετρο των πόλεων και χωριών και σε λογική 

απόσταση από οποιαδήποτε κατοικημένη περιοχή.  

 (ε) Οι εκρηκτικές ύλες και οι πυροκροτητές δεν μεταφέρονται με το 

ίδιο όχημα.  

 (στ) Οι εκρηκτικές ύλες δεν μεταφέρονται με οποιοδήποτε όχημα 

που μεταφέρει επιβάτες.   

 (ζ) Κάθε φορτηγό, καρότσι ή άλλο μέσο μεταφοράς που φέρει 

οποιεσδήποτε εκρηκτικές ύλες, κατά τη διάρκεια καταιγίδας, σταθμεύει 

σε απόσταση όχι μικρότερη των 450 μέτρων από οποιοδήποτε 

κατοικημένο κτίριο.  

 
Οδική μεταφορά 
εκρηκτικών υλών. 
29(Ι) του 2004 
  4(Ι) του 2006. 
Επίσημη 
Εφημερίδα,  
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 
24.3.2005. 

  11. Τίποτα από ότι περιλαμβάνεται στις διατάξεις του παρόντος 

Μέρους των Κανονισμών, δεν εμποδίζει την εφαρμογή των διατάξεων 

των περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμων του 

2004 και του 2006 ή οποιουδήποτε άλλου Κανονισμού τροποποιεί ή 

αντικαθιστά αυτούς. 
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Μεταφορά 
εκρηκτικών υλών 
με σιδηρόδρομο.  

  12.–(α) Κανένα πρόσωπο δεν αποστέλλει εκρηκτικές ύλες με 

σιδηρόδρομο εκτός εάν δώσει γραπτή ειδοποίηση 48 ωρών στον 

αξιωματούχο υπηρεσίας του σιδηροδρομικού σταθμού για την πρόθεση 

του για τέτοια αποστολή δηλώνοντας την πραγματική ονομασία, 

περιγραφή, ποσότητα και είδος της συσκευασίας των εκρηκτικών υλών 

που θα μεταφερθούν μαζί με το όνομα και τη διεύθυνση του όπως και 

εκείνα του παραλήπτη και λάβει γνωστοποίηση από εξουσιοδοτημένο 

αξιωματούχο του σιδηροδρόμου ότι τέτοια αποστολή γίνεται αποδεκτή για 

μεταφορά με υπόδειξη του χρόνου που θα παραληφθεί.   

 (β) Καμιά εκρηκτική ύλη για την οποία η Διεύθυνση του 

σιδηρόδρομου δυνατό με οποιαδήποτε ειδοποίηση ή κανονισμό να έχει 

γνωστοποιήσει ότι δεν θα την παραλαμβάνει για μεταφορά, δεν 

αποστέλλεται ή προωθείται σε οποιοδήποτε χώρο των εγκαταστάσεων  

του σιδηροδρόμου.   

 (γ) Οποιεσδήποτε εκρηκτικές ύλες μεταφέρονται με σιδηρόδρομο 

μετακινούνται από τον παραλήπτη αμέσως μετά την άφιξη τους στο 

σταθμό παραλαβής.  Εάν ο όρος αυτός δεν ικανοποιηθεί, οι αρχές του 

σιδηρόδρομου δυνατό να πραγματοποιήσουν μεταφορά με ευθύνη και 

έξοδα του παραλήπτη ή να προβούν σε ειδικές διευθετήσεις για την 

αποθήκευση τέτοιων εκρηκτικών υλών με ευθύνη και έξοδα του 

παραλήπτη.  

 (δ) Η Διεύθυνση του σιδηρόδρομου ή οι αξιωματούχοι του 

δύνανται να αρνηθούν να αποδεχθούν ή παραλάβουν οποιαδήποτε 

αποστολή εκρηκτικών υλών που αποστέλλεται κατά παράβαση των 

παρόντων Κανονισμών ή δύνανται να τα επιστρέψουν ή να προβούν σε 

ειδικές διευθετήσεις για αποθήκευση τέτοιας αποστολής με ευθύνη και 

έξοδα του αποστολέα.   

 (ε)(i) Σε τρένο που μεταφέρει επιβάτες δεν είναι δυνατό να 

προσαρτώνται περισσότερα του ενός βαγόνια που περιέχουν εκρηκτικές 

ύλες και μόνο τηρουμένου ότι τέτοιο βαγόνι περιέχει όχι περισσότερο 

από τα δύο τρίτα του κανονικού του φορτίου και είναι ειδικά 

διαμορφωμένο, κατασκευασμένο ή προσαρμοσμένο για τη μεταφορά 

εκρηκτικών υλών και ότι κανένα άλλο βαγόνι που περιέχει 



 
 

 

10

πετρελαιοειδή Κλάσης Α ή επικίνδυνα πετρελαιοειδή βρίσκεται στο 

τρένο.   

 (ii) Οποιοδήποτε τέτοιο βαγόνι που περιέχει εκρηκτικές ύλες 

τοποθετείται στο τέλος του τρένου μακριά από την κινητήριο μηχανή με 

όχι λιγότερα από πέντε βαγόνια που παρεμβάλλονται μεταξύ τους που 

δεν είναι φορτωμένα με οποιαδήποτε εύφλεκτη ουσία.  

 (στ) Καμία εκρηκτική ύλη δεν μεταφέρεται με οποιοδήποτε τρένο 

που μεταφέρει επιβάτες εκτός κατά τον τρόπο που καθορίστηκε 

προηγουμένως, με εξαίρεση τα είδη και κατά τον τρόπο που ορίζεται 

κατωτέρω:-  

  (ι) Φυσίγγια ασφαλείας,  

Κρουστικά καψύλλια, 

Βραδύκαυστες θρυαλλίδες, 

Σηματοδότες ομίχλης, 

τα οποία δυνατό να μεταφέρονται με συνηθισμένα 

καλυμμένα βαγόνια ή καρότσια. 

  (ιι) Δυναμίτιδα ή οποιαδήποτε άλλη εκρηκτική ύλη υψηλής 

εκρηκτικότητας η οποία δυνατό να μεταφέρεται με 

συνηθισμένο καλυμμένο βαγόνι ή μέρος του σε μορφή 

φυσιγγίων με μέγιστο βάρος 4,5 κιλών, τηρουμένου ότι 

δεν μεταφέρονται πυροκροτητές στο ίδιο βαγόνι ή μέρος 

του και τηρουμένου ότι είναι ασφαλώς συσκευασμένα σε 

διπλή συσκευασία, εκ των οποίων η εσωτερική δεν είναι 

μεταλλική και η εξωτερική είναι υδατοστεγής.   

  (ιιι) Πυροκροτητές οι οποίοι δυνατό να μεταφέρονται με 

οποιοδήποτε συνηθισμένο βαγόνι ή μέρος του με μέγιστο 

αριθμό τους 200, τηρουμένου ότι καμία δυναμίτιδα δεν 

μεταφέρεται στο ίδιο βαγόνι ή μέρος του.   

  (ιv) Πυρίτιδα αθλητικών όπλων, άλλη πυρίτιδα, πυρίτιδα 

ανατινάξεων ή φυσίγγια που δεν είναι ασφαλείας τα 

οποία δυνατό να μεταφέρονται με συνηθισμένο 

καλυμμένο βαγόνι ή μέρος του, εφόσον είναι 
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συσκευασμένα σε διπλή συσκευασία, που εσωτερικά 

αποτελείται από δοχεία ή κατάλληλα κιβώτια και 

εξωτερικά από ανθεκτικά ξύλινα κιβώτια που δεν 

δημιουργούν σπινθήρα, τηρουμένου ότι κανένα κιβώτιο 

δεν περιέχει περισσότερα από 13,5 κιλά και ολόκληρη η 

αποστολή δεν υπερβαίνει τα 40,5 κιλά.   

  (ζ) Κιβώτια που περιέχουν εκρηκτικές ύλες είτε σε ένα 

βαγόνι προσαρτώμενο σε τρένο που μεταφέρει επιβάτες 

είτε σε διάφορα ειδικά βαγόνια ή σε εμπορικό τρένο, 

στοιβάζονται και τοποθετούνται έτσι ώστε να αποτρέπεται η 

μετακίνηση κατά τη μεταφορά.  

  (η) Βαγόνια που περιέχουν εκρηκτικές ύλες φορτώνονται και 

εκφορτώνονται όσον το δυνατόν πιο μακριά από κτίρια.  

  (θ) Όταν πραγματοποιείται αλλαγή γραμμής, η ταχύτητα δεν 

υπερβαίνει τον βηματισμό ανθρώπου και τουλάχιστον 

τρία κενά βαγόνια ή βαγόνια που περιέχουν μη- 

εύφλεκτη ύλη, βρίσκονται μεταξύ της μηχανής και του 

βαγονιού που περιέχει εκρηκτικές ύλες.   

  (ι) Βαγόνια που περιέχουν εκρηκτικές ύλες είναι κλειδωμένα. 

Ποινή. 
 
 
 
 
3 του 166 του 1987. 

  13.–(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει το παρόν Μέρος των 

παρόντων Κανονισμών είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε 

φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε πρόστιμο που 

δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια οκτώ ευρώ ή και στις δύο αυτές 

ποινές. 

     (2) Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών ή οποιοδήποτε πρόσωπο 

δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν έχει εξουσία να προβαίνει σε 

τέτοια εξέταση και ανάκριση, ως είναι αναγκαίο, προς το σκοπό της 

διαπίστωσης και διασφάλισης της συμμόρφωσης με το παρόν Μέρος 
των παρόντων Κανονισμών.  

ΜΕΡΟΣ IV 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΔΑ  
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ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ, ΑΛΛΗ ΠΥΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ 

Ερμηνεία.    14. Για τους σκοπούς του Μέρους αυτού των παρόντων Κανονισμών – 

Εφημερίς 
Κυβερνήσεως, 
Παράρτημα 
Τρίτον: 
20.10.1955. 

     «εκρηκτικές ύλες» σημαίνει οποιαδήποτε εκρηκτική ύλη άλλη από 

πυρίτιδα ανατινάξεων, άλλη πυρίτιδα, πυρομαχικά ή πυροτεχνήματα. 

Αποθήκη 
εκρηκτικών, 
γενική 
κατασκευή.  

  15.–(α) Κάθε αποθήκη για την αποθήκευση εκρηκτικών υλών  (στους 

παρόντες Κανονισμούς αναφερόμενη ως «αποθήκη εκρηκτικών») 

αποτελείται από στερεές κατασκευές, ικανές να είναι δεόντως ασφαλείς 

κατά της παράνομης εισόδου. 

  

 (β) Κάθε αποθήκη εκρηκτικών είναι κατασκευασμένη με τέτοιο 

τρόπο ώστε να συμμορφώνεται με μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις–  

   (ι) δυνατό να είναι εσκαμμένη μέσα σε βράχο στην πλαγιά 

ενός λόφου και επενδυμένη με τούβλα ή κτίσμα. ή 

 (ιι) οι κατασκευές δυνατό να είναι από πέτρα, σκυρόδεμα, ξύλο 

ή ραβδωτό σίδερο ή οποιοδήποτε συνδυασμό τους: 

       Νοείται ότι όλοι οι τοίχοι, πατώματα και οροφές είναι 

δεόντως καλυμμένα με πυκνές σανίδες ή άλλο εγκεκριμένο 

υλικό που αποτρέπει να αποσπασθούν οποιαδήποτε 

τεμάχια.   

 (γ) Σε κάθε αποθήκη εκρηκτικών τα διαχωριστικά και ράφια είναι 

από ξύλο με όλα τα καρφιά χάλκινα και τις βίδες μπρούντζινες 

βυθισμένες βαθιά και τις τρύπες γεμισμένες.   

 (δ) Κάθε αποθήκη εκρηκτικών είναι διαχωρισμένη σε δύο 

διαμερίσματα ως ακολούθως:- 

  (ι) σε ένα κυρίως θάλαμο αποθήκευσης. 

  (ιι) σε μικρό προθάλαμο αμέσως μετά την είσοδο της 

αποθήκης. 

        Ο κυρίως θάλαμος αποθήκευσης χωρίζεται με σταθερό 
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διαχωριστικό και είσοδο από τον μικρό προθάλαμο και είσοδο της 

αποθήκης.  Οι πόρτες των θαλάμων (ι) και (ιι) φέρουν διαφορετικές 

κλειδαριές, τα κλειδιά των οποίων είναι εξ’ ολοκλήρου ανεξάρτητα και 

διαφορετικής κατασκευής. Η πόρτα του θαλάμου (ι) δυνατό να είναι 

κατασκευασμένη από ξύλο με τους μεντεσέδες προσαρμοσμένους στην 

εξωτερική πλευρά.  Η πόρτα του θαλάμου (ιι) είναι καλυμμένη  

εξωτερικά με σιδερένια λαμαρίνα, πάχους όχι μικρότερου των 3,2 

χιλιοστόμετρων.  

 (ε) Κάθε αποθήκη εκρηκτικών είναι κατασκευασμένη με μια μόνο 

είσοδο και δεν έχει κανένα παράθυρο.  

  

 (στ) Κάθε αποθήκη εκρηκτικών είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται και διατηρείται η δέουσα αποστράγγιση νερών, καλός 

εξαερισμός, σταθερή θερμοκρασία και διατηρείται πάντοτε στεγνή.  

 (ζ) Όλη η ηλεκτρική καλωδίωση σε αποθήκη εκρηκτικών 

εγκαθίσταται σε σκληρό σωλήνα με βιδωτές υδατοστεγείς ενώσεις και 

τέτοιος σωλήνας είναι μόνιμα γειωμένος.  

 (η) Καμία εναέρια ή υπόγεια ηλεκτρική γραμμή άλλη από εκείνη 

που μεταφέρει φωτισμό στην αποθήκη εκρηκτικών, βρίσκεται σε 

απόσταση μικρότερη των 30 μέτρων από την αποθήκη εκρηκτικών.  

 (θ) Κάθε αποθήκη εκρηκτικών εφοδιάζεται με επαρκές 

αλεξικέραυνο.  

 (ι) Σε κάθε αποθήκη εκρηκτικών υπάρχει αξιόπιστο θερμόμετρο 

Μεγίστου και Ελαχίστου.  

 (ια) Για την αποθήκευση των πυροκροτητών υπάρχει ξεχωριστή και 

ανεξάρτητη κατασκευή σε απόσταση όχι μικρότερη των 15 μέτρων από 

την κύρια αποθήκη εκρηκτικών. τέτοια κατασκευή είναι παρόμοιας 

κατασκευής με την κύρια αποθήκη.  

 (ιβ) Κάθε αποθήκη εκρηκτικών, άλλη από την αποθήκη που 

χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των πυροκροτητών μόνο, 

περιβάλλεται από στερεό ανάχωμα το οποίο είναι:- 
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    (i) ψηλό τουλάχιστο όσο το γείσο της στέγης της 

κατασκευής. 

   (ii) όχι λιγότερο του 1 μέτρου πλατύ στο πάνω μέρος. 

  (iii) σε απόσταση όχι μεγαλύτερη του 1 μέτρου από την 

αποθήκη, η οποία απόσταση θα μετρηθεί από το πόδι 

του εσωτερικού πρανούς του αναχώματος. 

   Το εξωτερικό πρανές τέτοιου αναχώματος έχει τη 

φυσική κλίση του χώματος και η είσοδος στην αποθήκη 

διαμέσω του αναχώματος είναι σε τεθλασμένη γραμμή.  

  
 (ιγ) Προειδοποιητική πινακίδα στα Αγγλικά, Ελληνικά και Τούρκικα 

στην οποία αναγράφεται «Προσοχή, Αποθήκη Εκρηκτικών», 

τοποθετείται σε ευδιάκριτο τόπο πλησίον κάθε αποθήκης εκρηκτικών. 

 
Περίφραξη.    16. Η αποθήκη εκρηκτικών είναι περιφραγμένη σε απόσταση όχι 

μικρότερη των 45 μέτρων και μέσα στην περιφραγμένη περιοχή δεν 

επιτρέπεται το κάπνισμα, που υποδεικνύεται με σχετική πινακίδα.  Δεν 

επιτρέπονται εντός της εν λόγω περίφραξης οποιεσδήποτε καλλιέργειες, 

θάμνοι, αγριόχορτα ή ακαθαρσίες.    

Αίτηση για άδεια 
κατασκευής 
αποθήκης 
εκρηκτικών.  
Πρώτος  
Πίνακας, 
Τύπος «Δ». 

  17. Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να κατασκευάσει αποθήκη 

εκρηκτικών προβαίνει σε αίτηση στον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών 

κατά τον Τύπο «Δ» του Πρώτου Πίνακα των παρόντων Κανονισμών 

συμπληρώνοντας πλήρως όλα τα σχετικά στοιχεία που παρατίθενται σε 

αυτόν και προσκομίζοντας σχέδιο της περιοχής σε κλίμακα όχι 

μικρότερη από 1/500 στο οποίο φαίνεται η θέση της προτεινόμενης 

τοποθεσίας της αποθήκης και περαιτέρω σχέδιο κλίμακας 1/10 στο 

οποίο φαίνονται οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες της προτεινόμενης 

αποθήκης. 

Άδεια 
κατασκευής 
αποθήκης 
εκρηκτικών .  

  18. Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών εάν ικανοποιηθεί ότι η 

τοποθεσία που έχει επιλεγεί είναι κατάλληλη και ότι η προτεινόμενη 

αποθήκη είναι κατάλληλη για την ποσότητα των εκρηκτικών υλών που 

επιθυμείται να αποθηκευτούν, δύναται να δώσει γραπτή άδεια για την 
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κατασκευή της αποθήκης σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν 

προηγουμένως εγκριθεί από αυτόν:   

 Νοείται ότι τίποτα από ότι περιλαμβάνεται σε τέτοια άδεια 

θεωρείται: - 

 (α) να εξουσιοδοτεί τη χρήση της αποθήκης για την αποθήκευση 

εκρηκτικών υλών μέχρι τέτοια αποθήκη  επιθεωρηθεί από 

τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών και μέχρι αποκτηθεί η 

αναγκαία άδεια αποθήκευσης εκρηκτικών υλών σε αυτή.  

 (β) να απαλλάσσει τον αιτητή από την συμμόρφωση με τις 

διατάξεις οποιουδήποτε Νόμου ή άλλων Κανονισμών 

αναφορικά με την κατασκευή κτιρίων που είναι σε ισχύ κατά 

το δεδομένο χρόνο.  

 
Άδεια χρήσης 
αποθήκης 
εκρηκτικών.  
Πρώτος 
Πίνακας, 
Τύπος «Ε». 

  19. Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών αφού  επιθεωρήσει και εγκρίνει 

την αποθήκη εκρηκτικών δύναται να εκδώσει άδεια αποθήκευσης και 

φύλαξης σε αυτή εκρηκτικών υλών, και τέτοια άδεια είναι σύμφωνα με 

τον Τύπο «Ε» του Πρώτου Πίνακα των παρόντων Κανονισμών. 

Ατυχήματα 
μεγάλης 
κλίμακας.  
 
Επίσημη 
Εφημερίδα,  
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 
31.12.2001 
 10.2.2006. 
 24.3.2005. 

  20. Τίποτα από ότι περιλαμβάνεται στις διατάξεις του παρόντος 

Μέρους των Κανονισμών, δεν εμποδίζει την εφαρμογή των διατάξεων 

των περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας 

Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες Κανονισμών του 2001 και 2006 ή 

οποιουδήποτε άλλου Κανονισμού τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς. 

 

Μηνιαίες 
καταστάσεις.  

  21. Ο κάτοχος άδειας αποθήκευσης εκρηκτικών υλών στο τέλος 

έκαστου μήνα αποστέλλει στον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών στη 

Λευκωσία κατάσταση στην οποία φαίνεται η ποσότητα κάθε είδους 

εκρηκτικής ύλης που παραλήφθηκε για αποθήκευση κατά τη διάρκεια 

του μήνα αυτού και την ποσότητα που χρησιμοποιήθηκε και τα 

αποθέματα κατά το τέλος του μήνα αυτού.  

Όχι άχρηστα ή 
εύφλεκτα υλικά 
σε αποθήκη 
εκρηκτικών.  

  22. Όλες οι αποθήκες εκρηκτικών διατηρούνται ελεύθερες από 

άχρηστα και εύφλεκτα υλικά.  
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Προφυλάξεις 
κατά πυρκαγιάς 
και έκρηξης.  

  23. Κάθε αδειούχος αποθήκης εκρηκτικών και κάθε πρόσωπο που 

εργοδοτείται εντός ή γύρω οποιασδήποτε τέτοιας αποθήκης λαμβάνει όλες 

τις δέουσες προφυλάξεις για την παρεμπόδιση ατυχημάτων από πυρκαγιά 

ή έκρηξη και για παρεμπόδιση σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να έχουν 

πρόσβαση στην αποθήκη ή στις εκρηκτικές ύλες σε αυτή, και απέχουν 

από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία τείνει να προκαλέσει πυρκαγιά ή 

έκρηξη και από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια η οποία δεν είναι λογικά 

αναγκαία προς το σκοπό εργασίας σε τέτοια αποθήκη. 

Κανονισμός 
αποθηκών.  

  24.-(α) Η αποθήκη εκρηκτικών και κάθε τμήμα της συντηρούνται 

σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που περιέχονται στην άδεια. 

και χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια από τον Επιθεωρητή 

Εκρηκτικών Υλών δεν γίνονται αλλαγές στην αποθήκη με διεύρυνση ή 

προσθήκη στην περιοχή ή προσθήκη σε οποιαδήποτε κατασκευή ή με 

την αλλαγή οποιουδήποτε αναχώματος εκτός από την διεύρυνση του ή 

με οποιαδήποτε νέα εργασία. 

 Νοείται ότι τίποτα από ότι περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε τέτοια 

άδεια θεωρείται ότι απαλλάσσει τον αδειούχο τέτοιας αποθήκης από την 

συμμόρφωση με τις διατάξεις οποιουδήποτε Νόμου ή οποιωνδήποτε 

άλλων Κανονισμών είναι σε ισχύ κατά το δεδομένο χρόνο αναφορικά με 

την κατασκευή κτιρίων. 

 (β) Όταν είναι αναγκαίο να επιδιορθωθεί οποιαδήποτε αποθήκη, οι 

εκρηκτικές ύλες μετακινούνται σε ασφαλή απόσταση έως ότου  

ολοκληρωθούν οι επιδιορθώσεις. 

 (γ) Η πόρτα της κύριας εισόδου της αποθήκης εκρηκτικών και η 

πόρτα του μικρού προθαλάμου που αναφέρεται στον κανονισμό 15 (δ) 

(ιι), εκτός για τους σκοπούς παραλαβής ή εξαγωγής εκρηκτικών υλών ή 

προς το σκοπό επιθεώρησης της αποθήκης, διατηρούνται κλειδωμένες 

με ασφάλεια.  Το κλειδί της πόρτας της κύριας εισόδου και το κλειδί του 

μικρού προθαλάμου δεν φυλάσσονται από το ίδιο πρόσωπο, αλλά κάθε 

κλειδί φυλάσσεται από διαφορετικό και υπεύθυνο πρόσωπο.   
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 (δ) Όταν ατύχημα από έκρηξη η πυρκαγιά ή από οποιαδήποτε 

άλλη αιτία έλαβε χώρα και κατέστρεψε την αποθήκη εκρηκτικών εν όλω 

ή εν μέρει, η αποθήκη δεν ανακατασκευάζεται και οποιαδήποτε 

περαιτέρω προμήθεια εκρηκτικών υλών δεν τοποθετείται σε αυτή, εκτός 

με γραπτή άδεια του Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών ή κάποιου 

προσώπου δεόντως εξουσιοδοτημένου από αυτόν.  

 (ε) Κάθε αποθήκη εκρηκτικών χρησιμοποιείται μόνο για τη φύλαξη 

εκρηκτικών υλών και για εξαρτήματα και εργαλεία που σχετίζονται με 

φύλαξη τέτοιων εκρηκτικών υλών.  

 (στ) Τα εργαλεία ή εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στην 

αποθήκη εκρηκτικών δεν φυλάσσονται στον ίδιο θάλαμο με τις εκρηκτικές 

ύλες, αλλά δυνατό να αποθηκεύονται στον μικρό προθάλαμο που 

αναφέρεται στον κανονισμό 15 (δ) (ιι) των παρόντων Κανονισμών.  

 (ζ) Όλα τα εργαλεία ή εξαρτήματα για εργασία που σχετίζονται με 

τη φύλαξη εκρηκτικών υλών γίνονται μόνο από ξύλο ή χαλκό ή 

μπρούντζο ή κάποιο μαλακό μέταλλο ή υλικό ή είναι καλυμμένα με 

εγκεκριμένο υλικό.  

 (η) Οι εκρηκτικές ύλες χρησιμοποιούνται όσο το δυνατό είναι 

πρακτικό, με την ίδια σειρά που παραλήφθηκαν. 

 (θ) Οι εκρηκτικές ύλες δεν αποθηκεύονται στην ίδια αποθήκη 

εκρηκτικών ή τόπο όπως η πυρίτιδα ανατινάξεων, άλλη πυρίτιδα ή 

πυρομαχικά.    

 (ι) Οι εκρηκτικές ύλες και τα μέσα πυροδότησης δεν φυλάσσονται 

σε ή επιτρέπεται να τοποθετούνται στην ίδια αποθήκη εκρηκτικών.  

 (ια) Κανένα πρόσωπο δεν καπνίζει εντός της αποθήκης εκρηκτικών 

ή εντός ακτίνας 45 μέτρων από αυτή ή την περίφραξη της.   

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτο(Ι): 

(ιβ) Κανένα πρόσωπο κάτω της ηλικίας των δεκαέξι εργοδοτείται  ή 

εισέρχεται σε οποιαδήποτε αποθήκη εκρηκτικών.  

24.12.87. (ιγ) Τεμάχια εκρηκτικών υλών, άχρηστα ή σπασμένα κομμάτια 

φυσιγγίων δεν τοποθετούνται ή αφήνονται πεταγμένα οπουδήποτε σε 

οποιαδήποτε αποθήκη εκρηκτικών, αλλά φυλάσσονται σε ειδικό δοχείο 

που προνοείται για το σκοπό αυτό σε τέτοια αποθήκη. 
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 (ιδ) Το πάτωμα κάθε αποθήκης εκρηκτικών διατηρείται πάντοτε 

καθαρό.  

 (ιε) Δεν μεταφέρεται γυμνή φλόγα σε οποιαδήποτε αποθήκη 

εκρηκτικών.  

 (ιστ) Ο αδειούχος της αποθήκης εκρηκτικών είναι υπεύθυνος 

για την άσκηση πλήρους ελέγχου και επίβλεψης της αποθήκης, έτσι 

ώστε καμία από τις εκρηκτικές ύλες που αποθηκεύονται σε αυτή 

περιέλθει στην κατοχή άλλων ή χρησιμοποιηθεί για σκοπούς άλλους 

από τους νόμιμους. 
Κατάσχεση 
εκρηκτικών υλών.  
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 

  25.-(1) Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών δύναται να κατάσχει 

οποιεσδήποτε εκρηκτικές ύλες για τις οποίες έχει εύλογες υποψίες ότι 

είναι ακατάλληλες για χρήση.   

25.7.2003.         (2) Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών δύναται να καταστρέψει τις 

κατασχεθείσες εκρηκτικές ύλες με τη συγκατάθεση του κατόχου τους ή 

μετά από δήμευσή τους σύμφωνα με το άρθρο 12Α του Νόμου.   

Επιθεώρηση 
αποθηκών.  

  26. Όλες οι αποθήκες ή κτίρια που χρησιμοποιούνται για την 

αποθήκευση εκρηκτικών υλών είναι ανοικτές χωρίς εμπόδιο ή κώλυμα 

για επιθεώρηση και εξέταση από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών ή 

από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που διορίζεται από το Υπουργικό 

Συμβούλιο να επιθεωρεί τέτοιες αποθήκες ή κτίρια.   

Βιβλίο 
παραλαβών και 
εξαγωγών. 
Πρώτος  
Πίνακας, 
Τύπος «ΣΤ». 

  27. Σε κάθε αποθήκη ή κτίριο που χρησιμοποιείται για την 

αποθήκευση εκρηκτικών υλών τηρείται βιβλίο στο οποίο φαίνονται 

πλήρεις λεπτομέρειες όλων των παραλαβών και εξαγωγών των 

εκρηκτικών υλών.  Τέτοιο βιβλίο είναι σύμφωνα με τον Τύπο «ΣΤ» του 

Πρώτου Πίνακα των παρόντων Κανονισμών και γίνεται ισολογισμός του 

στο τέλος κάθε μήνα και είναι ανοικτό για επιθεώρηση από τον 

Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών ή οποιοδήποτε αξιωματικό της 

Αστυνομίας σε οποιονδήποτε χρόνο.   
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Αναφορά 
ατυχημάτων σε 
αποθήκες 
εκρηκτικών. 

  28.-(α) Οποτεδήποτε λάβει χώρα ατύχημα σε οποιαδήποτε αποθήκη 

εκρηκτικών, από οποιαδήποτε αιτία, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα την 

υλική ζημιά σε οποιοδήποτε μέρος της αποθήκης εκρηκτικών, ή την 

απώλεια ή ζημιά των εκρηκτικών υλών ή το θάνατο ή σοβαρό 

τραυματισμό οποιουδήποτε προσώπου ή προσώπων που 

εργοδοτούνται στην αποθήκη εκρηκτικών, ο αδειούχος της αποθήκης 

ειδοποιεί αμέσως για τέτοιο ατύχημα τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών 

Υλών: 

 Νοείται ότι τέτοια ειδοποίηση σε καμιά περίπτωση δεν απαλλάσσει 

τον αδειούχο από το να δώσει επίσης ειδοποίηση για οποιοδήποτε 

τέτοιο θάνατο σύμφωνα με οποιοδήποτε Νόμο είναι σε ισχύ κατά το 

δεδομένο χρόνο αναφορικά με έρευνες και ανακρίσεις για την πρόκληση 

θανάτου από μη-φυσικές αιτίες.   

 (β) Οποτεδήποτε ατύχημα λάβει χώρα όπως αναφέρεται στην 

παράγραφο (α) του παρόντος, ο τόπος όπου το ατύχημα έλαβε χώρα 

δεν διαταράζεται ή αλλάζει πριν την άφιξη ή χωρίς τη συγκατάθεση του 

Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών, εκτός εάν τέτοια επέμβαση είναι 

αναπόφευκτη για παρεμπόδιση περαιτέρω ατυχημάτων, τη μετακίνηση 

τραυματισμένων προσώπων ή τη διάσωση προσώπων από κίνδυνο.  

Κανονισμοί και 
άδεια 
αναρτώνται. 

  29. Αντίγραφο των παρόντων Κανονισμών και της άδειας για την 

αποθήκευση εκρηκτικών υλών που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 

19 των παρόντων Κανονισμών, τοποθετείται ή αναρτάται σε κάθε 

αποθήκη εκρηκτικών, εκεί όπου άνετα μπορεί να γίνει ορατό και 

ευανάγνωστο.   

Εξέταση για 
Πιστοποιητικό 
Ικανότητας. 
 
ΚΔΠ 466/2010 

  30.-(α) Απαγορεύεται –  

            (i) σε πρόσωπο να μεταφέρει, κατέχει ή χειρίζεται εκρηκτικές 

ύλες, εκτός εάν είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Ικανότητας 

που χορηγήθηκε από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών, 

και 

(ii)  σε αδειούχο αποθήκης να επιτρέπει τη μεταφορά, την κατοχή 

ή το χειρισμό εκρηκτικών υλών από πρόσωπο που δεν 

κατέχει το προαναφερόμενο Πιστοποιητικό Ικανότητας. 
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Πρώτος 
Πίνακας, 
Τύπος «Z». 

 (β) Το Πιστοποιητικό Ικανότητας είναι σύμφωνα με τον Τύπο «Ζ» 

του Πρώτου Πίνακα των παρόντων Κανονισμών και χορηγείται από τον 

Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών μόνο σε φυσικό πρόσωπο το οποίο: 

  (i) δεν έχει καταδικαστεί για: 
 
        (Α) οποιοδήποτε κακούργημα, ή  
        (Β) πράξεις στις οποίες εμπλέκονται εκρηκτικές ύλες, ή 
        (Γ) πράξεις που ενέχουν βία ή τρομοκρατία.     

  (ii) χαίρει άρτιας ψυχικής, διανοητικής και σωματικής υγείας, 

  (iii) έχει αποδεδειγμένα εκπαιδευτεί στον χειρισμό εκρηκτικών 

υλών,   

  (iv) έχει επιτύχει σε προφορική και πρακτική εξέταση στην 

οποία υποβλήθηκε από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών, 

σχετικά με θέματα χειρισμού των διαφόρων τύπων εκρηκτικών 

υλών.     

 Νοείται ότι, για κάτοχο αντίστοιχου σε ισχύ Πιστοποιητικού Ικανότητας 

που εκδίδεται από  αρμόδια αρχή Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης δεν απαιτείται η απόδειξη των στοιχείων που αναφέρονται στις 

υποπαραγράφους (i) έως και (iv) αμέσως πιο πάνω, εάν το 

ενδιαφερόμενο πρόσωπο παρουσιάσει με την αίτηση του το εν λόγω 

πιστοποιητικό δεόντως μεταφρασμένο και επικυρωμένο στην ελληνική 

και υποβληθεί σε σχετική συνέντευξη γνωριμίας από τον Επιθεωρητή 

Εκρηκτικών Υλών. 

 (γ) Κανένα Πιστοποιητικό Ικανότητας δεν χορηγείται σε 

οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω της ηλικίας των 16 ετών.  
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        (δ) Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών έχει σε οποιονδήποτε χρόνο το 

δικαίωμα να εξετάζει οποιοδήποτε κάτοχο Πιστοποιητικού Ικανότητας και 

δύναται να αναστείλει ή ακυρώσει τέτοιο πιστοποιητικό, εάν κατά τη γνώμη 

του ο κάτοχος παρουσιάζεται ανίκανος ή είναι υπαίτιος απροσεξίας ή 

αδικαιολόγητης αμέλειας στην εκτέλεση των καθηκόντων του ή 

οποιασδήποτε κακής συμπεριφοράς ή πάσχει από οποιαδήποτε ασθένεια 

που πιθανόν να είναι επιζήμια στην αποτελεσματική άσκηση των 

καθηκόντων του. Οποιαδήποτε αναστολή του Πιστοποιητικού Ικανότητας 

δύναται να σημειώνεται πάνω στο πιστοποιητικό. 

         (ε)  Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να μεταβιβάζει ή 

αποδέχεται  μεταβίβαση οποιουδήποτε Πιστοποιητικού Ικανότητας. 

Ποινή. 
 
 

3 του 166 του 1987. 

  31. Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει το παρόν Μέρος των παρόντων 

Κανονισμών είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν 

υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα 

χίλια επτακόσια οκτώ ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές. 

 

ΜΕΡΟΣ V 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ,  
ΑΛΛΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ 

 
Αίτηση για άδεια 
αποθήκευσης.  
Πρώτος Πίνακας, 
Τύπος «Η». 
Εφημερίς 
Κυβερνήσεως, 
Παράρτημα 
Τρίτον: 
20.10.1955. 
 
 
 

  32. Οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα επιθυμούν να αποθηκεύουν 

πυρίτιδα ανατινάξεων και οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα 

επιθυμούν να αποθηκεύουν άλλη πυρίτιδα ή πυρομαχικά σε ποσότητες 

που υπερβαίνουν το μέγιστο επιτρεπομένων ποσοτήτων δυνάμει 

Άδειας Πυροβόλου Όπλου, προβαίνουν σε αίτηση στον Επιθεωρητή 

Εκρηκτικών Υλών. τέτοια αίτηση είναι σύμφωνα με τον Τύπο «Η» του 

Πρώτου Πίνακα των παρόντων Κανονισμών. 

 
Άδεια 
αποθήκευσης. 
Πρώτος Πίνακας,  
Τύπος «Ε». 
Εφημερίς 
Κυβερνήσεως, 
Παράρτημα 
Τρίτον: 
20.10.1955. 
 

  33. Εάν ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών εγκρίνει την αίτηση που 

υποβλήθηκε, δύναται να εκδώσει άδεια για αποθήκευση πυρίτιδας 

ανατινάξεων, άλλης πυρίτιδας ή πυρομαχικών και τέτοια άδεια είναι 

σύμφωνα με τον Τύπο «Ε» του Πρώτου Πίνακα των παρόντων 

Κανονισμών. 
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Ατυχήματα 
μεγάλης 
κλίμακας. 

Επίσημη  
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 
31.12.2001 
  10.2.2006. 
  24.3.2005. 

  34. Τίποτα από ότι περιλαμβάνεται στις διατάξεις του παρόντος 

Μέρους των Κανονισμών, δεν εμποδίζει την εφαρμογή των διατάξεων 

των περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας 

Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες Κανονισμών του 2001 και 2006 ή 

οποιουδήποτε άλλου Κανονισμού τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς. 

 

Μηνιαίες 
καταστάσεις.  
Εφημερίς 
Κυβερνήσεως, 
Παράρτημα 
Τρίτον: 
20.10.1955. 

  35. Ο κάτοχος άδειας για αποθήκευση πυρίτιδας ανατινάξεων, άλλης 

πυρίτιδας ή πυρομαχικών, στο τέλος έκαστου μήνα αποστέλλει στον 

Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών στη Λευκωσία κατάσταση στην οποία 

φαίνεται η ποσότητα κάθε είδους εκρηκτικής ύλης που έχει παραληφθεί 

στον τόπο αποθήκευσης κατά τη διάρκεια τέτοιου μήνα, την ποσότητα 

που χρησιμοποιήθηκε ή πωλήθηκε και τα αποθέματα κατά το τέλος του 

μήνα αυτού.  

 
Αποθήκευση 
πυρίτιδας 
ανατινάξεων, 
άλλης πυρίτιδας 
και πυρομαχικών.  
Εφημερίς 
Κυβερνήσεως, 
Παράρτημα 
Τρίτον: 
20.10.1955. 

  36. Πυρίτιδα ανατινάξεων, άλλη πυρίτιδα ή πυρομαχικά που 

αποθηκεύονται δυνάμει άδειας που χορηγήθηκε δυνάμει του Μέρους 

αυτού των παρόντων Κανονισμών, αποθηκεύονται στο κτίριο που 

αναφέρεται σε αυτή σε διαφορετικά μη εύφλεκτα κιβώτια, που έχουν 

επαρκή απόσταση το ένα από το άλλο και είναι στερεωμένα από το 

εσωτερικό στο πάτωμα ή τοίχους του κτιρίου:   

 Νοείται ότι όλα τα κιβώτια είναι εφοδιασμένα με ικανοποιητικές 

κλειδαριές, τα κλειδιά των οποίων κρατούνται από το πρόσωπο επί 

καθήκοντι των κτιρίων και ότι τέτοια κιβώτια ξεκλειδώνονται μόνο όταν 

εμπορεύματα τοποθετούνται μέσα ή μετακινούνται από αυτά. 

 
Ισοδύναμα 
θρυαλλίδας 
ασφάλειας, 
πυροτεχνημάτων. 

  37. Όταν εκδίδεται οποιαδήποτε άδεια αναφορικά με πυρίτιδα,  

εφαρμόζονται οι ακόλουθες ισοδυναμίες:-   

Εφημερίς 
Κυβερνήσεως, 
Παράρτημα 
Τρίτον: 
20.10.1955. 

 − 1 κιλό πυρίτιδας δυνατό να αντιστοιχεί σε 4 κιλά 

βιομηχανοποιημένων πυροτεχνημάτων. 

  − 1 κιλό πυρίτιδας δυνατό να αντιστοιχεί σε 170 μέτρα 

βραδύκαυστης θρυαλλίδας. 
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  − 1 κιλό πυρίτιδας δυνατό να αντιστοιχεί σε 5 κιλά κρουστικών 

καψυλλίων. 

Όχι άχρηστα ή 
εύφλεκτα υλικά 
σε αποθήκες 
πυρίτιδας 
ανατινάξεων, 
κλπ. 
 

  38. Οποιοδήποτε κτίριο ή τόπος όπου αποθηκεύονται πυρίτιδα 

ανατινάξεων, άλλη πυρίτιδα ή πυρομαχικά διατηρείται καθαρό και 

ελεύθερο από άχρηστα και εύφλεκτα υλικά.  

Προφυλάξεις 
κατά πυρκαγιάς 
και έκρηξης.  
Εφημερίς 
Κυβερνήσεως, 
Παράρτημα 
Τρίτον: 
20.10.1955. 

  39. Κάθε κάτοχος άδειας για αποθήκευση πυρίτιδας ανατινάξεων, 

άλλης πυρίτιδας ή πυρομαχικών και κάθε πρόσωπο που εργοδοτείται 

εντός ή γύρω από οποιοδήποτε κτίριο ή τόπο όπου πραγματοποιείται 

αποθήκευση τέτοιων εκρηκτικών υλών, λαμβάνει όλες τις δέουσες 

προφυλάξεις για την παρεμπόδιση ατυχημάτων από πυρκαγιά ή έκρηξη 

σε τέτοιο κτίριο ή τόπο, και για παρεμπόδιση σε μη εξουσιοδοτημένα 

πρόσωπα να έχουν πρόσβαση σε τέτοιο κτίριο ή τόπο και στις 

εκρηκτικές ύλες και απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία τείνει να 

προκαλέσει πυρκαγιά και έκρηξη και από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια η 

οποία δεν είναι λογικά απαραίτητη προς τον σκοπό εργασίας σε τέτοιο 

κτίριο ή τόπο. 

Κανονισμός 
κτιρίων και τόποι 
αποθήκευσης. 

  40.-(α) Κάθε κτίριο ή τόπος όπου αποθηκεύονται πυρίτιδα ανατινάξεων, 

άλλη πυρίτιδα ή πυρομαχικά, συντηρείται σύμφωνα με οποιεσδήποτε 

προϋποθέσεις περιέχονται στην άδεια. και χωρίς την προηγούμενη γραπτή 

άδεια από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών δεν γίνονται αλλαγές σε 

τέτοιο κτίριο ή τόπο με διεύρυνση ή προσθήκη στην περιοχή ή με 

οποιαδήποτε αλλαγή οποιουδήποτε τέτοιου κτιρίου ή τόπου: 

 Νοείται ότι τίποτα από ότι περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε τέτοια 

άδεια θεωρείται ότι απαλλάσσει τον αδειούχο οποιουδήποτε τέτοιου 

κτιρίου ή τόπου από τη συμμόρφωση με τις διατάξεις οποιουδήποτε 

νόμου ή οποιωνδήποτε άλλων Κανονισμών είναι σε ισχύ κατά το 

δεδομένο χρόνο αναφορικά με την κατασκευή κτιρίων. 

 (β) Οποτεδήποτε είναι αναγκαίο να επιδιορθωθεί οποιοδήποτε 

κτίριο ή τόπος όπου αποθηκεύονται πυρίτιδα ανατινάξεων, άλλη 

πυρίτιδα ή πυρομαχικά, τέτοια πυρίτιδα ανατινάξεων, άλλη πυρίτιδα και 

πυρομαχικά μετακινούνται σε ασφαλή απόσταση από τέτοιο κτίριο ή 

τόπο έως ότου ολοκληρωθούν οι επιδιορθώσεις. 
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 (γ) Όταν ατύχημα από έκρηξη ή πυρκαγιά ή από οποιαδήποτε άλλη 

αιτία έλαβε χώρα και εν όλω ή εν μέρει κατέστρεψε οποιοδήποτε κτίριο 

ή τόπο όπου αποθηκεύονται πυρίτιδα ανατινάξεων, άλλη πυρίτιδα ή 

πυρομαχικά, το κτίριο ή ο τόπος αυτός δεν ανακατασκευάζεται και καμία 

περαιτέρω προμήθεια τέτοιων εκρηκτικών υλών δεν τοποθετείται σε 

αυτό, εκτός με γραπτή άδεια του Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών ή 

κάποιου προσώπου δεόντως εξουσιοδοτημένου από αυτόν. 

 (δ) Η πυρίτιδα ανατινάξεων, άλλη πυρίτιδα ή πυρομαχικά 

παραδίδονται, όσον το δυνατόν είναι πρακτικό, με την ίδια σειρά που 

παραλήφθηκαν. 

 (ε) Κανένα πρόσωπο δεν καπνίζει εντός οποιουδήποτε κτιρίου ή 

τόπου όπου αποθηκεύονται πυρίτιδα ανατινάξεων, άλλη πυρίτιδα ή 

πυρομαχικά.   

Επίσημη  
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 
24.12.1987. 

(στ) Κανένα πρόσωπο κάτω της ηλικίας των δεκαέξι ετών δεν 

εργοδοτείται ή εισέρχεται σε οποιοδήποτε κτίριο ή τόπο όπου 

αποθηκεύονται πυρίτιδα ανατινάξεων, άλλη πυρίτιδα  ή πυρομαχικά.   

 
Κατάσχεση 
πυρίτιδας 
ανατινάξεων, 
πυρίτιδας όπλου 
ή πυρομαχικών.  
Επίσημη  
Εφημερίδα, 

  41.-(1) Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών δύναται να κατάσχει 

οποιαδήποτε πυρίτιδα ανατινάξεων, πυρίτιδα όπλου ή πυρομαχικά για 

τα οποία έχει εύλογες υποψίες ότι είναι ακατάλληλα για χρήση.  

Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 
25.7.2003. 
 

     (2) Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών δύναται να καταστρέψει την 

κατασχεθείσα πυρίτιδα ανατινάξεων, πυρίτιδα όπλου ή πυρομαχικά με 

τη συγκατάθεση του κατόχου τους ή μετά από δήμευσή τους σύμφωνα 

με το άρθρο 12Α του Νόμου.  

 
Επιθεώρηση 
κτιρίων ή τόπων 
αποθήκευσης.  
Εφημερίς 
Κυβερνήσεως, 
Παράρτημα 
Τρίτον: 
20.10.1955. 

  42. Όλα τα κτίρια ή τόποι που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση 

πυρίτιδας ανατινάξεων, άλλης πυρίτιδας ή πυρομαχικών, είναι ανοικτά 

χωρίς εμπόδιο ή κώλυμα για επιθεώρηση ή εξέταση από τον 

Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που 

διορίζεται για το σκοπό αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο.   
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Αναφορά 
ατυχημάτων στα 
κτίρια ή τόπους 
αποθήκευσης 
πυρίτιδας 
ανατινάξεων, 
κλπ.  

  43.-(α) Όταν ατύχημα λάβει χώρα σε οποιοδήποτε κτίριο ή χώρο όπου 

αποθηκεύονται πυρίτιδα ανατινάξεων, άλλη πυρίτιδα ή πυρομαχικά, 

από οποιαδήποτε αιτία, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα την υλική ζημιά 

σε οποιοδήποτε μέρος τέτοιου κτιρίου ή χώρου ή την απώλεια ή ζημιά 

σε οποιοδήποτε από τα εκρηκτικά αυτά που είναι αποθηκευμένα ή 

το θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή 

πρόσωπα που εργοδοτούνται σε τέτοιο κτίριο ή χώρο, ο αδειούχος του 

κτιρίου ή τόπου ειδοποιεί αμέσως για τέτοιο ατύχημα τον Επιθεωρητή 

Εκρηκτικών Υλών:   

 Νοείται ότι τέτοια ειδοποίηση σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει 

τον αδειούχο από το να δώσει επίσης ειδοποίηση για οποιοδήποτε 

τέτοιο θάνατο σύμφωνα με το Νόμο που είναι σε ισχύ αναφορικά με 

έρευνες και ανακρίσεις για την πρόκληση θανάτου από μη-φυσικές 

αιτίες. 

 (β) Όταν ατύχημα λάβει χώρα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 

(α) του παρόντος, ο χώρος όπου το ατύχημα έλαβε χώρα δεν 

διαταράζεται ή αλλάζει πριν την άφιξη ή χωρίς την συγκατάθεση του 

Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών, εκτός εάν τέτοια επέμβαση είναι 

αναπόφευκτη για παρεμπόδιση περαιτέρω ατυχημάτων, τη μετακίνηση 

τραυματισμένων προσώπων ή τη διάσωση προσώπων από κίνδυνο.  

Κανονισμοί και 
άδεια 
αναρτώνται. 

  44. Αντίγραφο των παρόντων Κανονισμών και της άδειας για την 

αποθήκευση πυρίτιδας ανατινάξεων, άλλης πυρίτιδας ή πυρομαχικών 

που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 33 των παρόντων Κανονισμών, 

αναρτάται ή τοποθετείται σε κάθε κτίριο ή χώρο όπου αποθηκεύονται 

πυρίτιδα ανατινάξεων, άλλη πυρίτιδα ή πυρομαχικά.    

Πυροτεχνήματα. 
Επίσημη  
Εφημερίδα,  
Παράρτημα 

  45. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους ισχύουν, κατ’ αναλογία, και για 

τα πυροτεχνήματα: 

Τρίτο(Ι): 
24.3.2005. 

       Νοείται ότι, ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών σε κατάλογο που 

καταρτίζει σύμφωνα το άρθρο 4Β του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, 

δύναται να εξαιρεί ορισμένα πυροτεχνήματα από διατάξεις του 

παρόντος Μέρους. 
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Ποινή.  
 
 
 
 
3 του 166 του 1987. 

  46. Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει το παρόν Μέρος των 

παρόντων Κανονισμών είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε 

φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε πρόστιμο που 

δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια οκτώ ευρώ ή και στις δύο αυτές 

ποινές. 

 ΜΕΡΟΣ VI 
 ΠΩΛΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ (ΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΔΑ  

ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ, ΑΛΛΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ) 

Ερμηνεία.    47. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους των παρόντων 

Κανονισμών - 

          «εκρηκτικές ύλες» σημαίνει οποιαδήποτε εκρηκτική ύλη άλλη από 

πυρίτιδα ανατινάξεων, άλλη πυρίτιδα ή πυρομαχικά. 

 
Άδεια πώλησης 
εκρηκτικών υλών. 
Πρώτος 
Πίνακας, 
Τύπος «Θ».  

  48. Ο αδειούχος της αποθήκης εκρηκτικών δεν πωλεί ή με οποιοδήποτε 

τρόπο διαθέτει οποιαδήποτε ποσότητα εκρηκτικών υλών, εκτός εάν ο 

αδειούχος αυτός είναι κάτοχος άδειας πώλησης τέτοιων εκρηκτικών 

υλών.  Τέτοια άδεια είναι σύμφωνα με τον Τύπο «Θ», του Πρώτου 

Πίνακα των παρόντων Κανονισμών.  

 
Αγορά ή κατοχή 
εκρηκτικών υλών. 

  49. Κανένα πρόσωπο δεν αγοράζει ή κατέχει οποιεσδήποτε εκρηκτικές 

ύλες εκτός και εάν τέτοιο πρόσωπο είναι κάτοχος πιστοποιητικού 

ικανότητας που χορηγείται δυνάμει του Κανονισμού 30 των παρόντων 

Κανονισμών και ο κάτοχος άδειας πώλησης εκρηκτικών υλών δεν πωλεί 

ή με οποιοδήποτε τρόπο διαθέτει οποιαδήποτε ποσότητα εκρηκτικών υλών 

σε οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός εάν το  πρόσωπο αυτό είναι κάτοχος 

Πιστοποιητικού Ικανότητας που χορηγείται δυνάμει του Κανονισμού 30 

των παρόντων Κανονισμών.  

 
Βιβλίο 
πωλήσεων.  

  50. Κάθε κάτοχος άδειας πώλησης εκρηκτικών υλών τηρεί βιβλίο 

σύμφωνα με τον Κανονισμό 27 των παρόντων Κανονισμών.  
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Κλοπές και 
απώλειες.  

  51. Οποιαδήποτε κλοπή ή απώλεια οποιασδήποτε εκρηκτικής ύλης 

αναφέρεται αμέσως από το πρόσωπο που πρώτο αντιλήφθηκε τέτοια 

κλοπή ή απώλεια στο πρόσωπο που είναι άμεσα υπεύθυνο για τέτοιες 

εκρηκτικές ύλες και ο κάτοχος άδειας πώλησης εκρηκτικών υλών 

αναφέρει αμέσως τέτοια κλοπή ή απώλεια στον πλησιέστερο 

αξιωματικό της Αστυνομίας και στον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών.  

 
Ποινή.  
 
 
 
 
 
 
3 του 166 του 1987. 

  52. Οποιοδήποτε πρόσωπο πωλεί οποιαδήποτε ποσότητα εκρηκτικών 

υλών εκτός σύμφωνα με το παρόν Μέρος των παρόντων Κανονισμών,  

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει 

τους δώδεκα μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια 

επτακόσια οκτώ ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές. 

 

 ΜΕΡΟΣ VII 
Εφημερίς 
Κυβερνήσεως, 
Παράρτημα 
Τρίτον: 
20.10.1955. 

ΠΩΛΗΣΗ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ, ΑΛΛΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ, 
ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ Η ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ 

 

Άδεια πώλησης 
πυρίτιδας 
ανατινάξεων, 
κλπ. 
Πρώτος Πίνακας 
Τύπος «Θ». 
Εφημερίς 
Κυβερνήσεως, 
Παράρτημα 
Τρίτον: 
20.10.1955. 

  53.-(α) Κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να πωλήσει πυρίτιδα 

ανατινάξεων, άλλη πυρίτιδα, πυρομαχικά ή πυροτεχνήματα, είναι 

κάτοχος άδειας και τέτοια άδεια είναι σύμφωνα με τον Τύπο «Θ» του 

Πρώτου Πίνακα των παρόντων Κανονισμών. 

 
 

 

     (β) Ο κάτοχος άδειας για φύλαξη και πώληση πυρίτιδας ανατινάξεων 

δεν πωλεί ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει οποιαδήποτε 

ποσότητα πυρίτιδας ανατινάξεων σε οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός εάν 

το πρόσωπο αυτό είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Ικανότητας που 

χορηγείται δυνάμει του Κανονισμού 30 των παρόντων Κανονισμών.  

Βιβλίο 
παραλαβών και 
εξαγωγών 
πυρίτιδας 
ανατινάξεων και 
άλλης πυρίτιδας. 
Πρώτος 
Πίνακας, 
Τύπος «ΣΤ». 

  54. Κάθε κάτοχος άδειας πώλησης πυρίτιδας ανατινάξεων ή άλλης 

πυρίτιδας τηρεί βιβλίο εντός του οποίου καταχωρεί πλήρεις 

λεπτομέρειες όλων των παραλαβών και εξαγωγών της πυρίτιδας 

ανατινάξεων ή άλλης πυρίτιδας.  Τέτοιο βιβλίο είναι σύμφωνα με τον 

Τύπο «ΣΤ» του Πρώτου Πίνακα των παρόντων  Κανονισμών και  γίνεται
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 ισολογισμός του στο τέλος κάθε μήνα και είναι ανοικτό για επιθεώρηση 

από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών ή οποιοδήποτε αξιωματικό της 

αστυνομίας σε οποιονδήποτε χρόνο.   

 
Βιβλίο Αποθήκης 
Πυρομαχικών και 
Μητρώο 
Πωλήσεων. 
Πρώτος  
Πίνακας, 
Τύποι «Ι» και 
«Κ». 

  55. Το Βιβλίο Αποθήκης Πυρομαχικών και το Μητρώο Πωλήσεων 

Πυρομαχικών που τηρούνται από έμπορο φυσιγγίων ή οποιαδήποτε 

άλλη περιγραφή πυρομαχικών όπως προνοείται στο άρθρο 5 του περί 

Εκρηκτικών Υλών Νόμου, Κεφ. 54, είναι σύμφωνα με τους Τύπους «Ι» 

και «Κ» αντίστοιχα, του Πρώτου Πίνακα των παρόντων Κανονισμών.  

Πώληση 
πυροτεχνημάτων.  
Εφημερίς 
Κυβερνήσεως, 
Παράρτημα 
Τρίτον: 
20.10.1955. 

  56. Κάθε κάτοχος άδειας πώλησης πυροτεχνημάτων τηρεί βιβλίο στο 

οποίο καταχωρεί πλήρεις λεπτομέρειες όλων των παραλαβών και 

πωλήσεων πυροτεχνημάτων των οποίων γίνεται ισολογισμός για να 

φανεί η ποσότητα των πυροτεχνημάτων που δεν έχει πωληθεί στο 

τέλος κάθε μήνα, και τέτοιο βιβλίο είναι ανοικτό για επιθεώρηση από τον 

Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών ή οποιοδήποτε αξιωματικό της 

Αστυνομίας σε οποιονδήποτε χρόνο.   

Κλοπές και 
απώλειες.  

  57. Οποιαδήποτε κλοπή ή απώλεια πυρίτιδας ανατινάξεων, άλλης 

πυρίτιδας και πυρομαχικών αναφέρεται αμέσως στο πρόσωπο που 

είναι άμεσα υπεύθυνο για τέτοιες εκρηκτικές ύλες και ο κάτοχος άδειας 

πώλησης τέτοιων υλών αναφέρει αμέσως τέτοια κλοπή ή απώλεια στον 

πλησιέστερο αξιωματικό της αστυνομίας και στον Επιθεωρητή 

Εκρηκτικών Υλών.  

Πυροτεχνήματα. 
Επίσημη  
Εφημερίδα, 
Παράρτημα  

  58. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους ισχύουν, κατ’ αναλογία, και για 

τα πυροτεχνήματα: 

Τρίτο(Ι): 
24.3.2005. 

Νοείται ότι, ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών σε κατάλογο που 

καταρτίζει σύμφωνα με το άρθρο 4Β του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, 
δύναται να εξαιρεί ορισμένα πυροτεχνήματα από διατάξεις του 

παρόντος Μέρους. 
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Ποινή.  
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 
25.7.2003. 
 
3 του 166 του 1987. 

  59. Οποιοδήποτε πρόσωπο φυλάσσει, πωλεί ή είναι κάτοχος πυρίτιδας 

ανατινάξεων, άλλης πυρίτιδας, πυρομαχικών ή πυροτεχνημάτων εκτός 

σύμφωνα με το παρόν Μέρος των παρόντων Κανονισμών, είναι ένοχο 

αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα 

μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια οκτώ ευρώ 

ή και στις δύο αυτές ποινές. 

 ΜΕΡΟΣ VIII 
 ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ  

Χρήση πυρίτιδας 
ανατινάξεων.  

  60. Η πυρίτιδα ανατινάξεων δεν χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε 

άλλο σκοπό εκτός για διενέργεια εργασιών ανατινάξεων και κανένα 

πρόσωπο με κανένα τρόπο δεν φυλάσσει, πωλεί, αγοράζει, 

χρησιμοποιεί ή έχει στην κατοχή του οποιαδήποτε ποσότητα πυρίτιδας 

ανατινάξεων εκτός για εργασίες ανατινάξεων.  

 
Πρόσωπα που 
χειρίζονται και 
χρησιμοποιούν 
εκρηκτικές ύλες 
πιστοποιούνται.   

  61. Κανένα πρόσωπο δεν χειρίζεται ή χρησιμοποιεί οποιαδήποτε 

εκρηκτική ύλη για εργασίες ανατινάξεων εκτός εάν το πρόσωπο αυτό 

είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Ικανότητας που χορηγείται από τον 

Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών δυνάμει του Κανονισμού 30 των 

παρόντων Κανονισμών. 

Υπευθυνότητα 
του κατόχου 
πιστοποιητικού.  

  62. Κάθε πρόσωπο στο οποίο χορηγείται Πιστοποιητικό Ικανότητας 

δυνάμει του Κανονισμού 30 των παρόντων Κανονισμών, είναι 

προσωπικά υπεύθυνο για το χειρισμό, φροντίδα και χρήση των 

εκρηκτικών υλών καθόν χρόνο βρίσκονται υπό την ευθύνη ή την 

επιτήρηση του.    

Υπευθυνότητα 
των κατόχων 
πιστοποιητικών 
ικανότητας.  

  63. Οι κάτοχοι Πιστοποιητικών Ικανότητας για χειρισμό εκρηκτικών 

υλών και για διεξαγωγή εργασιών ανατινάξεων τηρούν και είναι 

υπεύθυνοι για την τήρηση των ακολούθων Κανονισμών:- 

 (α) Εκρηκτικές ύλες δεν μεταφέρονται είτε στην επιφάνεια ή στα 

υπόγεια εκτός σε στερεά, σφραγισμένα κιβώτια  προέλευσης 

ή σε άλλα κουτιά ή σάκους από ανθεκτική κάνναβη που 

εγκρίνονται από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών.  
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 (β) Πυροκροτητές δεν μεταφέρονται στο ίδιο κιβώτιο ή σάκο με 

άλλες εκρηκτικές ύλες. ούτε επιτρέπεται στο ίδιο πρόσωπο  

να μεταφέρει πυροκροτητές με άλλες εκρηκτικές ύλες.  

 (γ) Κανένα πρόσωπο που μεταφέρει εκρηκτικές ύλες φέρει 

οποιαδήποτε γυμνή φλόγα, δύναται όμως να συνοδεύεται σε 

ασφαλή απόσταση από άλλο πρόσωπο που φέρει τέτοια 

φλόγα.  

 (δ)  Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα κατά τον χειρισμό εκρηκτικών 

υλών ούτε σε οποιοδήποτε χρόνο τοποθετείται γυμνή φλόγα 

πάνω ή οπουδήποτε εντός 1 μέτρου από οποιαδήποτε 

εκρηκτική ύλη.  

 (ε) Κιβώτια εκρηκτικών υλών υψηλής εκρηκτικότητας (δυναμίτης, 

ζελατινοδυναμίτης, κλπ.) ανοίγονται μόνο με μπρούντζινα 

μέσα ή ξύλινες σφήνες και ξύλινα σφυριά.  

 
Ειδικές 
απαιτήσεις.  

   64.-(α) Η ημερομηνία κατασκευής των εκρηκτικών αναγράφεται σε 

όλα τα κιβώτια που περιέχουν τέτοια εκρηκτικά.  

 (β) Η ημερομηνία κατασκευής και ρυθμός καύσης ανά λεπτό των 

θρυαλλίδων αναγράφεται σε κάθε κιβώτιο που περιέχει τέτοια θρυαλλίδα ή 

σε ετικέτα που επισυνάπτεται σε αυτό.  

 (γ) Σε μέτωπο εργασίας δεν προσκομίζεται μεγαλύτερη ποσότητα 

εκρηκτικών από την ποσότητα που απαιτείται για χρήση κατά τη 

διάρκεια μια βάρδιας σε τέτοιο μέτωπο και τα εκρηκτικά δεν 

προσκομίζονται στο μέτωπο εργασίας έως ότου απαιτηθούν.    

 (δ) Όταν διακόπτεται εργασία σε οποιοδήποτε ορυχείο, όλα τα 

εκρηκτικά που είναι αποθηκευμένα κάτω από το έδαφος μετακινούνται.  

 
Προετοιμασία 
γομώσεων για 
σκοπούς 
ανατινάξεων.  

  65.-(α) Η προετοιμασία όλων των γομώσεων που απαιτούνται για 

σκοπούς ανατινάξεων δεν γίνεται σε οποιαδήποτε αποθήκη, αλλά 

διεξάγεται σε τέτοιο τόπο που εγκρίνεται από τον Επιθεωρητή 

Εκρηκτικών Υλών.  
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 (β) Οι πυροκροτητές προσαρτώνται στη θρυαλλίδα με δεόντως 

σχεδιασμένες πένσες από υλικό που εγκρίνεται από τον Επιθεωρητή 

Εκρηκτικών Υλών.   

 (γ) Για σκοπούς ανατινάξεων σε υγρούς χώρους οι πυροκροτητές 

αφού προσαρτηθούν στη θρυαλλίδα μονώνονται δεόντως έτσι ώστε να 

είναι υδατοστεγείς.  

 (δ) Όταν χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες χαμηλής 

εκρηκτικότητας σε μορφή φυσιγγίων, το φυσίγγιο που είναι κοινώς 

γνωστό ως εναυστήρας, δυνατό να τρυπηθεί με εργαλείο που εγκρίνεται 

από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών και η θρυαλλίδα με τον 

προσαρτημένο πυροκροτητή εισάγεται σε αυτό κατά τη διάρκεια της 

προετοιμασίας των γομώσεων.  

 (ε) Ο εναυστήρας με τη θρυαλλίδα και τον προσαρτημένο 

πυροκροτητή σε καμιά περίπτωση δεν μεταφέρονται με το ίδιο 

μεταφορικό μέσο ή μεταφέρονται στο ίδιο δοχείο με άλλες εκρηκτικές 

ύλες.  

 (στ) Κατά την ανατίναξη με νιτρογλυκερίνη ή οποιαδήποτε άλλη 

εκρηκτική ύλη υψηλής εκρηκτικότητας, η θρυαλλίδα με τον προσαρτημένο 

πυροκροτητή δεν εισάγονται στον εναυστήρα εκτός αμέσως πριν τη 

χρήση του.   

 (ζ) Σε καμιά περίπτωση χρησιμοποιείται θρυαλλίδα μήκους 

μικρότερου των 60 εκατοστομέτρων.  

 (η) Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των γομώσεων κανένα 

πρόσωπο δεν καπνίζει και όλες οι γυμνές φλόγες μετακινούνται σε 

ασφαλή απόσταση.  

 (θ) Κατά τη γόμωση ή επιγόμωση διατρημάτων για ανατινάξεις, 

χρησιμοποιούνται μόνο ράβδοι από ξύλο ή χαλκό.  

 (ι) Για σκοπούς επιγόμωσης χρησιμοποιείται μόνο μαλακό υλικό ή 

άργιλος και δεν τοποθετείται υλικό επιγόμωσης μεταξύ των φυσιγγίων 

των εκρηκτικών.  

 (ια) Κατά την πυροδότηση γομώσεων χρησιμοποιούνται μόνο μέσα 

έναυσης τύπου, που εγκρίνεται από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών.  
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Ανατινάξεις.    66.-(α) Στα ορυχεία, οι ανατινάξεις διεξάγονται μόνο σε 

συγκεκριμένους χρόνους και ειδοποίηση για τέτοιους χρόνους 

τοποθετείται σε ορατό χώρο σε κάθε είσοδο του ορυχείου.  

 (β) Στην περίπτωση επιφανειακών εργασιών, ειδοποίηση για 

τέτοιους χρόνους ανατινάξεων, τοποθετείται σε ορατούς χώρους σε 

όλες τις προσβάσεις  προς τις εργασίες.  

 (γ) Κατά την πυροδότηση γομώσεων στα υπόγεια, δέουσα 

ειδοποίηση δίδεται σε όλα τα πρόσωπα που εργάζονται στη γύρω 

περιοχή και τοποθετούνται πρόσωπα να προειδοποιούν οποιονδήποτε ο 

οποίος ενδέχεται να πλησιάσει. 

 (δ) Κατά την πυροδότηση γομώσεων στην επιφάνεια, όλες οι 

πιθανές προσβάσεις σε τέτοιους τόπους στους οποίους οι γομώσεις 

πυροδοτούνται, διασφαλίζονται αποτελεσματικά για παρεμπόδιση 

οποιασδήποτε απρόσεκτης πρόσβασης στους τόπους αυτούς.  

 (ε) Τουλάχιστον δύο πρόσωπα είναι υπεύθυνα για καταμέτρηση του 

αριθμού των εκρήξεων όταν οι γομώσεις έχουν πυροδοτηθεί.  Εκτός εάν 

και τα δύο πρόσωπα έχουν βεβαιωθεί ότι όλες οι εκρήξεις έχουν 

πραγματοποιηθεί, κανένα πρόσωπο δεν πλησιάζει ή επιτρέπεται να 

πλησιάσει τον χώρο ή τους χώρους στους οποίους οι γομώσεις έχουν 

πυροδοτηθεί μέχρι την πάροδο τουλάχιστον τριάντα λεπτών από το 

χρόνο της έναυσης των θρυαλλίδων.  

 (στ) Σε οποιοδήποτε ορυχείο ή υπόγεια εργασία κανένα πρόσωπο 

δεν ορύσσει ή προκαλεί ή επιτρέπει να ορυχτεί οποιοδήποτε διάτρημα 

σε οποιαδήποτε στοά, εγκάρσιο, κεκλιμένο, φρεάτιο ή άλλο παρόμοιο 

περιορισμένο χώρο στον οποίο υπάρχει διάτρημα που αστόχησε να 

ανατιναχτεί μέχρι αυτό πυροδοτηθεί ξανά και ανατιναχτεί.    

 (ζ) Κανένα πρόσωπο δεν αφαιρεί ή αποπειράται να αφαιρέσει 

εκρηκτικές ύλες από διάτρημα το οποίο έχει γομωθεί.  

 (η) Κανένα πρόσωπο δεν αφαιρεί ή αποπειράται να αφαιρέσει την 

επιγόμωση από διάτρημα το οποίο έχει γομωθεί, εξαιρουμένου ότι, η 

επιγόμωση αυτή δυνατό να αφαιρεθεί στην έκταση που θα επέτρεπε την 

πυροδότηση γόμωσης που αστόχησε.  
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 (θ) Κανένα πρόσωπο δεν εκβαθύνει οποιοδήποτε διάτρημα ή μέρος 

διατρήματος το οποίο περιείχε εκρηκτικά και κανένα πρόσωπο δεν 

ορύσσει στο εναπομείναν μέρος διατρήματος ή διατρήματος που 

αστόχησε να ανατιναχτεί έστω και εάν η γόμωση του έχει ήδη εκραγεί.  

 (ι) Κανένα πρόσωπο δεν ορύσσει ή προκαλεί ή επιτρέπει να ορυχτεί 

οποιοδήποτε διάτρημα που αστόχησε να ανατιναχτεί, εκτός εάν τέτοια 

διάτρηση πραγματοποιηθεί σε απόσταση μεγαλύτερη των 15 

εκατοστομέτρων από το διάτρημα αυτό και με κατεύθυνση τέτοια που 

να μην είναι δυνατό να το πλησιάσει σε απόσταση μικρότερη των 15 

εκατοστομέτρων. Η κατεύθυνση οποιουδήποτε τέτοιου διατρήματος που 

αστόχησε να ανατιναχτεί προσδιορίζεται με τοποθέτηση σ' αυτό 

μπρούντζινης, χάλκινης ή ξύλινης ράβδου ή με ξέπλυμα του με νερό.  

 (ια) Όλοι οι χώροι στους οποίους έγιναν οποιεσδήποτε ανατινάξεις, 

προτού εγκαταλειφθούν, εξετάζονται ενδελεχώς για να επιβεβαιωθεί ότι 

δεν υπάρχουν διατρήματα που αστόχησαν να ανατιναχτούν ή 

αποκόπηκαν παραμένοντας στα μέτωπα και για την εξέταση αυτή 

τηρείται αρχείο και παρόμοια εξέταση γίνεται και παρόμοιο αρχείο 

τηρείται όταν εργασία αναστέλλεται προσωρινά.  

 (ιβ) Κανένα πρόσωπο δεν γομώνει ξανά οποιοδήποτε διάτρημα το 

οποίο έχει πυροδοτηθεί μέχρι αυτό ψυχθεί πλήρως ή ξεπλυθεί με νερό.  

 
Επικίνδυνες ή 
ανεπαρκείς 
μέθοδοι. 

  67.-(α) Εάν ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών ανακαλύψει ότι 

οποιοδήποτε πράγμα ή οποιαδήποτε μέθοδος που με οποιοδήποτε 

τρόπο σχετίζεται με εκρηκτικές ύλες είναι επικίνδυνη ή ανεπαρκής ή ότι 

η απουσία οποιουδήποτε πράγματος ή μεθόδου υπολογίζεται να 

προκαλέσει σωματική βλάβη ή να είναι επιβλαβής στην υγεία 

οποιουδήποτε προσώπου, δύναται να δώσει γραπτή ειδοποίηση στον 

κάτοχο οποιασδήποτε άδειας χορηγήθηκε δυνάμει των παρόντων 

Κανονισμών αναφέροντας το συγκεκριμένο πράγμα, θέμα ή μέθοδο 

που απαιτεί να γίνει ή να μη γίνει ή να παρατηρηθεί ή να διακοπεί και 

δύναται να δώσει τέτοιες σχετικές οδηγίες όπως δύναται να θεωρήσει 

κατάλληλες. 
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 (β) Ο κάτοχος οποιασδήποτε άδειας που χορηγείται δυνάμει των 

παρόντων Κανονισμών, ευθύς με τη λήψη τέτοιας ειδοποίησης, 

προβαίνει αμέσως στην εκτέλεση των οδηγιών που περιέχονται σε αυτή 

και ευθύς με την εκτέλεση τους γνωστοποιεί γραπτώς στον Επιθεωρητή 

Εκρηκτικών Υλών τη συμμόρφωση του με αυτές.  

Ρύθμιση χρήσης 
της εκρηκτικών 
υλών. 
 
ΚΔΠ431/2009 

67Α.-(1) Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών δύναται να μην 

παραχωρήσει άδεια χρήσης εκρηκτικών υλών για δραστηριότητες ή 

εκδηλώσεις οι οποίες, κατά τη κρίση του, ενδέχεται να αποτελέσουν 

απειλή για: 

 (α)  Τη δημόσια τάξη ή/και την υλική ασφάλεια, ή 

 (β)   την ασφάλεια ή/και την υγεία του κοινού, ή 

 (γ)   την προστασία του περιβάλλοντος. 

 (2) Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών δύναται να καθορίσει: 

  (α) Το χώρο και το είδος της δραστηριότητας ή της 

εκδήλωσης στις οποίες θα χρησιμοποιηθούν 

πυροτεχνήματα, 
  (β) το χρόνο υποβολής αίτησης για παραχώρηση άδειας 

χρήσης πυροτεχνημάτων, και 
  (γ) τα ωράρια χρήσης των πυροτεχνημάτων. 

Ποινή. 
 
 
 
 
3 του 166 του 1987. 

  68. Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει το παρόν Μέρος των παρόντων 

Κανονισμών, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν 

υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα 

χίλια επτακόσια οκτώ ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές. 

 ΜΕΡΟΣ ΙΧ 
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Εκρηκτικά  
υψηλής 
εκρηκτικότητας.  
 
 
 
 
 
 
 
Πρώτος Πίνακας 
Τύπος «Λ». 

69.-(1) Ανεξαρτήτως οτιδήποτε περιλαμβάνεται στους παρόντες 

Κανονισμούς, κανένα πρόσωπο δεν πωλεί και κανένα πρόσωπο δεν  

αγοράζει οποιεσδήποτε εκρηκτικές ύλες υψηλής εκρηκτικότητας με 

εξαίρεση όπου ο αγοραστής είναι κάτοχος άδειας που εκδόθηκε από 

τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών η οποία εξουσιοδοτεί τέτοιο 

πρόσωπο να αγοράζει εκρηκτικές ύλες υψηλής εκρηκτικότητας. Τέτοια 

άδεια είναι σύμφωνα με τον Τύπο «Λ», του Πρώτου Πίνακα των 

παρόντων Κανονισμών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 του 166 του 1987. 

     (2) Οποιοδήποτε πρόσωπο πωλεί και οποιοδήποτε πρόσωπο 

αγοράζει οποιεσδήποτε εκρηκτικές ύλες υψηλής εκρηκτικότητας  

εξαιρουμένου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (1) του παρόντος 

Κανονισμού, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν 

υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα 

χίλια επτακόσια οκτώ ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές. 

Επίσημη  
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 

     (3) Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού:− 

Τρίτο(Ι): 
24.3.2005. 

(α) Οι εκρηκτικές ύλες διακρίνονται σε υψηλής και χαμηλής 

εκρηκτικότητας κατά την κρίση του Επιθεωρητή Εκρηκτικών 

Υλών, 

 (β) τα πυροτεχνήματα θεωρούνται ότι είναι εκρηκτικές ύλες 

υψηλής εκρηκτικότητας, όταν αυτό καθορίζεται, από τον 

Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών, στον κατάλογο που 

καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4Β του 

περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου. 
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Ανάκληση, 
τροποποίηση και 
τερματισμός 
αδειών ή 
εγκρίσεων. 
158(Ι) του 1999. 
Επίσημη  
Εφημερίδα,  
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 
24.3.2005. 
 

  70.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί των Γενικών Αρχών του 

Διοικητικού Δικαίου Νόμου του 1999 ή οποιουδήποτε άλλου Νομου 

τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτόν, ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών 

δύναται να ανακαλεί ή να τροποποιεί τις άδειες ή εγκρίσεις που 

χορηγούνται δυνάμει του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου και των 

παρόντων Κανονισμών, αφού προηγουμένως επιδώσει γραπτή 

ειδοποίηση σε πρόσωπο, στο οποίο έχει παραχωρηθεί άδεια ή έγκριση 

για την πρόθεσή του αυτή, στην οποία ειδοποίηση να αναφέρει τους 

λόγους της ενέργειάς του αυτής και να του γνωστοποιεί τα δικαιώματα 

που του παρέχονται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (2). 

      (2) Το πρόσωπο, στο οποίο επιδίδεται ειδοποίηση δυνάμει των 

διατάξεων της παραγράφου (1), έχει το δικαίωμα να προβεί σε γραπτές 

παραστάσεις προς τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών, νοουμένου ότι 

μέσα σε 7 ημέρες από την επίδοση της ειδοποίησης γνωστοποιεί 

γραπτώς προς αυτόν την επιθυμία του να ασκήσει το δικαίωμα αυτό. Οι 

γραπτές παραστάσεις πρέπει να προσκομίζονται εντός 21 ημερών από 

τη γνωστοποίηση. 

      (3) Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών εξετάζει τις ανωτέρω παρα- 

στάσεις και ακολούθως προβαίνει στην έκδοση απόφασης σχετικά με 

την ανάκληση ή την τροποποίηση των πιο πάνω αδειών ή εγκρίσεων. 

      (4) Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών δύναται να τερματίσει ή να μην 

παραχωρήσει άδεια ή έγκριση σε πρόσωπο που καταδικάσθηκε για 

παράβαση του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου ή/και των παρόντων 

Κανονισμών. 

 
Ποινικά 
αδικήματα. 
Επίσημη  
Εφημερίδα,  
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 
24.3.2005. 
 
3 του 166 του 1987. 

  71. Πρόσωπο, το οποίο αυτοπροσώπως ή δια υπαλλήλου του ή άλλου 

εκπροσώπου του παραβιάζει τους όρους άδειας ή έγκρισης που 

χορηγήθηκε δυνάμει του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, είναι ένοχο 

αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης τιμωρείται με φυλάκιση που 

δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα 

χίλια επτακόσια οκτώ ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές. 

Τέλη. 
Δεύτερος 
Πίνακας. 

  72. Τα τέλη που καθορίζονται στον Δεύτερο Πίνακα των παρόντων 
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Κανονισμών καταβάλλονται με τέτοιο τρόπο όπως ο Επιθεωρητής 

Εκρηκτικών Υλών δύναται να ορίσει, αναφορικά με τα διάφορα θέματα 

που αναφέρονται σε αυτόν.   

Μη επιστρεπτέα 
τέλη. 
Επίσημη  
Εφημερίδα,  
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 
24.3.2005. 

  73. Τέλη, τα οποία καταβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

παρόντων Κανονισμών, δεν επιστρέφονται από τον Επιθεωρητή 

Εκρηκτικών Υλών σε περίπτωση απόρριψης των αιτήσεων για 

παραχώρηση αδειών ή εγκρίσεων που καθορίζονται στους παρόντες 
Κανονισμούς. 

Επιφύλαξη.  
 
 
 
 

 

  74. Τα περιλαμβανόμενα στους παρόντες Κανονισμούς, δεν 

θεωρούνται ότι εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε πυρομαχικά ή φυσίγγια 

που αποθηκεύονται κατά τον τρόπο που καθορίζεται στο άρθρο 4(6) 

του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου. 
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Επίσημη  
Εφημερίδα,  
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 
24.3.2005. 

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
Τύπος «Α» 

(Κανονισμός 2) 
 

 ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ  
(ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΕΙ) 

 Η παρούσα άδεια χορηγείται στον .................................................... από  

.............................................................................................για να εισάγει 

τα ακόλουθα είδη Εκρηκτικών Υλών ............................. τηρουμένων των 

ακόλουθων προϋποθέσεων: 

 Προϋποθέσεις  
Λευκωσία 

Ημερομηνία: .................. 

                                                                                   Επιθεωρητής 

                                                                                 Εκρηκτικών Υλών 

 
 

 Τύπος «Β»- (Κανονισμός 8) 
ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 

(Δεν δύναται να μεταβιβαστεί) 

 Η παρούσα άδεια χορηγείται στον ..................................................................

........................................................................από.......................................... 

για να κατασκευάζει τα ακόλουθα είδη εκρηκτικών υλών ............................. 

.........................................................................................................................

στο ..............................τηρουμένων των προϋποθέσεων που καθορίζονται 

πιο κάτω:− 

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  
.........................................................................................................................

Η παρούσα άδεια λήγει την 31η ημέρα του Δεκεμβρίου μετά την ημερομηνία 

έκδοσης.  

Λευκωσία, 

Ημερομηνία: ............................                     ................................................ 

                                                                      Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών
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 ΤΥΠΟΣ «Γ» - (Κανονισμός 9) 

ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ 
 (Δεν δύναται να μεταβιβαστεί) 
 Η παρούσα άδεια χορηγείται στον ................................................................. 

..........................................................από........................................................

για να κατασκευάζει τα ακόλουθα είδη μολύβδινων σφαιριδίων .................... 

........................................................................................................................ 

στο ..................................... τηρουμένων των προϋποθέσεων που 

καθορίζονται πιο κάτω:− 

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  
........................................................................................................................ 

Η παρούσα άδεια λήγει την 31η ημέρα του Δεκεμβρίου μετά την ημερομηνία 

έκδοσης.  

Λευκωσία, 

Ημερομηνία: .........................                      ................................................. 

                                                                 Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών 

 
ΤΥΠΟΣ «Δ» - (Κανονισμός 17) 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ  
ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ  

(ΑΛΛΕΣ ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΔΑ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ, ΑΛΛΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ) 

 Όνομα αιτητή ............................................................................................ 

Διεύθυνση ................................................................................................. 

Προτεινόμενη τοποθεσία της αποθήκης ................................................... 

Φύση και μέγιστη ποσότητα εκρηκτικών υλών που θα αποθηκευτούν ... 

................................................................................................................... 

Τύπος αποθήκης (υπόγειο ή κτίριο) ......................................................... 

Λεπτομέρειες κατασκευής ........................................................................ 

 Ημερομηνία: .......................                          ............................................ 

                                                                    Υπογραφή αιτητή 

 Η αίτηση εγκρίνεται 

Ημερομηνία: .......................                       ............................................. 

                                                              Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών 
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 ΤΥΠΟΣ «Ε» - (Κανονισμοί 19 και 33) 

ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 
  
 Η παρούσα άδεια χορηγείται στον ......................................................... 

....................................................... από ................................................. 

για να αποθηκεύει εκρηκτικές ύλες σε αποθήκη/κτίριο που βρίσκεται  

στο..............................................................................................................

τηρουμένων των προϋποθέσεων που καθορίζονται πιο κάτω:− 
  
 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  

         (Α) Φύση εκρηκτικών υλών που θα αποθηκευτούν  ........................ 

.................................................................................................................. 

         (Β) Ανώτατη ποσότητα εκρηκτικών υλών που θα αποθηκευτούν  

................................................................................................................... 

         (Γ) Άλλες προϋποθέσεις .................................................................. 

.................................................................................................................. 

Η παρούσα άδεια λήγει την 31η ημέρα του Δεκεμβρίου μετά την 

ημερομηνία έκδοσης.  

 

Λευκωσία, 

Ημερομηνία: ........................                       .............................................. 

                                                                Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών 
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ΤΥΠΟΣ «ΣΤ» - (Κανονισμοί 27 και 54) 
ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
  

ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
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 ΤΥΠΟΣ «Ζ» - (Κανονισμός 30) 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
 (Δεν δύναται να μεταβιβαστεί) 

          Πιστοποιείται ότι ο.................................................................... 

.......................................................... από .............................................. 

έχει εξεταστεί και θεωρείται κατάλληλο και ικανό πρόσωπο: 

 (α) Να μεταφέρει και να χειρίζεται εκρηκτικές ύλες. 

 (β) Να διεξάγει ανατινάξεις με κοκκώδη πυρίτιδα ανατινάξεων. 

 (γ) Να διεξάγει ανατινάξεις με εκρηκτικές ύλες υψηλής εκρηκτικότητας 

(π.χ. δυναμίτη, ζελατινοδυναμίτη, κλπ).     

 
 Λευκωσία, .....................................             ............................................... 

                                                             Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών 

.............................................. 

  Υπογραφή Κατόχου 

 
 ΤΥΠΟΣ «Η» - (Κανονισμός 32) 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ, 
ΑΛΛΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ Η ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ 

 Όνομα αιτητή ............................................................................................ 

Διεύθυνση ................................................................................................. 

Προτεινόμενη τοποθεσία του κτιρίου αποθήκευσης ................................. 

...................................................................................................................

Φύση εκρηκτικών υλών που θα αποθηκευτούν ....................................... 

Μέγιστη ποσότητα που θα αποθηκευτεί .................................................. 

 Ημερομηνία: .......................                          ............................................ 

                                                                  Υπογραφή αιτητή 

 Η αίτηση εγκρίνεται 

Ημερομηνία: ......................                          ............................................. 

                                                                Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών 
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 ΤΥΠΟΣ «Θ» - (Κανονισμοί 48 και 53) 

ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 

 (Δεν δύναται να μεταβιβαστεί) 

 Η παρούσα άδεια χορηγείται στον ...........................................................  

................................................ από ......................................................... 

για να πωλεί τα ακόλουθα είδη εκρηκτικών υλών ................................... 

τηρουμένων των προϋποθέσεων που καθορίζονται πιο κάτω:− 

....................................................................................................................

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  
.................................................................................................................. 

Η παρούσα άδεια λήγει την 31η ημέρα του Δεκεμβρίου μετά την 

ημερομηνία έκδοσης.  

Λευκωσία, 

Ημερομηνία: .......................                       ............................................... 

                                                                Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών 

 
 ΤΥΠΟΣ «Ι» - (Κανονισμός 55) 

ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ 

  

 
Ημερομηνία    

παραλαβής 

Όνομα και διεύθυνση προσώπου ή 

προσώπων από τα οποία 

παραλήφθηκαν ή εισήχθηκαν 

Περιγραφή και 

ποσότητα των 

φυσιγγίων ή 

πυρομαχικών 
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 ΤΥΠΟΣ «Κ» - (Κανονισμός 55) 

ΜΗΤΡΩΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ  
  
 

Αριθμός και ημερομηνία 

αγοράς 

Ημερομηνία 

αγοράς 

Όνομα και 

διεύθυνση 

αγοραστή 

Πιστοποιητικό 

εγγραφής 

Άδεια 

Πυροβόλου 

Όπλου (εάν 

υπάρχει) 

Ποσότητα και 

περιγραφή 

φυσιγγίων ή 

πυρομαχικών 

που 

αγοράστηκαν 

Όνομα 

πωλητή
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 ΤΥΠΟΣ «Λ» - (Κανονισμός 69) 

ΑΔΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 (Δεν δύναται να μεταβιβαστεί) 

      Η παρούσα άδεια χορηγείται στον .......................................................  

.................................................... από .................................................... 

για να αγοράζει τα ακόλουθα είδη εκρηκτικών υλών υψηλής εκρηκτικότητας:− 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

    Ποσότητα ......................................τηρουμένων των προϋποθέσεων 

που καθορίζονται πιο κάτω:− 

  

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  

.................................................................................................................. 

 

Λευκωσία, 

Ημερομηνία: ......................                       ................................................ 

                                                                Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών

  

 



 

 

46

 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
24.3.2005. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΤΕΛΗ  

(Κανονισμός 72) 
  
   ΕΥΡΩ
 1. Αίτηση για παραχώρηση Πιστοποιητικού Ικανότητας ................... 85,00

 2. Αίτηση για παραχώρηση άδειας αποθήκευσης πυρίτιδας 

ανατινάξεων, άλλης πυρίτιδας, πυρομαχικών ή πυροτεχνημάτων 

ή/και πρώτων υλών....................................................................... 102,00

 3. Αίτηση για παραχώρηση άδειας πώλησης πυρίτιδας ανατινάξεων, 

άλλης πυρίτιδας, πυρομαχικών ή πυροτεχνημάτων ή/και 

πρώτων υλών................................................................................ 102,00

 4. Αίτηση για παραχώρηση άδειας κατασκευής πυρομαχικών ή 

σφαιριδίων .................................................................................... 128,00

 5. Αίτηση για παραχώρηση άδειας οικοδόμησης αποθήκης 

εκρηκτικών υλών ή/και πρώτων υλών .......................................... 341,00

 6. Αίτηση για παραχώρηση άδειας αποθήκευσης εκρηκτικών υλών 

ή/και πρώτων υλών ...................................................................... 341,00

 7. Αίτηση για παραχώρηση άδειας πώλησης εκρηκτικών υλών 

ή/και πρώτων υλών ...................................................................... 427,00

 8. Αίτηση για παραχώρηση άδειας παρασκευής πετραμμωνίτη ή 

κατασκευής εκρηκτικών υλών….................................................... 341,00

 9. Αίτηση για παραχώρηση ειδικής άδειας αγοράς ή/και μεταφοράς 

εκρηκτικών υλών ή/και πρώτων υλών ..........................................

 

34,00

 10. Αίτηση για παραχώρηση ειδικής άδειας αγοράς, μεταφοράς και 

χρήσης εκρηκτικών υλών υψηλής εκρηκτικότητας ή/και πρώτων 

υλών ............................................................................................. 170,00

 11. Αίτηση για παραχώρηση άδειας μεταφοράς και χρήσης 

εκρηκτικών υλών χαμηλής εκρηκτικότητας, πυρομαχικών και 

πυροτεχνημάτων που δεν καθορίζονται ως εκρηκτικές ύλες 

υψηλής εκρηκτικότητας ή/και πρώτων υλών ................................ 128,00
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 12. Αίτηση για παραχώρηση ειδικής άδειας αγοράς, μεταφοράς και 

χρήσης πυροτεχνημάτων που καθορίζονται ως εκρηκτικές ύλες 

υψηλής εκρηκτικότητας ................................................................ 273,00

 13. Αίτηση για παραχώρηση άδειας εισαγωγής εκρηκτικών υλών 

ή/και πρώτων υλών ...................................................................... 51,00

 14. Αίτηση για παραχώρηση έγκρισης εξαγωγής εκρηκτικών υλών 

...................................................................................................... 34,00

 15. Αίτηση για παραχώρηση έγκρισης εξαγωγής πυρομαχικών: 

  (α) Για ποσότητα μέχρι και 50.000 τεμάχια................................ 8,50

  (β) Για ποσότητα μέχρι και 100.000 τεμάχια.............................. 17,00

  (γ) Για ποσότητα μεγαλύτερη από 100.000 τεμάχια.................. 34,00

 16. Αίτηση για παραχώρηση έγκρισης διαμετακόμισης εκρηκτικών 

υλών εξαιρουμένων των πυρομαχικών και πυροτεχνημάτων 

....................................................................................................... 34,00

   

      Το Πιστοποιητικό Ικανότητας, το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 

1, όπως και οι άδειες οι οποίες αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3, 4, 

6, 7 και 8 ισχύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους μέσα στο οποίο 

εκδόθηκαν. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


