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1. Εισαγωγή
Το παρόν ενημερωρικό έντυπο περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο
Παράρτημα VI και αφορά την εφαρμογή των περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία
Κανονισμών του 2015 (Οδηγία SEVESO III), στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Hellenic Copper
Mines Ltd, εντός της Μεταλλευτικής Μίσθωσης της Σκουριώτισσας. Οι πληροφορίες αυτές
περιλαμβάνουν τα στοιχεία της εγκατάστασης, την δραστηριότητα της μονάδας, τις ονομασίες
των επικίνδυνων ουσιών που βρίσκονται στη μονάδα, τα χαρακτηριστικά τους και το τρόπο
προειδοποίησης του κοινού σε περίπτωση εκδήλωσης ατυχήματος μεγάλης κλίμακας.
Η Εταιρεία υπόκειται στις διατάξεις των Κανονισμών του 2015 ως Μονάδα Κατώτερης
Βαθμίδας και έχει υποβάλει στην αρμόδια αρχή έκθεση ασφαλείας.
Σκοπός του παρόντος ενημερωτικού εντύπου είναι η ενημέρωση όλων των προσώπων που
ενδέχεται να πληγούν από ατύχημα μεγάλης κλίμακας στις εγκαταστάσεις μας.
2. Γενικές Πληροφορίες

Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται οι πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία της εταιρείας.
Όνομα οργανισμού

Hellenic Copper Mines (HCM) Ltd
Μεταλλευτική-Μεταποιητική

Δραστηριότητες Μονάδας

Παραγωγή καθόδων χαλκού και κράματος
πολύτιμων μετάλλων με υδρομεταλλουργικές
μεθόδους.

Τοποθεσία εγκατάστασης

Μεταλλευτική Μίσθωση Σκουριώτισσας

Έδρα Εταιρείας

Σκουριώτισσα 5, 2835 Κατύδατα, Λευκωσία

Υπεύθυνος Εταιρείας

Κωνσταντίνος Ξυδάς

Αριθμός εργαζομένων

66

Τηλέφωνο

22583500

Φαξ

22933311

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

www.hcm.com.cy
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Email

info@hcm.com.cy

Ημερομηνία τελευταίας επιθεώρησης από

Περισσότερες πληροφορίες:

την αρμόδια αρχή:
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/index_gr/index_gr?opendocument

3. Πληροφορίες για τις επικίνδυνες ουσίες

Η γενική ονομασία των κύριων χημικών ουσιών και η περιγραφή των κινδύνων φαίνονται στον
ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 2: Ονομασίες επικίνδυνων ουσιών που αποθηκεύονται στη μονάδα
Κύριες Χημικές Ουσίες

Κύρια Επικίνδυνα Χαρακτηριστικά

Εκρηκτικά (Δυναμίτιδα)

Εκρηκτική Ύλη - Κίνδυνος Μαζικής Έκρηξης

Κυανιούχο Νάτριο

Ουσία οξείας Τοξικότητας Κατηγορίας 1 – Όλες οι
οδοί έκθεσης

4. Τρόπος ενημέρωσης του κοινού σε περίπτωση εκδήλωσης ατυχήματος μεγάλης
κλίμακας

Η Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου καθώς και η ομάδα έκτακτης ανάγκης της εταιρείας είναι οι
βασικοί τρόποι ειδοποίησης του κοινού.
Σε περίπτωση οποιουδήποτε περιστατικού θα ηχήσει ο συναγερμός της εταιρείας και θα
ενημερωθεί κατευθείαν η Αστυνομία.
Η αστυνομία σε συνεργασία με την ομάδα έκτακτης ανάγκης θα αποκλείσει τους δρόμους εντός
και εκτός της μεταλλευτικής μίσθωσης που οδηγούν προς τα σημεία αποθήκευσης των
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επικίνδυνων ουσιών. Επιπρόσθετα, η Αστυνομική διεύθυνση Μόρφου θα κλείσει τον επαρχιακό
δημόσιο οδικό δίκτυο που οδηγεί στην είσοδο του μεταλλείου (επαρχιακός δρόμος Λινού. –
Παναγία Σκουριώτισσας). Σε περίπτωση εκδήλωσης ατυχήματος μεγάλης κλίμακας, συνίσταται
στα άτομα να συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που
αυτό απαιτηθεί.
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