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1. Εισαγωγή 
 

Το παρόν ενημερωτικό 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 Λατομείο 

Πυργών Λτδ, εντός της Λατομικής Ζώνης Ζ1-ΛΖ στην τοποθεσία Σχοινιά του χωριού Πυργά 

της επαρχίας Λάρνακας. 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 όσα προβλέπονται από τους εν λόγω 

κανονισμούς. 

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 ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΩΝ ΛΤΔ 

 

Δραστηριότητες Μονάδας 

Σκυροθραυστική μονάδα παραγωγής θραυστών 

αμμοχάλικων για οικοδομική βιομηχανία και 

οδοποιία. 

Τοποθεσία εγκατάστασης Σχοινιά - Λατομική Ζώνη Πυργών 

Έδρα Εταιρείας Αγίου Μοδέστου 47    7648   Πυργά - Λάρνακα 

Υπεύθυνος Εταιρείας Αχιλλέας Τσιοπανής 

Αριθμός εργαζομένων 13 

Τηλέφωνο 22266935 

Φαξ 22266936 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση www.pyrgaquarry.com 

Ημερομηνία τελευταίας επιθεώρησης 

από την αρμόδια αρχή: 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli 

http://www.pyrgaquarry.com/
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3. Δραστηριότητες Μονάδας 

Το Λατομείο Πυργών Λτδ δραστηριοποιείται στην περιοχή του χωριού Πυργά το οποίο διοικητικά 

ανήκει στην Επαρχία Λάρνακας. 

Η μονάδα ως λατομική/ σκυροθραυστική, ανήκει εν μέρει στο τομέα της πρωτογενούς παραγωγής 

(εξόρυξη διαβασικού πετρώματος με τη χρήση εκρηκτικών υλών) και εν μέρει στο τομέα της 

μεταποίησης (θραύση, διαβάθμιση, ταξινόμηση, παραγωγή πρώτων υλών για χρήση στην 

οικοδομική βιομηχανία και οδοποιία). 

Σκοπός της μονάδας είναι η παραγωγή και διάθεση στην αγορά σκύρων όλων των μεγεθών και 

άμμου για την παραγωγή σκυροδέματος, επιχρισμάτων, ασφαλτικού σκυροδέματος καθώς και 

μικτού διαβαθμισμένου σκυρωτού.  

 

4. Πληροφορίες για τις επικίνδυνες ουσίες 

Η γενική ονομασία των κύριων χημικών ουσιών και η περιγραφή των κινδύνων φαίνονται στο  

πίνακα που ακολουθεί. 

 

Ονομασίες επικίνδυνων ουσιών που αποθηκεύονται στη μονάδα 
 

Κύριες Χημικές Ουσίες Ταξινόμηση Επικινδυνότητα 

Εκρηκτικά 

(Δυναμίτιδα) 

Εκρηκτική Ύλη –  1.1 D 

UN 0081 
Κίνδυνος Μαζικής Έκρηξης 

Πυρίτιδα 

(Powder) 
Εκρηκτική Ουσία –  1.3C Κίνδυνος Μαζικής Έκρηξης 

Πυροκροτητές 
Εκρηκτικό έναυσης – 1.1 B  

UN 0029 
Κίνδυνος Μαζικής Έκρηξης 

Νιτρική 

Αμμωνία  

Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με 

καύσιμα – 5.1 

UN 1942  

Κίνδυνος Μαζικής Έκρηξης 

 

5. Τρόπος ενημέρωσης του κοινού σε περίπτωση εκδήλωσης ατυχήματος  μεγάλης 

κλίμακας 

 

Η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας καθώς και τα μέλη της επιτροπής ασφάλειας 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 τα μέλη της επιτροπής ασφάλειας θα αποκλείσει τους δρόμους 

εντός και εκτός της λατομικής ζώνης που οδηγούν προς τα σημεία αποθήκευσης των επικίνδυνων 

ουσιών.  

Επιπρόσθετα, η Αστυνομική διεύθυνση Λάρνακας θα κλείσει το δημόσιο οδικό δίκτυο που 

οδηγεί στην είσοδο του λατομείου (Οδός Αγίου Μοδέστου - Πυργά). 

Σε περίπτωση εκδήλωσης ατυχήματος μεγάλης κλίμακας, συνίσταται στα άτομα να συνεργάζονται 

με τις αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 
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