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ΚΥΠΡΙΑKH                  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 (N. 184(Ι)/2013)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 90(1)(α)  του Νόμου

Προς: …………………………………………………………......…........…...……  με  Α.Δ.Τ.: ………….........…...........

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ………..…………………………………………………..................................………….

Τ.Κ.: ………………,  Πόλη/χωριό: ……………………………………….............................................................……

Κατά την επιθεώρηση που έγινε στις ….…./….…../……….., και ώρα: ……...……… στο/ην ………........................

………………………………………………………................................................................…………………………

που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου/Κοινότητας: ……………………................................………………..

από  Επιθεωρητή/τρια  (που  διορίστηκε  με  βάση  το  άρθρο 84(1)  του πιο πάνω  Νόμου),  διαπιστώθηκε ότι

διαπράττετε/ξατε το/τα ακόλουθα αδίκημα/τα κατά παράβαση του περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη

Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμου του 2013 (Ν. 184(Ι)/2013): ………………………….......................

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Για τη διάπραξη του/των πιο πάνω αδικήματος/των, καλείστε να καταβάλετε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών

από  την  ημερομηνία   επίδοσης   της  παρούσας   Eιδοποίησης  εξώδικης  ρύθμισης  και  όχι   αργότερα  από

τις ……...........… το ποσό των € …..…….. (ολογράφως) …………………….............................................................

Παραλήπτης:

Ονοματεπώνυμο παραλήπτη: ……………………………………….......................………… Α.Δ.Τ.:…........………..

Ημερομηνία: ………/……../………..,

Επιθεωρητής:

Ονοματεπώνυμο Επιθεωρητή / τριας: …………………………...…...........................………………………………..

Ημερομηνία: ………/……../………..,                                            Υπογραφή: …………….........…………………..

Σε περίπτωση που το/τα αδίκημα/τα δεν τερματιστεί/ούν εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών, από την

ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης εξώδικης ρύθμισης αδικήματος, όπως καθορίζεται στο εδάφιο

(2) του άρθρου 90 του Νόμου, τότε ο Επιθεωρητής θα καθορίσει ποσό εξώδικου προστίμου διπλάσιο

του αρχικού ποσού και σε περίπτωση που η πράξη ή η παράλειψη επαναληφθεί, ο Αρχιεπιθεωρητής

θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για λήψη ποινικών μέτρων εναντίον του Φορέα εκμετάλλευσης της

εγκατάστασης με βάση το άρθρο 87 του πιο πάνω Νόμου.

(Έντυπο Γ.Λ. 299)
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1.   Η αποπληρωμή του ποσού που αναγράφεται στην παρούσα ειδοποίηση μπορεί να καταβληθεί στα

ακόλουθα γραφεία:

Λογιστήριο Τμήματος Περιβάλλοντος Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού

28ης Οκτωβρίου 20-22 Αγχίστου 4

2414, Έγκωμη, Λευκωσία 3048, Λεμεσός

Τηλ.: 22408904 Tηλ.: 25803900

Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας 

Σωτήρας 71 Χαρίλαου Τρικούπη 2

5286, Παραλίμνι 7100, Αραδίππου

Τηλ.: 23812135, 23812138 Tηλ.: 24202856

Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου Λογιστήριο Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας

Νεόφυτου Νικολαΐδη (κτίριο Ε) Απελλή 12

8100, Πάφος 1493, Λευκωσία

Τηλ.: 26804596, 2680459 Τηλ. : 22405642, 22405644

2.   Εάν το ποσό που αναγράφεται στην παρούσα ειδοποίηση εξώδικης ρύθμισης, καταβληθεί εντός δεκατεσ-

σάρων (14) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης, ουδεμία ποινική δίωξη θα ασκηθεί εναν-

τίον του παραβάτη αναφορικά με τη διάπραξη του σχετικού αδικήματος (Άρθρο 90(6) του Νόμου).

3.   Πληρωμή μέρους του εξώδικου προστίμου δεν γίνεται αποδεκτή.

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

Στην απόδειξη που εκδίδεται θα πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

(i) Το όνομα του προσώπου που πιστεύεται ότι διέπραξε το αδίκημα,

(ii) συνοπτική αναφορά του αδικήματος,

(iii) ο τόπος και ο χρόνος διάπραξης του αδικήματος, και

(iv) το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται.


