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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ......................................................................................................... ΑΡ. ΦΑΚ. ..............................
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ .................................................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΕΔΡΑΣ ...................................................................................................................................
ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ .......................................................................................................................................
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας (για φυσικό πρόσωπο)/Αριθμός Εγγραφής (για νομικό πρόσωπο) ..............................................
Στις ............................................ και ώρα ............................................ στην περιοχή του Δήμου/Κοινοτικού Συμβουλίου
.......................................................................... στην οδό ...................................................................................................
διαπράξατε το πιο κάτω αδίκημα που αναφέρεται στον Πίνακα V με αύξοντα αριθμό .........................................................
Συγκεκριμένα .......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... (αναφέρεται το αδίκημα και λεπτομέρειες).
Για το πιο πάνω αδίκημα καθορισμένο πρόστιμο είναι € .................. (ποσό ολογράφως ...................................................
......................................................................................)
Όνομα λειτουργού .................................................................................

Ημερομηνία ...................................
Υπογραφή λειτουργού ...................................

Για τους τρόπους και προθεσμία πληρωμής του εξώδικου προστίμου βλέπετε πίσω μέρος της ειδοποίησης.
Γ.Λ. 202

Το εξώδικο πρόστιμο δύναται να καταβληθεί από τις 11:30 π.μ. της αμέσως επόμενης εργάσιμης
ημέρας μέσω της ιστοσελίδας της JCCsmart ή σε μετρητά/επιταγή/πιστωτική/χρεωστική κάρτα επί
τόπου στα Κεντρικά Γραφεία του Υφυπουργείου Τουρισμού (Λεωφόρος Λεμεσού 19, 2112 Αγλαντζιά,
Λευκωσία). Ταχυδρομική πληρωμή δεν γίνεται αποδεκτή. (Σε περίπτωση που η αποπληρωμή του
προστίμου δύναται να διενεργηθεί μέσω ιστοσελίδας άλλης από την JCCsmart, θα εκδοθεί ανάλογo
ενημερωτικό δελτίο τύπου με σχετικές οδηγίες, από το Υφυπουργείο).
Σε περίπτωση που το ποσό που αναγράφεται στην εξώδικη ειδοποίηση δεν πληρωθεί μέσα σε
δεκαπέντε (15) μέρες από την ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης, το εξώδικο πρόστιμο αυξάνεται
με την προσθήκη σε αυτό ποσού ίσου με το μισό του ποσού του εξώδικου προστίμου και το νέο ποσό
μπορεί να πληρωθεί μέσα σε άλλες δεκαπέντε μέρες (δηλαδή, εντός τριάντα ημερών από την
ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης), με τους προαναφερθέντες τρόπους. Πληρωμή μέρους του
εξώδικου προστίμου ή κατόπιν παρέλευσης των τριάντα (30) ημερών δεν θα γίνεται αποδεκτή.
Αν το καθορισμένο ποσό προστίμου δεν πληρωθεί μέσα στις περιόδους που αναφέρονται πιο πάνω,
ο παραβάτης θα υπόκειται σε δίωξη.

