
ΚΥΠΡΙΑΚΗ                        ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      No.

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2018

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ (σύμφωνα με το άρθρο 39 του Νόμου)

Κωδικός Κωδικός Αριθμός

Επιχείρησης: Επιθεώρησης: Ειδοποίησης:

Προς: .................................................................................................................   Α.Δ.Τ. .................................. ιδιοκτήτη / εκπρόσωπο Επιχείρησης 

Εργοδότη / Αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο ................................................................................................................., Διεύθυνση υποστατικού /

εγκατάστασης / χώρου εργασίας: Οδός και αριθμός: .................................................................................................................... Τ.Κ.: ...................,

Δήμος / Κοινότητα: ......................................................................................................................., Επαρχία ..............................................................

Κατά την επιθεώρηση που έγινε στο πιο πάνω υποστατικό / εγκατάσταση / χώρο εργασίας στις ......../......../........   και ώρα: ................... από

τον/την Επιθεωρητή/τρια ............................................................................................... που διορίστηκε με βάση το άρθρο 31 του Νόμου,

διαπιστώθηκε ότι (διαγράψετε ανάλογα): 

• έχετε παραβεί ή παραβαίνετε τις ακόλουθες διατάξεις του Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή Διαταγμάτων ή Γνωστο-

ποιήσεων ή Κωδίκων Πρακτικής ή Προτύπων ή Προδιαγραφών ή όρους, απαιτήσεις ή προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην έγκριση

που σας έχει παραχωρηθεί από την Υπηρεσία Ελέγχου, ή 

• έχετε επαναλάβει πράξη ή παράλειψή σας, για την οποία σας έχει ήδη επιδοθεί Ειδοποίηση Εξώδικης Ρύθμισης ή δεν έχετε τερματίσει την

εν λόγω πράξη ή παράλειψη που συνιστά αδίκημα, εντός της προθεσμίας που έθεσε ο Αρχιεπιθεωρητής ή Επιθεωρητής,

αδικήματα για τα οποία δύναται να εφαρμόζεται εξώδικη ρύθμιση σύμφωνα με το άρθρο 39 του Νόμου:

Αρ. Καταλόγου Αρ. 
Σύντομη Περιγραφή Παράβασης

Ποσό Εξώδικης Ρύθμισης

Νομοθεσιών Παράβασης (σε Ευρώ)

Συνολικό Ποσό Εξώδικης Ρύθμισης   €

Καλείστε όπως καταβάλετε το ποσό των € ........................... (ποσό ολογράφως ...................................................................................................)

εντός εικοσιοκτώ (28) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Ειδοποίησης.

Καλείστε,  περαιτέρω,  όπως  προβείτε  σε  ενέργειες  ώστε  να επανορθώσετε  την/τις παράβαση/εις, πράξη/εις ή παράλειψη/εις αυτές 

εντός ................................ (αριθμητικά) ................................................................................ (ολογράφως) ημερολογιακών ημερών από την

ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Ειδοποίησης.

Αν η πράξη ή η παράλειψη, η οποία συνιστά αδίκημα, επαναληφθεί για δεύτερη φορά ή δεν τερματιστεί εντός της προθεσμίας που τέθηκε,

τότε θα κληθείτε να καταβάλετε ποσό εξώδικου προστίμου διπλάσιο του ποσού που καθορίστηκε κατά την πρώτη φορά και, σε περίπτωση

που η πράξη ή η παράλειψη επαναληφθεί για τρίτη φορά εντός δύο (2) ετών, τότε εξουσιοδοτούμαι να προβώ στις αναγκαίες ενέργειες για

ποινική δίωξή σας ενώπιον του δικαστηρίου (βλ. Σημειώσεις).

Ημερομηνία Έκδοσης: ......../......../........

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

Oνοματεπώνυμο Αρχιεπιθεωρητή Υπογραφή Αρχιεπιθεωρητή

Επιδότης / τρια

Ονοματεπώνυμο Επιδότη / Επιθεωρητή / Επιθεωρήτριας: ........................................................................................................................................

Ημερομηνία: ......../......../........            Ώρα: ......................           Υπογραφή .................................................................................................................

Σχόλια: ........................................................................................................................................................................................................................

Παραλήπτης / τρια

Ονοματεπώνυμο Παραλήπτη / τριας: ...........................................................................................................................         Α.Δ.Τ. ...........................

Ημερομηνία: ......../......../........            Ώρα: ......................           Υπογραφή .................................................................................................................

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

Εισπράχθηκε από: ......................................................................................................     Υπογραφή: ............................................................

Ποσό: .................................          Αρ. Απόδειξης: .......................................................     Ημερ. Απόδειξης: ..................................................

(Έντυπο Γ.Λ. 218 )



Σημειώσεις:

1.  Το ποσό εξώδικης ρύθμισης καταβάλλεται με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους πληρωμής, στο

Λογιστήριο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Κεντρικά Γραφεία, οδός Απελλή αρ. 12, Ταχ. Κωδ.

1080, Λευκωσία.

2.  Κάθε ποσό που καταβάλλεται στο ως πρόστιμο εξώδικης ρύθμισης θεωρείται χρηματική ποινή που

επιβλήθηκε λόγω καταδίκης για το σχετικό αδίκημα.

3.  Πληρωμή μέρους μόνο του ποσού εξώδικης ρύθμισης δεν γίνεται αποδεκτή.

4.  Η προθεσμία που δίδεται για εξάλειψη της παράβασης, της πράξης ή της παράλειψης δεν ταυτίζεται

κατ’ ανάγκην με την προθεσμία καταβολής του ποσού εξώδικης ρύθμισης.

5.  Ουδεμία ποινική δίωξη μπορεί να ασκηθεί αναφορικά με τη διάπραξη του αδικήματος, εάν το χρηματικό

ποσό εξώδικης ρύθμισης καταβληθεί πριν από ή μέχρι και την ημερομηνία που καθορίζεται στην

Ειδοποίηση Εξώδικης Ρύθμισης.

6.  Το μέγιστο συσσωρευμένο ποσό εξώδικης ρύθμισης που μπορεί να καθορίζεται στην ίδια Ειδοποίηση

Εξώδικης Ρύθμισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 5.000). Στην περίπτωση που

το αδίκημα επαναληφθεί για δεύτερη φορά ή δεν τερματιστεί εντός της προθεσμίας που τέθηκε, το νέο

ποσό εξώδικης ρύθμισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 10.000). Το μέγιστο

συσσωρευμένο ποσό εξώδικης ρύθμισης που μπορεί να καθορίζεται για περίοδο δύο (2) ετών δεν

υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€ 20.000) για κάθε υποστατικό, εγκατάσταση ή επιχείρηση.

7.  Σε περίπτωση παράλειψης εξόφλησης επιβαλλόμενου ποσού εξώδικης ρύθμισης και, εκτός εάν

αποφασιστεί διαφορετικά, ο Αρχιεπιθεωρητής λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο

ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

8.    Εάν ο παραβάτης δεν συμφωνεί με την απόφαση για έκδοση και επίδοση της παρούσας Ειδοποίησης

Εξώδικης Ρύθμισης μπορεί να υποβάλει ένσταση, μέσω γραπτής αίτησης, στον Υπουργό Εργασίας,

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για ανάκληση ή τροποποίηση της Ειδοποίησης, σύμφωνα με

τις διατάξεις του άρθρου 42 του Νόμου. Ωστόσο, εκτός και εάν η Ειδοποίηση ανακληθεί ή τροποποιηθεί

από τον Υπουργό, η Ειδοποίηση Εξώδικης Ρύθμισης, όπως και οι προθεσμίες που καθορίζονται

σ’ αυτήν για διακοπή της πράξης ή παράβασης ή αποκατάσταση της συμμόρφωσης και καταβολή του

ποσού εξώδικης ρύθμισης, εξακολουθεί να ισχύει.


