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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
                              Νο.  A      

 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2013  

(ΑΡ. 106(Ι)/2002, 160(Ι)/2005, 76(Ι)/2006, 22(Ι)/2007, 11(Ι)/2008, 53(Ι)/2008, 68(Ι)/2009, 
78(Ι)/2009, 181(Ι)/2013) 

 

 
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Νόμου 

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

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

Κατά την επιθεώρηση που έγινε στις ……./……../……….., και ώρα: …………… στο χώρο 
/στην εγκατάσταση:  ………………………………………………………………………………… 

που βρίσκεται στο διοικητικά όρια του Δήμου/Κοινότητας ………………………………………. 

από Επιθεωρητή/τρία (που διορίστηκε με βάση το άρθρο 23 των πιο πάνω Νόμων), 
διαπιστώθηκε ότι διαπράττετε/ξατε το/τα ακόλουθα αδίκημα/τα κατά παράβαση των Νόμων 
περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών του 2002 μέχρι 2013: ………………………………..  

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

Για τη διάπραξη του/των πιο πάνω αδικήματος/των, καλείστε να καταβάλετε εντός 
δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της παρούσας Ειδοποίησης 
εξώδικης ρύθμισης και όχι αργότερα από τις …………………, το ποσόν των € ………………..    
(ολογράφως)  ………………………………………………………………………………………… 

 

Παραλήπτης: 

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

Ημερομηνία: ………/…………./…………….., 

 

Επιθεωρητής: 

Ονοματεπώνυμο Επιθεωρητή/τρίας: ……………………………………………………………….. 

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

 
Καλείστε όπως τερματίσετε το αδίκημα με την επίδοση της παρούσας Ειδοποίησης. Σε 
περίπτωση  που εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών, το/τα αδίκημα/τα επαναληφθεί/ούν  ή δεν 
τερματιστεί/τούν θα κληθείτε να καταβάλετε ποσό εξώδικου προστίμου διπλάσιο του ποσού που 
καθορίστηκε κατά την πρώτη παράβαση. Σε περίπτωση που η πράξη ή η παράλειψη 
επαναληφθεί, ο Επιθεωρητής θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για δίωξη σας ενώπιον 
δικαστηρίου.  

 
 

(Έντυπο Γ.Λ. 298) 



 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
1. Η αποπληρωμή του ποσού που αναγράφεται στην παρούσα ειδοποίηση μπορεί να γίνεται 

διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Περιβάλλοντος:  
 
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/index_gr/index_gr?opendocument 
 
ή να καταβληθεί στα παρακάτω γραφεία: 

 
Λογιστήριο Τμήματος Περιβάλλοντος                 Γραφεία Τμήματος Περιβάλλοντος Λεμεσού 
28ης Οκτωβρίου 20-22                                        Τροόδους 20, 
2414, Έγκωμη, Λευκωσία                                   4100, Αγ. Αθανάσιος, Λεμεσός 
Τηλ.: 22408904                                                  Τηλ.: 25802717, 25802713 
 
 
Γραφεία Τμήματος Περιβάλλοντος Πάφου         Γραφεία Τμήματος Περιβάλλοντος Λάρνακας  
Νεόφυτου Νικολαϊδη                                          Χαρίλαου Τρικούπη 2 
Νέα Κυβερνητικά Κτίρια (Κτίριο Ε)                     7100, Αραδίππου                                             
Τηλ.: 26804568, 26804588                                Τηλ. : 24202856 
 

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

δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης, ουδεμία ποινική δίωξη 
θα ασκηθεί εναντίον του παραβάτη αναφορικά με τη διάπραξη του σχετικού αδικήματος. 

 
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. 
(iv) Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


