
 
Σύμβαση Προσχώρησης μελών στο συλλογικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων 

χαρτιού μη συσκευασίας για την συλλογή από το οικιακό ρεύμα 
 

Η παρούσα συμφωνία καταρτίζεται σήμερα, ………....…, στη ……………………. μεταξύ: 

 

Της Εταιρείας GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LIMITED, εταιρείας μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα η οποία συστάθηκε με βάση τους Νόμους της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, έχοντας εγγεγραμμένα γραφεία στην Λεωφόρο Τσερίου 229, 2047, 
Στρόβολος Λευκωσία και με Αριθμό Εγγραφής 139858, και όπου η εν λόγω εταιρεία 
θα αναφέρεται εφεξής ως η «Συνεργάτιδα», ως αντιπροσώπου της Αδειούχου της 
Εταιρείας ΔΙ.ΧΑ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΛΤΔ, 
εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η οποία συστάθηκε με βάση τους Νόμους 
της Κυπριακής Δημοκρατίας , έχοντας εγγεγραμμένα γραφεία στην Δημοσθένη 
Σεβέρη, 25, METROPOLIS TOWER, Floor 3, Flat 301,1080, Αγ. Ομολογητές, Λευκωσία, 
Κύπρος και Αριθμό Εγγραφής 400500, και όπου η εν λόγω εταιρεία θα αναφέρεται 
εφεξής ως «Αδειούχος», 

 

και: 
 

1. Της Εταιρείας ___________________________________________________, 
Εταιρείας η οποία συστάθηκε με βάση τους Νόμους της 
____________________________________________________________, έχοντας 
εγγεγραμμένα γραφεία στην 
______________________________________________________________________
_________________________ (διεύθυνση) και με Αριθμό Εγγραφής __________. Η 
εν λόγω εταιρεία θα αναφέρεται εφεξής ως «Παραγωγός». 

 

 

 

Επειδή: 

 

I. Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Χαρτιού Μη Συσκευασίας) 
Κανονισμοί του 2017, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, 
δυνάμει των άρθρων 11,12,13, 23 και 54(2)(ε) των περί Αποβλήτων Νόμων του 
2011 έως (Αρ.  
2) του 2016 που αφορά τα απόβλητα χαρτιού μη συσκευασίας έχει 
ενσωματωθεί στην Νομοθεσία ως «Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων 
Χαρτιού Μη Συσκευασίας) Κανονισμοί του 2017», που θεσπίστηκε στις 15 
Δεκεμβρίου 2017, (κατωτέρω ονομαζόμενος «ο Νόμος») και με τους 
Κανονισμούς που βασίζονται σε αυτή την Νομοθεσία (εφεξής ονομαζόμενοι «οι 
Κανονισμοί»). 

 
II. Δυνάμει του Νόμου, οι παραγωγοί του χαρτιού μη συσκευασίας είναι υπόχρεοι 

να μεριμνήσουν, ατομικά ή συλλογικά για την λειτουργία συστήματος 
διαχείρισης χαρτιού μη συσκευασίας το οποίο να επιτρέπει στους κατόχους του 
 

Μονογραφές 
 

__________ __________ 
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χαρτιού μη συσκευασίας να διαχωρίζουν τα απόβλητα χαρτιού μη συσκευασίας 
και να τα διαθέτουν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εφικτή η χωριστή συλλογής 
τους. Τα απόβλητα χαρτιού μη συσκευασίας πρέπει να τυγχάνουν τέτοιας 
διαχείρισης, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των ποσοτικών στόχων που 
προβλέπονται στις πρόνοιες του Κανονισμού 19. 

 

ΙΙΙ. Για τους πιο πάνω σκοπούς η Αδειούχος λειτουργίας του συλλογικού 
συστήματος διαχείρισης χαρτιού μη συσκευασίας αφού διατηρεί το δικαίωμα 
δυνάμει της παρ. 7(2) των Κανονισμών (ΚΔΠ 430/2017) να συνεργαστεί με άλλα 
υφιστάμενα αδειούχα συλλογικά συστήματα άλλων ροών αποβλήτων για να 
εξασφαλίζει την συλλογή, έχει αναθέσει την πλήρη συλλογή χαρτιού μη 
συσκευασίας από το οικιακό ρεύμα στην με Συνεργάτιδα Σύμβαση Συνεργασίας. 

 

IV. Προϋπόθεση εγγραφής στο συλλογικό σύστημα διαχείρισης χαρτιού μη 
συσκευασίας είναι η συνομολόγηση σύμβασης Προσχώρησης Μελών 
υποχρεώσεις κάθε μέλους προς το συλλογικό σύστημα και τις υποχρεώσεις του 
συλλογικού συστήματος προς το μέλος. Μετά την εγγραφή του Παραγωγού στο 
συλλογικό σύστημα σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις που διέπουν τόσο 
αυτή όσο και την βασική συμφωνία η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας η Συνεργάτιδα θα αναλαμβάνει την συλλογή του χαρτιού μη 
συσκευασίας από το οικιακό ρεύμα για την Αδειούχο. 

 

V. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ο Παραγωγός θα συμμετέχει στο Σύστημα 
του Αδειούχου σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις που περιγράφονται σε 
αυτή την συμφωνία και η Συνεργάτιδα θα αναλάβει την συλλογή του Χαρτιού 
Μη Συσκευασίας από το οικιακό ρεύμα σύμφωνα με το εκάστοτε γεωγραφικό 
πρόγραμμα που πραγματοποιεί. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα έχει συμφωνηθεί ως κάτωθι: 
 

Άρθρο 1. Ορισμοί 
 

1.01. «Συμφωνία» 
 

σημαίνει το παρόν έγγραφο, όπως έχει υπογραφεί, μαζί με οποιανδήποτε 
τροποποίηση και επιπρόσθετα στοιχεία που μπορεί αργότερα να συμφωνηθούν. 

 

1.02. «Νόμος» 
 

σημαίνει τoυς Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Χαρτιού Μη 
Συσκευασίας) Κανονισμοί του 2017, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό 
Συμβούλιο, δυνάμει των άρθρων 11,12,13, 23 και 54(2)(ε) των περί Αποβλήτων 
Νόμων του 2011 έως (Αρ. 2) του 2016 Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων 
Χαρτιού Μη Συσκευασίας) Κανονισμοί του 2017, οι οποίοι εκδόθηκαν από το 
Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει των άρθρων 11,12,13, 23 και 54(2)(ε) των περί 
Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως (Αρ. 2) του 2016. 
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1.03. «χαρτί μη συσκευασίας» έχει τη σημασία που του δίνεται στους οι περί 
Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Χαρτιού Μη Συσκευασίας) Κανονισμοί του 2017 
και σημαίνει:  

(α) Εφημερίδες, φυλλάδια, διαφημιστικά, έντυπα σε δημοσιογραφικό χαρτί, 
(β) περιοδικά, έντυπα, καταλόγους, διαφημίσεις σε χαρτί ιλουστρασιόν,  
(γ) χαρτί γραφείου, φακέλους, επιστολές, χαρτί από εκτυπώσεις, ταμειακές 

αποδείξεις, τηλεφωνικούς καταλόγους, χαρτόνι, κάρτες, θήκες 
αρχειοθέτησης και ταξινόμησης εγγράφων, εισιτήρια, χάρτινα καρούλια,  

(δ) χαρτί για παραγωγή έργων τέχνης, 
(ε) βιβλία, σχολικά σημειωματάρια και άλλο χαρτί για σχολική χρήση, 

(στ) χαρτί που χρησιμοποιείται για την παραγωγή οποιουδήποτε από τα είδη που 
αναφέρονται πιο πάνω, 
αλλά δεν περιλαμβάνει χαρτί υγείας και χαρτοπετσέτες· 

 

Άρθρο 2. Σκοπός της Συμφωνίας 

 

Ο σκοπός της Συμφωνίας είναι η συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Παραρτήματος ΙΙ 
της Παραγράφου 10 του Κανονισμού (ΚΔΠ 430/2017), σύμφωνα με την οποία 
προκειμένου να θεωρούνται μέλη του συλλογικού συστήματος διαχείρισης 
αποβλήτων χαρτιού μη συσκευασίας οι παραγωγοί οφείλουν να υπογράφουν την 
παρούσα. Η παρούσα αποτελεί παράρτημα Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ της 
Αδειούχου και της Συνεργάτιδας με την οποία αναθέτει η Αδειούχος στην 
Συνεργάτιδα τη συλλογή του Χαρτιού μη συσκευασίας από το οικιακό ρεύμα και με 
την οποία η Αδειούχος καθιστά ως αντιπρόσωπό της τη Συνεργάτιδα για την 
εγγραφή εκ μέρους της μελών και την είσπραξη των εισφορών. 

 

Άρθρο 3. Επικράτεια 

 

Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε εφαρμογή εντός της Κυπριακής Επικράτειας. 
Επικράτεια εννοείται το έδαφος που ελέγχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία, 
εφεξής καλούμενη «η Επικράτεια». Αυτό σημαίνει ότι η υπηρεσία που αναλαμβάνει 
η Συνεργάτιδα έναντι του Αδειούχου αυστηρά περιορισμένη στο χαρτί μη 
συσκευασίας που τοποθετείται από τον Παραγωγό στην τοπική αγορά (την 
Επικράτεια) και όπου γεωγραφικά δραστηριοποιείται η Συνεργάτιδα . 

 

Άρθρο 4. Δήλωση δεδομένων χαρτιού μη συσκευασίας 

 

4.01 Για να είναι σε θέση η Συνεργάτιδα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της 
Συμφωνίας με τον Αδειούχο, ο Παραγωγός θα πρέπει να υποβάλλει στην 
Συνεργάτιδα ως αντιπροσώπου του Αδειούχου τριμηνιαία Δήλωση των 
πραγματικών ποσοτήτων του χαρτιού μη συσκευασίας που έχει τοποθετήσει στην 
αγορά την προηγούμενη τριμηνία (εφεξής καλούμενη «η Δήλωση»). Όλες οι 
δηλώσεις θα πρέπει να υποβάλλονται 15 ημέρες με την λήξη του τριμήνου και θα 

 

Μονογραφές 
 

__________ _________ 
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πρέπει να συνοδεύονται με τα έγγραφα που τεκμηριώνουν τις ποσότητες 
εισαγωγής. Τα τρίμηνα καθορίζονται ως εξής: 

 

1. Ιανουάριος – Μάρτιος 
2. Απρίλιος – Ιούνιος 
3. Ιούλιος – Σεπτέμβριος 
4. Οκτώβριος – Δεκέμβριος 

 

4.02. Η μορφή της Δήλωσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας 
Συμφωνίας. Η Συνεργάτιδα ως αντιπρόσωπος του Αδειούχου διατηρεί το δικαίωμα 
να αλλάξει την μορφή της Δήλωσης, και αναλαμβάνει να ενημερώνει τον Παραγωγό 
για τις όποιες αλλαγές τουλάχιστον τρείς μήνες πριν την λήξη κάθε τριμηνίας. Τα 
στοιχεία τα οποία θα ζητούνται στην Δήλωση θα περιορίζονται σε όσα η 
Συνεργάτιδα και η Αδειούχος θεωρούν άκρως απαραίτητα. 

 

4.03 Η κάθε Δήλωση θα πιστοποιείται ως αληθής από τους κατά Νόμο Υπεύθυνους 
του Παραγωγού. 

 

4.04 Η Συνεργάτιδα έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Αδειούχο να ασκεί τέτοιους 
ελέγχους εκ μέρους της (κατόπιν ειδοποίησης προς τον Παραγωγό), όποτε κρίνει 
αναγκαίο για να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες της Δήλωσης είναι σωστές. Η 
Συνεργάτιδα διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει από μόνη της αυτούς τους 
ελέγχους, ή να τους αναθέσει σε εγκεκριμένο ελεγκτή τον οποίο θα δεσμεύει 
επαγγελματική εμπιστευτικότητα. 

 

Άρθρο 5  Τέλη Εγγραφής 

 

5.01 Ο Παραγωγός που θα εγγραφεί ως Μέλος στον Αδειούχο μέσω της 
Συνεργάτιδας ως αντιπροσώπου, με την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας 
καταβάλλει ως τέλος εγγραφής το ποσό των €200 συν ΦΠΑ. Τα τέλη εγγραφής είναι 
μη επιστρεπτέα. 

 

Άρθρο 6 Εισφορές προς το Σύστημα 

 

6.01 0 Παραγωγός θα καταβάλλει στην Συνεργάτιδα που θα ενεργεί εκ μέρους του 
Αδειούχου τριμηνιαίες εισφορές για την χρηματοδότηση της συλλογής του Χαρτιού 
Μη Συσκευασίας από το οικιακό ρεύμα. Οι εισφορές ισχύουν και καταβάλλονται 

από την 1ην Δεκεμβρίου 2020.   
 

6.02 Αυτές οι τριμηναίες Δηλώσεις αφορούν και θα είναι οφειλόμενες, για τις 
ποσότητες χαρτιού μη συσκευασίας που τοποθετεί στην αγορά εντός της 
Επικράτειας ο Παραγωγός κατά την διάρκεια του τριμήνου, όπως αυτές 
παρουσιάζονται από τον Παραγωγό στην τριμηνιαία Δήλωση που θα υποβάλλει 
στην Συνεργάτιδα. 
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6.03 Η τιμολόγηση και πληρωμή των Δηλώσεων του Παραγωγού προς την 
Συνεργάτιδα θα γίνεται τριμηνία. Όλα τα τιμολόγια θα αποπληρώνονται εντός 30 
ημερών εκτός εάν : 

 

o το ποσό του τιμολογίου είναι μέχρι €2.000 τότε θα πληρώνεται σε μία 
μηνιαία δόση 

 
o το ποσό του τιμολογίου είναι από €2.000 μέχρι €10.000 τότε θα 

πληρώνεται σε δύο (2) ισόποσες διαδοχικές μηνιαίες δόσεις 
 

o το ποσό του τιμολογίου είναι από €10.001 μέχρι €20.000 τότε θα 
πληρώνεται σε τρεις (3) ισόποσες διαδοχικές μηνιαίες δόσεις 

 
o το ποσό του τιμολογίου είναι από €20.001 μέχρι €35.000 τότε θα 

πληρώνεται σε τέσσερις (4) ισόποσες διαδοχικές μηνιαίες δόσεις 
o το ποσό του τιμολογίου  είναι από €35.001 μέχρι €85.000 τότε θα  

πληρώνεται σε πέντε (5) ισόποσες διαδοχικές μηνιαίες δόσεις και 
 

o το ποσό του τιμολογίου είναι πέραν των €85.001 τότε θα πληρώνεται 
σε έξι (6) ισόποσες διαδοχικές μηνιαίες δόσεις. Σε αυτή την 

περίπτωση, μαζί με την 1η δόση θα καταβάλλεται εκτός από το 1/6 το 
καθαρού ποσού και ολόκληρο το ΦΠΑ για το σύνολο των εισφορών 
του Παραγωγού.  
Καθυστερημένες πληρωμές θα φέρουν τόκο 2%. 

 

6.04 Οι πληρωμές θα γίνονται με τραπεζικό έμβασμα ή τραπεζική επιταγή, ή 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο πληρωμής που εγκρίνει η Συνεργάτιδα. Όλα τα τιμολόγια 
είναι πληρωτέα σε τριάντα (30) μέρες από την παραλαβή τους εκτός εάν λόγω του 
ύψους του ποσού το τιμολόγιο εμπίπτει σε κατηγορία σταδιακής αποπληρωμής 
όπως περιγράφεται στο άρθρο 6.03 πιο πάνω. Ο Παραγωγός δεν θα απαλλάσσεται 
οριστικά από την υποχρέωση του να εξοφλήσει ένα τιμολόγιο εκτός και εάν η 
Συνεργάτιδα έχει λάβει ολόκληρο το ποσό που τιμολογήθηκε. Ως εκ τούτου, για 
παράδειγμα, τραπεζικά δικαιώματα που σχετίζονται με τον τρόπο πληρωμής που 
επιλέγει ο Παραγωγός θα βαρύνουν τον Παραγωγό. Όποια διαφωνία σχετικά με τα 
τιμολόγια για να είναι έγκυρη, πρέπει να υποβάλλεται με συστημένη επιστολή εντός 
τριάντα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. 

 

 

6.05 Οι εισφορές του Παραγωγού που θα Δηλώνει θα υπολογίζονται με βάση το 
βάρος του χαρτιού μη συσκευασίας που τοποθέτησε στην επικράτεια επί των 
χρεώσεων του Καταλόγου Χρεώσεων του Συστήματος που περιέχεται στο 
Παράρτημα 2 της παρούσας Συμφωνίας. 

 

6.06 Εάν ο Παραγωγός δεν υποβάλει έγκαιρα στην Συνεργάτιδα τη Δήλωση του 
σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, τότε θα φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση και 
θα καταβάλει συμφωνημένες αποζημιώσεις προς τη Συνεργάτιδα που ενεργεί εκ 
μέρους του Αδειούχου με 2% επί της τριμηνιαίας Δήλωσης του. Σε περίπτωση που η 

 

Μονογραφές 
 

__________ __________ 
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Συνεργάτιδα μετά από περίοδο έξι μηνών, που θα υπολογιστεί με βάση το άρθρο 
4.01, δεν έχει ακόμη λάβει τη σχετική Δήλωση, η Συνεργάτιδα θα έχει το δικαίωμα 
να τερματίσει την Συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 10 αφού πρώτα ειδοποιήσει 
εγγράφως τον παραγωγό να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του εντός δεκαπέντε 
(15) ημερών από την λήψη της επιστολής ειδοποίησης. 

 

6.07 Σε περίπτωση που η Συνεργάτιδα, χρησιμοποιώντας τα μέσα που έχει 
διαθέσιμα βάσει της Συμφωνίας και του Νόμου και πιο συγκεκριμένα, 
χρησιμοποιώντας τους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 4.04, διαπιστώσει ότι 
εμπεριέχεται αναληθής δήλωση του Παραγωγού, τότε ο Παραγωγός θα είναι 
υπεύθυνος, από την μία να καταβάλει στην Συνεργάτιδα τις εισφορές που δεν έχουν 
καταβληθεί συν τόκο στα ποσά που οφείλει συν το κόστος ελέγχου. Σε περίπτωση 
δεύτερης παραβίασης της Συμφωνίας, η Συνεργάτιδα θα έχει το δικαίωμα να 
τερματίσει τη Συμφωνία κατά την απόλυτη της κρίση. 

 

Άρθρο 7 Αναδρομικότητα των εισφορών 

 

7.01 Η υποχρέωση καταβολής εισφορών άρχεται σύμφωνα και με το άρθρο 4.01 της 

παρούσας Συμφωνίας από την 1η Δεκεμβρίου 2020. Αυτό ισχύει για όλα τα Μέλη 
ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι 

Μέλη που εγγράφονται στο σύστημα μετά την 1η Δεκεμβρίου 2020, θα καταβάλουν 
αναδρομικά εισφορές για τις συσκευασίες χαρτιού μη συσκευασίας που είχαν 

τοποθετήσει στην αγορά από την 1η Δεκεμβρίου 2020. Ο υπολογισμός των 
αναδρομικών εισφορών που θα πρέπει να καταβληθούν θα γίνεται με βάση 
σχετικές Δηλώσεις Συσκευασίας για κάθε τρίμηνο τις οποίες υποχρεούται να 
υποβάλει ο Παραγωγός προς την Συνεργάτιδα και με τον κατάλογο τελών που ήταν 
σε ισχύ τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

 

7.02 Διευκρινίζεται ότι, η αναδρομικότητα ισχύει για Παραγωγούς που εγγράφονται 

ως Μέλη μετά την 1η Δεκεμβρίου 2020 τα οποία ήταν με βάση τις δραστηριότητες 
τους, Υπόχρεοι Χαρτιού Μη Συσκευασίας κατά την περίοδο, ή μέρος της περιόδου, 

από την 1η Δεκεμβρίου 2020 μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στην 
Συνεργάτιδα. 

 

7.03 Οι όροι πληρωμής των αναδρομικών τελών προς το σύστημα θα συμφωνούνται 
με κάθε νέο εγγραφέν Μέλος ανάλογα με το ύψος του οφειλόμενου ποσού. 

 

 

Άρθρο 8 Έγκριση του συλλογικού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων χαρτιού μη 
συσκευασίας 

 

8.01 Ο Αδειούχος αναλαμβάνει την συλλογή του χαρτιού μη συσκευασίας στις 
περιοχές όπου πραγματοποιείται συλλογή των ρευμάτων Χαρτιού και PMD μέσω 
της Συμφωνίας Συνεργασίας με τη Συνεργάτιδα και απαλλάσσει τον Παραγωγό από 
αυτήν την υποχρέωση του. 
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8.02 Η Συνεργάτιδα ως αντιπρόσωπος του Αδειούχου ετοιμάζει ένα κατάλογο των 
Παραγωγών που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Μέλους και έχουν συμβληθεί μαζί 
της. 

 

Άρθρο 9 Διάρκεια 

 

Η Συμφωνία τίθεται σε εφαρμογή την 1η Δεκεμβρίου 2020 χωρίς αυτό να επηρεάζει 
τις πρόνοιες του άρθρου 7.0 σχετικά με την αναδρομικότητα των εισφορών. Η 

Συμφωνία θα έχει ισχύ μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2023. 
 

Άρθρο 10 Τερματισμός 

 

10.01 Η Συμφωνία θα τερματίζεται ipso jure, χωρίς καμία δικαστική παρέμβαση, σε 
περίπτωση που η Άδεια λειτουργίας της Συνεργάτιδας ανακληθεί οριστικά από τις 
αρμόδιες αρχές. Σε καμία περίπτωση η Συνεργάτιδα δεν θα είναι υπεύθυνη για 
ζημιές ή αποζημιώσεις, εκτός εάν βρεθεί ένοχη για κάποια εσκεμμένη πράξη ή 
σοβαρή αμέλεια.  

 

10.02 Η Συμφωνία θα τερματίζεται ipso jure, χωρίς καμία δικαστική παρέμβαση, σε 
περίπτωση που η Άδεια λειτουργίας της Αδειούχου ανακληθεί οριστικά από τις 
αρμόδιες αρχές. Σε καμία περίπτωση η Αδειούχος δεν θα είναι υπεύθυνη για ζημιές 

 
ή αποζημιώσεις, εκτός εάν βρεθεί ένοχη για κάποια εσκεμμένη πράξη ή σοβαρή 
αμέλεια. 

 

10.03 Η Συμφωνία θα τερματίζεται ipso jure με αίτηση του Παραγωγού εάν, τριάντα 
μέρες μετά την αποστολή αίτησης του προς την Συνεργάτιδα και την Αδειούχο, για 
τερματισμό της παραβίασης οποιωνδήποτε υποχρεώσεων των, δεν υπάρξει 
τερματισμός της συγκεκριμένης παραβίασης ή ικανοποιητική εξήγηση που να 
ικανοποιεί τον Παραγωγό. 

 

10.04 Εκτός σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού, η Συμφωνία μπορεί να 
τερματιστεί νόμιμα με την απαίτηση της Συνεργάτιδας ή/και της Αδειούχου χωρίς 
νομικές διατυπώσεις ή δικαστική παρέμβαση: 

 

o Σε περίπτωση που ο Παραγωγός δεν πληρώσει το οφειλόμενο ποσό 
δεκαπέντε εργάσιμες μέρες μετά τη λήψη συστημένης επιστολής που του 
έχει αποσταλεί η Συνεργάτιδα για αυτό το σκοπό, 

 
 
 

 

o Σε περίπτωση σοβαρού λάθους από πλευράς του Παραγωγού σε σχέση με 
δεσμευτικές τους υποχρεώσεις βάσει της παρούσας Συμφωνίας και που 
δεν έχει διορθωθεί μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες μετά από σχετική 

 

Μονογραφές 
 

__________ __________ 
 
 

7 



 
προειδοποίηση της Συνεργάτιδας, ή δεν έχει δοθεί εξήγηση που να 
ικανοποιεί την Συνεργάτιδα. 

 
 

 

10.05 Οποιοσδήποτε πρόωρος τερματισμός, θα μπει σε εφαρμογή ipso jure και 
χωρίς οποιαδήποτε δικαστική παρέμβαση έστω και με συνοπτικές διαδικασίες, με 
γραπτή ειδοποίηση που θα σταλεί συστημένη από το συμβαλλόμενο μέρος που 
επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματα του προς το έτερο συμβαλλόμενο μέρος. 

 

10.06 Σε περίπτωση τερματισμού της Συμφωνίας για οποιοδήποτε λόγο, κανένα από 
τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα είναι δεσμευμένο προς το άλλο σχετικά με ζημιές, 
αποζημιώσεις για τερματισμό, ή οποιαδήποτε άλλα ποσά που επιβάλλει ο Νόμος, 
με την εξαίρεση αυτών που είναι πληρωτέα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
Συμφωνίας. Νοείται ότι, όλα τα εκκρεμή τιμολόγια κατά τη στιγμή του τερματισμού 
καθίστανται πληρωτέα. Οιονδήποτε ποσόν έχει εισπραχθεί προκαταβολικά και 
αφορά την περίοδο μετά τον τερματισμό, θα θεωρείται ως συμφωνημένη και 
αμετάκλητη αποζημίωση προς την Συνεργάτιδα. 

 

Άρθρο 11 Γενικές Πρόνοιες 
 

11.01 Ειδοποιήσεις και έδρα 
 

Οποιαδήποτε γραπτή ειδοποίηση χρειαστεί να γίνει από τα συμβαλλόμενα μέρη 
αμφότερα μέσα στα πλαίσια της Συμφωνίας, εκτός και εάν υπάρχει άλλη πρόνοια, 
θα θεωρηθεί δεόντως παραδοτέα όταν σταλεί με συστημένη επιστολή και με 
βεβαίωση λήψης στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Στον Παραγωγό θα αποστέλλονται 
οι διάφορες ειδοποιήσεις από την Συνεργάτιδα, στη διεύθυνση που αναγράφεται 
στην πρώτη σελίδα αυτής της Συμφωνίας ή στην Ταχυδρομική Θυρίδα του 
Υπόχρεου Συσκευασίας, εκτός και εάν ειδοποιηθεί διαφορετικά η Συνεργάτιδα από 
τον Παραγωγό για καινούργια έδρα. 

 

11.02 Μη Δυνατότητα Μεταβίβασης 
 

Ο Παραγωγός δεν μπορεί, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, να εκχωρήσει την 
Συμφωνία σε τρίτο πρόσωπο χωρίς την προγενέστερη γραπτή συναίνεση της 
Αδειούχου και της Συνεργάτιδας. 

 

11.03 Εφαρμοστέο Δίκαιο 
 

Αυτή η Συμφωνία διέπεται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι 
αρμόδιες αρχές για την επίλυση οποιωνδήποτε διαφωνιών που μπορεί να 
προκύψουν από την παρούσα Συμφωνία είναι τα Δικαστήρια της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

 

11.04 Ευθύνη 
 

Σε καμία περίπτωση δεν θα φέρει ευθύνη η Συνεργάτιδα ή/και η Αδειούχος για 
ζημιές ή τόκους, εκτός κι εάν κριθεί ένοχη για σκόπιμη πράξη ή σοβαρή αμέλεια. 

 

11.05 Τροποποιήσεις και αλλοιώσεις 
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Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις και αλλοιώσεις στην Συμφωνία πρέπει να γίνονται 
γραπτώς και να υπογράφονται από τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους 
αντιπροσώπους των συμβαλλομένων μερών. 

 

11.06 Όλες οι πρόνοιες της Συμφωνίας αυτής είναι ουσιώδεις. 
 

11.07  Προηγούμενες Συμφωνίες 
 

Αυτή η Συμφωνία υπερισχύει και αντικαθιστά, με άμεση εφαρμογή την ώρα που 
αυτή τίθεται σε ισχύ, όποιες προηγούμενες προφορικές ή γραπτές συμφωνίες 
έγιναν από τα συμβαλλόμενα μέρη και αφορούσαν το ίδιο θέμα. 

 

11.08 Παραρτήματα 
Τα Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Συμφωνίας. 

 

Το παρόν έγινε εις διπλούν και από ένα έλαβαν αμφότερα τα Μέρη. 
 

Στην ____________________________ Ημερ. ____________________ 
 
 
 
 

 

Mάρτυρες Οι Συμβαλλόμενοι 
 

 

1. __________________________Συνεργάτιδα εκ μέρους του Αδειούχου 
 

Ολογρ.: _______________________ 1. __________________________ 
 
 
 

 

2. __________________________Παραγωγός διά νόμιμου αντιπροσώπου της 
 

Ολογρ.: _______________________ 2. ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μονογραφές 
 

__________ __________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 
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  ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ……Εως ………202.. 
              

1 Όνομα εταιρείας: Official use only 

2 Αριθμός εγγραφής εταιρείας: Received date   Net € 0.00 

3 Αριθμός εγγραφής στο Φ.Π.Α.:  Received by   Vat € 0.00 

4 Περίοδος αναφοράς: Noted by   Total € 0.00 

5 Ημερομηνία συμπλήρωσης: Approved by       

6 Υπεύθυνο άτομο:         

7 Τηλέφωνο:         

              

  ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Τόνοι Τέλη € Ολικό € ΦΠΑ € Σύνολο € 

1 Εφημερίδες 0.00 7.00 0.00 0 0.00 

2 
Περιοδικά, έντυπα, καταλόγους, διαφημίσεις σε χαρτί 
ιλουστρασιόν 0.00 18.00 0.00 

0 
0.00 

3 

Χαρτί γραφείου (φωτοτυπικής), φακέλους, επιστολές, χαρτί 
από εκτυπώσεις, ταμειακές, αποδείξεις, τηλεφωνικούς 
καταλόγους, χαρτόνι, κάρτες, θήκες αρχειοθέτησης και 
ταξινόμησης εγγράφων, εισιτήρια, χάρτινα καρούλια 

0.00 18.00 0.00 0 0.00 

4 Χαρτί για παραγωγή έργων τέχνης 0.00 18.00 0.00 0 0.00 

5 
Βιβλία, σχολικά σημειωματάρια και άλλο χαρτί για σχολική 
χρήση 

0.00 18.00 0.00 0 0.00 

6 
Χαρτί που χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
οποιουδήποτε από τα πιο πάνω είδη (1-5) 

0.00 18.00 0.00 0 0.00 

              

  Σύνολο 0.00   0.00 0.00 0.00 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
 

 

ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ € Ανά τόνο 

Εφημερίδες €7.00 

Περιοδικά, έντυπα, καταλόγους, 
διαφημίσεις σε χαρτί ιλουστρασιόν 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

€18.00 

Χαρτί γραφείου (φωτοτυπικής), 
φακέλους, επιστολές, χαρτί από 
εκτυπώσεις, ταμειακές, αποδείξεις, 
τηλεφωνικούς καταλόγους, χαρτόνι, 
κάρτες, θήκες αρχειοθέτησης και 
ταξινόμησης εγγράφων, εισιτήρια, 
χάρτινα καρούλια 

Χαρτί για παραγωγή έργων τέχνης 

Βιβλία, σχολικά σημειωματάρια και 
άλλο χαρτί για σχολική χρήση 
 

Χαρτί που χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή οποιουδήποτε από τα 
πιο πάνω είδη (1-5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Μονογραφές 
 

__________ __________ 
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