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ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Η σύμβαση αυτή έγινε σήμερα στη Λευκωσία την __/__/__ μεταξύ των πιο κάτω δύο Μερών: 

 

Της εταιρείας ________________ με το διακριτικό τίτλο _____, η οποία εδρεύει στη Λευκωσία 

(___________________), εκπροσωπείται νομίμως κατά την υπογραφή του παρόντος από τον 

……………………………………………………………………….και θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως 

_______________ 

 

ΚΑΙ 

 

του Διόνυσου Ζαγρέα Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Συγγενικών και άλλων 

Δικαιωμάτων Λτδ, ο οποίος εδρεύει στη Λευκωσία (Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’. 14, Μέγαρο Μιτσή 

2, 2ος όροφος, γρ. 8, 1065 Λευκωσία), εκπροσωπείται νομίμως κατά την υπογραφή του παρόντος 

από τον Πρόεδρο αυτού κ. __________________ και θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας 

ως o ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ. 

 

Τα Μέρη δηλώνουν, συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται αμοιβαία τα ακόλουθα: 

  

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση άνευ μετοχικού κεφαλαίου, 

δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.113, με αριθμό 

εγγραφής ΗΕ 182695, λειτουργεί ως οργανισμός συλλογικής διαχείρισης των συγγενικών 

δικαιωμάτων των Ελλήνων και Κύπριων ηθοποιών, στην Κύπρο. 

 

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ έχει συνάψει σύμβαση αμοιβαίας εκπροσώπησης με τον αντίστοιχο Ελληνικό 

Οργανισμό «Διόνυσο – Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ελλήνων Ηθοποιών 

Συν. Πε.» και λαμβανομένης υπόψη αυτής, δηλώνει και εγγυάται ότι εκπροσωπεί και/ή ότι έχει 

ορισθεί ως ο νόμιμος εκπρόσωπος του συνόλου των δικαιούχων Ελλήνων ηθοποιών, όσον 

αφορά τα συγγενικά δικαιώματα τους, που προκύπτουν από τις επαναληπτικές μεταδόσεις των 

ερμηνειών τους στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές της Κύπρου.  
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Επίσης δηλώνει και εγγυάται ότι εκπροσωπεί το σύνολο των Κυπρίων δικαιούχων ηθοποιών 

όσον αφορά τα συγγενικά δικαιώματα τους, που προκύπτουν από τις επαναληπτικές 

μεταδόσεις των ερμηνειών τους στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές της 

Κύπρου.  

 

Με βάση το καταστατικό του ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ έχει τη νόμιμη αρμοδιότητα να εισπράττει και να 

διανέμει την αμοιβή για τα συγγενικά δικαιώματα,  στο δικό του όνομα και για λογαριασμό των 

δικαιούχων ηθοποιών. 

 

Η _______________, είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη στην 

Κύπρο σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.113, με αριθμό εγγραφής ΗΕ ________, η 

οποία είναι ιδιοκτήτρια και/ή εκμεταλλεύεται τηλεοπτικό σταθμό, που εκπέμπει με το 

διακριτικό όνομα « _________» και αναγνωρίζει ότι ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ αντιπροσωπεύει το σύνολο 

των ηθοποιών, Κυπρίων και Ελλήνων, και μέσω αυτού, επιθυμεί να προχωρήσει σε 

συμφωνημένη και καθορισμένη αμοιβή με  τους δικαιούχους για την εκμετάλλευση των 

συγγενικών τους δικαιωμάτων.  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ: 

 

Για τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση υλικών φορέων ήχου και εικόνας με εγγεγραμμένες 

ερμηνείες ηθοποιών με οποιονδήποτε τρόπο από τις __________________, η _________, 

συμφωνεί να καταβάλλει στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ, το ποσό που αντιστοιχεί στις μεταδόσεις που θα 

διενεργεί, σύμφωνα με το επισυνημμένο αμοιβολόγιο, ως  συμφωνηθείσα αμοιβή για τα 

συγγενικά δικαιώματα που προκύπτουν από τις ερμηνείες του συνόλου των Ελλήνων και 

Κύπριων ηθοποιών που συμμετέχουν στις κατηγορίες οπτικοακουστικών έργων, όπως εκεί 

αναφέρονται. 

 

Ρητά συμφωνείται ότι η αναφερόμενη  αμοιβή θα οφείλεται από την __________ στον 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ για τις αναμεταδόσεις (επαναλήψεις) που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της 

παρούσης συμβάσεως. 
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Το ποσό που αντιστοιχεί στις μεταδόσεις κάθε έτους που αφορά η παρούσα σύμβαση, θα 

καταβάλλεται από την _____________ την 30η Ιουνίου και την 30η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, 

αρχής γενομένης από __________. 

 

Συμφωνείται ρητά ότι κάθε ποσό δικαιωμάτων που δεν καταβάλλεται εντός της ως άνω 

συμφωνηθείσας προθεσμίας, καθίσταται αυτομάτως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό χωρίς καμία 

άλλη ειδική όχληση, εντόκως με το νόμιμο τόκο μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του, 

ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες κυρώσεις που τυχόν συνεπάγεται η καθυστέρηση αυτή. 

 

Η δια του παρόντος συμφωνία ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της. Κατά τη λήξη της 

πρώτης τριετίας, τα μέρη δύνανται να προσέλθουν σε εκ νέου διαπραγματεύσεις, αναφορικά 

μόνο με το ποσό της συμφωνηθείσας αμοιβής. 

 

Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, δηλώνεται ότι ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ δεν έχει 

οποιαδήποτε άλλη αξίωση εναντίον της _____________ και ότι διευθετούνται οριστικά και 

τελεσίδικα οι οποιασδήποτε φύσεως διαφορές μεταξύ των μερών. 

 

Η _____________υποχρεούται όπως προμηθεύει τον Οργανισμό με τα στοιχεία που αφορούν 

όλες τις (ανά)μεταδόσεις - επαναλήψεις που διενεργεί με τις ημερομηνίες και ώρες μετάδοσης 

τους, ως και τα ονόματα των ηθοποιών που συμμετέχουν σε αυτές. 

 

Όλοι οι όροι του παρόντος συμφωνούνται ως ουσιώδεις και οποιαδήποτε τροποποίηση τους ή 

κατάργηση τους μπορεί να γίνεται μόνο εγγράφως. 

 

Νοείται ότι εάν οποιοδήποτε Δικαστήριο ή άλλο αρμόδιο σώμα θεωρήσει ή αποφασίσει ότι 

οποιοσδήποτε από τους όρους του παρόντος εγγράφου είναι άκυρος, ακυρώσιμος ή μη 

εφαρμόσιμος τότε αυτό δεν θα επηρεάζει τους υπόλοιπους όρους οι οποίοι θα συνεχίσουν να 

ισχύουν. 

 

Αυτή η συμφωνία δεσμεύει τα Συμβαλλόμενα Μέρη, τους εκδοχείς, διαδόχους, κληρονόμους, 

διαχειριστές και/ή εκτελεστές διαθήκης. 
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Κάθε διαφορά που θα προκύψει για οποιονδήποτε λόγο και κατά οποιονδήποτε τρόπο από το 

παρόν θα επιλύεται με πνεύμα καλής πίστης, αλλιώς θα υπάγεται για δικαστική επίλυση στα 

καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια της Λευκωσίας. 

 

Το παρόν συμφωνητικό υπογράφεται σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα και καθένα από τα 

συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνει από ένα.  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ  

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ ΖΑΓΡΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΤΔ 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

 

 

 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ 

 

 

΄Ονομα & Αρ.Τ. Υπογραφή 

1.   

 

 
 

2.   

 


