ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
Η παρούσα Συμφωνία θα γίνεται:
ΜΕΤΑΞΥ
1.
2.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ,
ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ,
ΚΑΙ

3.

Τον Μελισσοκόμο ως άτομο η την Εταιρεία που εκπροσωπεί.

Παραχώρηση άδειας χρήσης και όροι χρήσης:
Οι Σύνδεσμοι θα παραχωρούν την άδεια χρήσης του Εμπορικού Σήματος, η οποία θα έχει
διάρκεια χρήσης δύο (2) χρόνων, στον Μελισσοκόμο και ο Μελισσοκόμος θα αποδέχεται την
άδεια χρήσης, για χρήση στα κατωτέρω προϊόντα και υλικά του Μελισσοκόμου με γραπτή
συμφωνία μεταξύ τους, η οπία θα έχει όρους και προυποθέσεις όπως παρακάτω:
Όροι – Προυποθέσεις
Ο Μελισσοκόμος θα δηλώνει και θα εγγυάται ότι:
1. Είναι δεόντως εγγεγραμμένος στο μητρώο Μελισσοκόμων του Τμήματος Γεωργίας του
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με αρ. εγγραφής
μητρώου. (αντίγραφο η βεβαίωση από επαρχιακά γραφεία Τμ. Γεωργίας)
2. Έχει ολοκληρώσει την διαδικασία αναθεώρησης για το Μητρώο Μελισσοκόμων του
Τμήματος Γεωργίας και έχει υποβάλει το σχετικό έντυπο δήλωσης των στοιχείων (Τύπος
Γεωργίας 320) καθώς και το έντυπο Στατιστικών Πληροφοριών για το τρέχων έτος.
3. Είναι εγγεγραμμένο μέλος του Παγκύπριου Συνδέσμου Μελισσοκόμων ή της Πακύπριας
Κίνησης Επαγγελματιών Μελισσοκόμων.
4. Υποβάλλει υπέυθυνη δήλωση ότι δεν είναι εισαγωγέας μελιού ή μέτοχος σε
οποιαδήποτε εταιρεία που εισάγει μέλι στην Κύπρο.
5. Ο Μελισσοκόμος δηλώνει και εγγυάται ότι, το μέλι που παράγει είναι 100% γνήσιο
Κυπριακό μέλι,
6. Το δοχείο μέλιου που προορίζεται για πώληση θα πρέπει να φέρει ετικέτα.
7.

Σην ετικέττα του δοχείου θα πρέπει να αναγράφονται ο χώρος εμφιάλωσης, οι σχετικές
Υγειονομικές Άδειες καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες πρέπει να
αναγράφονται σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία και τους εκάστοτε κανονισμούς που
διέπουν το ζήτημα.

Ο Δικαιούχος κάτοχος του σήματος θα μπορεί να χρησιμοποιεί το Εμπορικό Σήμα:

1. Ετικέτες συσκευασίας, συσκευασίες και κιβώτια συσκευασίας μελιού,
2. Διαφημιστικά φυλλάδια, κάρτες, έντυπο ενημερωτικό υλικό προώθησης πωλήσεων και
ενημέρωσης για τα προϊόντα.
3. Απεικόνιση στην ιστοσελίδα ή σελίδα μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Μελισσοκόμου.
4. Πινακίδες, πλακαζ, ή άλλα συναφή αντικείμενα στον επαγγελματικό χώρο του
Μελισσοκόμου ή σε χώρους του Μελισσοκόμου σε εκθέσεις, φεστιβάλ ή άλλες
εμπορικές εκδηλώσεις στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
5. Ο Μελισσοκόμος θα πρέπει να χρησιμοποιεί το Εμπορικό Σήμα μόνο στο μέλι με την
ονομασία που δώθηκε στην συμφωνία και για το οποίο έχει εξασφαλίσει όλες τις
προβλεπόμενες από την νομοθεσία άδειες παραγωγής και πώλησης, είτε στην Κύπρο
είτε στο εξωτερικό.
6. Ο Μελισσοκόμος ο οποίος έχει αποδεκτή την συμφωνία, εχει υποχρέωση να περιέχει
στις συσκευασίες το εμπορικό σήμα και την σήμανση «100% Κυπριακό Μέλι, Μέλος των
Συνδέσμων ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ. & ΚΙ.ΕΠ.ΜΕ» και αντίστοιχα «100% Cyprus Honey, Member of
Cyprus Beekeeping Associations». Νοείται ότι ο Μελισσοκόμος δεν υποχρεούται να
τοποθετεί την εν λόγω σήμανση στο ίδιο μέρος της συσκευασίας με το εμπορικό σήμα,
δηλαδή το εμπορικό σήμα και η παραπάνω σήμανση, θα αναφέρονται στην συσκευασία.
7. Ο Μελισσοκόμος είναι υποχρεωμένος να συμμετάσχει σε τουλάχιστον δύο (2) σεμινάρια,
μελισσοκομίας ( 1 ανα χρόνο), που θα οργανώνονται στην Κύπρο ή στο Εξωτερικό είτε
από τους Συνδέσμους, είτε από το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και να αποστέλει αντίγραφα των σχετικών
πιστοποιητικών παρακολούθησης στους Συνδέσμους εντός ενός μήνα από την
ολοκλήρωση της παρακολούθησης των εν λόγω σεμιναρίων.
8. Ο Μελισσοκόμος δηλώνει και δεσμεύεται ότι σε περίπτωση που το Γενικό Χημείο του
Κράτους διενεργήσει οποιοδήποτε έλεγχο για διαπίστωση της αυθεντικότητας του μελιού
ως Κυπριακό Μέλι, θα αποστείλει άμεσα, και όχι πέραν ενός μήνα από την ημερομηνία
παραλαβής των αποτελεσμάτων, στους Συνδέσμους τα αποτελέσματα τέτοιου ελέγχου.
9. Ο Μελισσοκόμος εγγυάται μέσα απο την συμφψνία ότι δεν θα χρησιμοποιεί το Εμπορικό
Σήμα με τρόπο που μπορεί να καταστεί δυσφημιστικός προς τους Συνδέσμους ή να
επιφέρει εμπορική ή άλλως πως ζημιά στους Συνδέσμους και στο Κυπριακό μέλι
γεννικότερα .

Τέλος άδειας χρήσης:
Ο Μελισσοκόμος θα καταβάλει στους Σύνδεσμους τέλος €50,00 (πενήντα Ευρώ) για την
άδεια χρήσης του Εμπορικού Σήματος με την υπογραφή και έναρξη ισχύος της παρούσας
Συμφωνίας.
Περίοδος χρήσης και ανανέωση:
Η περίοδος ισχύος της παρούσας Συμφωνίας θα είναι 2 (δύο) χρόνια.
Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να ανανεωθεί για άλλα 2 (δύο) χρόνια με γραπτή Συμφωνία
μεταξύ των μερών (Συνδέσμων και Μελισσοκομου – Εταιρείας) και με τέτοιους όρους που
θα συμφωνηθούν κατά την ανανέωση της συμφωνίας.
Τροποποίηση:
Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με γραπτή συμφωνία των
συμβαλλόμενων μερών.
Αποζημίωση:
Σε περίπτωση που ο Μελισσοκόμος χρησιμοποιήσει το σήμα με τρόπο επιβλαβή ή
ζημιογόνο προς τους Σύνδεσμους και στο Κυπριακό μέλι γεννικότερα, οι Σύνδεσμοι θα
έχουν το δικαίωμα να τερματίσουν άμεσα την παρούσα συμφωνία και να αιτηθούν
δικαστικώς για αποζημίωση οποιωνδήποτε χρηματικών ή οικονομικών ζημιών υποστούν
λόγω της επιβλαβούς ή ζημιογόνας χρήσης, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πρόνοια ή
θεραπεία που προνοείται στην παρούσα συμφωνία. Τυχόν δικηγορικά και άλλα πραγματικά
έξοδα προκύψουν από τέτοια διαδικασία, θα βαραίνουν αποκλειστικά τον Μελισσοκόμο.
Παραχώρηση δικαιωμάτων:
Ο Μελισσοκόμος δεν θα δικαιούται να παραχωρήσει οποιαδήποτε δικαιώματα του
παραχωρούνται βάσει της παρούσας Συμφωνίας σε οποιοδήποτε συνεργάτη του ή τρίτο
μέρος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των Συνδέσμων.
Σε περίπτωση πώλησης της επιχείρησης του Μελισσοκόμου σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος,
η παρούσα συμφωνία ακυρώνεται, η άδεια χρήσης ανακαλείται και το τρίτο μέρος δεν θα
έχει δικαίωμα χρήσης του εμπορικού σήματος. Νοείται ότι το τρίτο μέρος, νοουμένου ότι
πληρεί τους όρους, θα μπορεί να αιτηθεί για άδεια χρήσης παραχώρησης του εμπορικού
σήματος με ξεχωριστή αίτηση που θα εξεταστεί από τους Σύνδεσμους.
8. Τερματισμός:
Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να τερματιστεί από τους Συνδέσμους σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας συμφωνίας και για οποιαδήποτε εύλογη αιτία, με γραπτή ειδοποίηση
τουλάχιστον 30 (τριάντα) ημερών προς τον Μελισσοκόμο

Νοείται ότι παράβαση οποιωνδήποτε όρων της παρούσας Συμφωνίας από τον
Μελισσοκόμο δίνει το δικαίωμα στους Σύνδεσμους να προβούν σε άμεσο τερματισμό της
ισχύος της Συμφωνίας με γραπτή ειδοποίηση.
9. Διάφορα:
Όλοι οι όροι της παρούσας Συμφωνίας είναι ουσιώδεις και τυχόν παράβαση τους δίνει το
δικαίωμα στο ανυπαίτιο μέρος να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία και να αξιώσει
αποζημιώσεις, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόνοια της παρούσας συμφωνίας.
Η παρούσα Συμφωνία υπογράφετε σε τρία πρωτότυπα, δύο εκ των οποίων θα κρατηθούν από
τους Σύνδεσμους και ένα από τον Μελισσοκόμο.
Σε περίπτωση που ο Μελισσοκόμος αποβιώσει πριν από την λήξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας, η παρούσα συμφωνία θα τερματίζεται αυτόματα και η άδεια χρήσης του εμπορικού
σήματος θα ανακαλείται. Νοείται ότι στην περίπτωση που κληρονόμος του αποβιώσαντος
επιθυμεί την χρήση του εμπορικού σήματος, θα πρέπει να αιτηθεί στους Συνδέσμους με νέα
αίτηση.
Η παρούσα συμφωνία θα διέπεται από την Κυπριακή νομοθεσία και τα Κυπριακά Δικαστήρια θα
έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία.
Ειδοποιήσεις:
Όλες οι ειδοποιήσεις μεταξύ των μερών θα γίνονται γραπτώς, μέσω ταχυδρομείου,
τηλεομοιοτύπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εαν η ολή διαδικασία ψηφιστή απο την ολομέλεια θετικά τότε οι Ημερομηνίες αίτησεις για
δικαίωμα χρήσης του σήματος, αρχίζουν απο τις 20/5/2019 και λήγουν στις 21/6/2019.
Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται και θα εγκρίνονται σε σύσκεψη και των δυο Διοικητικών
Συμβουλίων ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ ΚΑΙ ΚΙ.ΕΠ.ΜΕ.
Με την έγκριση της αίτησης θα ειδοποιείτε ο αιτητής την ημερομηνία και ώρα υπογραφής της
συμφωνίας.
Στην συμφωνία θα υπογράφουν οι εκάστοτε Προέδροι του ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ ΚΑΙ ΚΙ.ΕΠ.ΜΕ καθώς και
ένα μέλος απο το κάθε μέρος των συνδέσμων ως μάρτυρες.

Υπόδειγμα Υπογραφών

Σε επιμαρτύρηση της κατάρτισης και πιστής τήρησης των όρων της συμφωνίας τα
συμβαλλόμενα μέρη θέτουν την υπογραφή τους κατωτέρω.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ:

………………………………
Μάριος Κωνσταντίνου (ο εκαστοτε προεδρος)
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ
(ο “Σύνδεσμος”)

………………………………
Ανδρέας Γλαύκου (ο εκαστοτε προεδρος)
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ
(οι “Σύνδεσμοι”)

………………………………
Όνομα …………………………………..
Διευθυντής ……………………………..
Εταιρεία ………………………………...
(ο “Μελισσοκόμος”)

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ:

………………………………
Όνομα:…………………………………
Αρ.ταυτότητας:…………………..........
ΜΑΡΤΥΡΑΣ

………………………………
Όνομα:……………….......................
Αρ. ταυτότητας:……………………..
ΜΑΡΤΥΡΑΣ

………………………………
Όνομα:……………….....................
Αρ. ταυτότητας:……………………
ΜΑΡΤΥΡΑΣ

