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Υπογεγραµµένο στις 8 δεκεµβρίου 2008
µεταξύ της
1. Πρεσβείας της Κύπρου στο Βελιγράδι (περαιτέρω Χορηγός της δωρεάς),
Generala Save Grujica 18, 11000 Beograd, την οποία εκπροσωπεί η Α.Ε. κος
Όµηρος Μαυροµµάτης, Πρέσβης της Δηµοκρατίας της Κύπρου στο Βελιγράδι
και της
2. Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Βελιγραδίου (περαιτέρω Χρήστης
της δωρεάς), Studentski Trg 3, 11000 Beograd, Α/Μ 07003161, PIB 100119438,
SD 080325, Λογ. Τράπεζας 840-1615666-26 την οποία εκπροσωπεύει ο
Κοσµήτορας κος Slobodan Grubacic.
Το Συµβόλαιο υπογράφεται µε σκοπό της χρήσης της δωρεάς την οποία, βάσει του
Προγράµµατος Συνεργασίας στο τοµέα Παιδείας και Πολιτισµού µεταξύ της Δηµοκρατίας
της Σερβίας και Δηµοκρατίας της Κύπρου, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού της
Κύπρου χορηγεί την Έδρα των Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλολογικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Βελιγραδιού µε σκοπό προώθησης του έργου της Έδρας στην εκµάθηση
Ελληνικής Γλώσσας και Ελληνικής και Κυπριακής ιστορίας, λογοτεχνίας και πολιτισµού
και προϋποθέτει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις ως εξής:

1. Αντικείµενο του Συµβολαίου
1.1.
Η Φιλολογική Σχολή, ως χρήστης της δωρεάς υποχρεώνεται όπως χρησιµοποιήσει τη
δωρεά του έτους 2008 (ύψους 9000.00€ σε δηνάρια) για πρόσληψη ενός ή δύο
Συνεργατών στην εκµάθηση, σύµφωνα µε το Νόµο περί της Ανώτατης Εκπαίδευσης της
Δηµοκρατίας της Σερβίας και βάσει της απόφασης της Διευθύντριας της Έδρας
καθηγήτριας Δρ. Milena Jovanovic, την οποία ενέκρινε προηγουµένως ο Πρέσβης της
Κύπρου κος Μαυροµµάτης.
1.2.
Βάσει του εν λόγω Συµβολαίου µισθοδοτείται ο Συνεργάτης στην εκµάθηση από τα
χρήµατα της δωρεάς σύµφωνα µε το Νόµο της Δηµοκρατίας της Σερβίας και σύµφωνα
µε την έγκριση του αρµόδιου Υπουργείου της Δηµοκρατίας της Κύπρου.

1.3.
Το Συµβόλαιο ισχύει ένα χρόνο και παρατείνεται αυτόµατα εφόσον ο χορηγός δεν
αποφασίσει διαφορετικά.

2. Υποχρεώσεις και δικαιώµατα

2.1.
Όλα τα στοιχεία τα οποία ο Χρήστης της δωρεάς δίνει στον Χορηγό θα πρέπει να είναι
πλήρες, αληθινά και ορθά, ιδιαίτερα τα στοιχεία σχετικά µε την κατάσταση των χρηµάτων
της δωρεάς στο λογαριασµό της τράπεζας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ο Χρήστης
της δωρεάς αναλαµβάνει όλη την ευθύνη. Οι δύο πλευρές πρέπει να ενηµερώσουν
γραπτώς την άλλη πλευρά για την οποιαδήποτε αλλαγή των πιο πάνω στοιχείων
συµπεριλαµβάνοντας και την ηλεκτρονική επικοινωνία.
2.2.
Ο Χορηγός της δωρεάς έχει το δικαίωµα αλλά όχι και την υποχρέωση να υποβλέπει
κάθε δραστηριότητα σχετικά µε την χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων της Έδρας και
µπορεί να ερευνήσει κάθε δηλωµένη κατάχρηση ή παράπονα και να δράσει κατάλληλα.
Η δράση αυτή µπορεί να αποτελεί την προειδοποίηση, αναβολή ή ακύρωση της δωρεάς.
2.3.
Εφόσον ο Χορηγός αποφασίσει ότι ο Χρήστης της δωρεάς έχει εκτελέσει παραβίαση του
Συµβολαίου τότε ο Χορηγός της δωρεάς µπορεί να αναβάλει την δωρεά ή να ζητήσει
την επιστροφή της. Στην περίπτωση αυτή ο Χορηγός δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για
την πιθανή ζηµιά την οποία θα υποστεί εκ πλήρως ο Χρήστης.

3. Παραρτήµατα
3.1.
Ο Χορηγός της δωρεάς µπορεί να συνθέσει την πρόταση του παραρτήµατος του
Συµβολαίου και τέτοιο παράρτηµα θα είναι υποχρεωτικό για τον Χρήστη εφόσον το
υπογράψει. Εφόσον ο Χρήστης της Δωρεάς δεν υπογράψει το παράρτηµα του
Συµβολαίου, τότε ο Χορηγός της δωρεάς έχει το δικαίωµα να ακυρώσει το Συµβόλαιο.

4. Λήξη Συµβολαίου

4.1.
Σε περίπτωση που µία πλευρά σκοπεύει να διακόψει το Συµβόλαιο, τότε πρέπει να
ενηµερώσει γραπτώς την άλλη πλευρά σχετικά µε την διακοπή του Συµβολαίου και την
ηµεροµηνία διακοπής.

5. Τελικές Διατάξεις
5.1.
Και οι δύο πλευρές είναι σύµφωνες ότι οι Νόµοι της Σερβίας εφαρµόζονται στο
Συµβόλαιο και ότι το Δικαστήριο στο Βελιγράδι είναι αρµόδιο για οποιοδήποτε χρέος η
δίκη.
5.2.
Το Συµβόλαιο υπογράφθηκε σε τέσσερα 4 όµοια αντίτυπα, δύο για κάθε πλευρά.

Το Συµβόλαιο τίθεται σε ισχύ τη µέρα της υπογραφής και από τις δύο πλευρές.

Χορηγός δωρεάς
________________

Χρήστης δωρεάς
___________________

