ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
του
Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών
και του
Ινστιτούτου Ερευνών Προμηθέας
Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ), με έδρα τη Λευκωσία, που εκπροσωπείται νόμιμα
από τη Σοφία Α. Μιχαηλίδου, Διευθύντρια του ΓΤΠ, ως ο εκδοτικός φορέας για τις κυβερνητικές
εκδόσεις και στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής του στον τομέα των εκδόσεων γενικότερα, και το
Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας (ΙΝΕΠ), με έδρα τη Λευκωσία, που εκπροσωπείται νόμιμα από
τον Γιάννο Κατσουρίδη, Επιστημονικό Διευθυντή του ΙΝΕΠ, ως ερευνητικό κέντρο μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με στόχο την προώθηση της διεπιστημονικής έρευνας και την
αξιοποίησή της, συμφώνησαν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.1. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν την πρόθεσή τους να συνεργαστούν για την ετήσια
διοργάνωση του Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας.
1.2. Η παρούσα Συμφωνία εξειδικεύει το πλαίσιο της συνεργασίας, τους απαιτούμενους όρους
καθώς και τις πρόνοιες για τη στήριξη από πλευράς του ΓΤΠ του εν λόγω Φεστιβάλ.
2.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

2.1. Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε εφαρμογή την ημέρα υπογραφής της και θα ισχύει για
πέντε χρόνια.
3.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. Το ΙΝΕΠ ως βασικός διοργανωτής του Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας για δύο συνεχόμενες
χρονιές και αναγνωρίζοντας την έλλειψη κουλτούρας αλλά και ενδιαφέροντος για το βιβλίο
ανέλαβε την πρωτοβουλία, μέσα από την οργανωτική επιτροπή του Φεστιβάλ, να το καθιερώσει
ως έναν θεσμό που θα προωθεί το βιβλίο στο κυπριακό κοινό, κάθε ηλικίας, θα φέρνει κοντά
τους αναγνώστες με τους συγγραφείς και θα αναδεικνύει το έργο των Κύπριων συγγραφέων. Το
ΓΤΠ και τις δύο χρονιές ήταν συνδιοργανωτής στο Φεστιβάλ.
3.2. Το ΓΤΠ συμφωνεί στη θεσμοθέτηση της συνεργασίας του με το ΙΝΕΠ για τη διεξαγωγή του
Φεστιβάλ ως ακολούθως:
3.2.1. Το ΓΤΠ θα αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό, τον
σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το Φεστιβάλ.
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3.2.2. Το ΓΤΠ αναλαμβάνει τις εκτυπωτικές δαπάνες καθώς και τον σχεδιασμό του
έντυπου υλικού. Για τη συμφωνία προδιαγραφών, την υλοποίηση δημιουργικών κτλ.
υπεύθυνα άτομα ορίζονται από το ΓΤΠ η Έλλη Νικολάου και από το ΙΝΕΠ η Σωτηρούλα
Γιασεμή.
3.2.3.

Το ΓΤΠ συμβάλλει στην προβολή και την επικοινωνιακή διαχείριση του Φεστιβάλ.

3.2.4. Το ΓΤΠ θα έχει εντονότερη παρουσία στο Φεστιβάλ με ανάληψη συγκεκριμένων
δράσεων τις οποίες θα καθορίζει το ίδιο.
3.3. Το ΙΝΕΠ συμφωνεί στα κάτωθι:
3.3.1. Μόνιμη και καλύτερη προβολή του ΓΤΠ ως βασικού συνδιοργανωτή του Φεστιβάλ
καθόλη τη διάρκεια του έτους σε όλα τα μέσα (κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδες κ.λπ.).
3.3.2. Παραχώρηση περιπτέρου στο ΓΤΠ σε προνομιούχα θέση στον χώρο διεξαγωγής
του Φεστιβάλ.
3.4. Μετά το τέλος του Φεστιβάλ το ΓΤΠ και το ΙΝΕΠ θα προβαίνουν σε αξιολόγηση του
Φεστιβάλ καθώς και ανταλλαγή εισηγήσεων και βελτιωτικών μέτρων.
3.5. Εκτός από το πλαίσιο της θεσμοθετημένης συνεργασίας μεταξύ ΓΤΠ και ΙΝΕΠ για το
Φεστιβάλ Βιβλίου το ΓΤΠ και το ΙΝΕΠ μπορούν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους και σε από
κοινού δράσεις κατά τη διάρκεια του έτους τόσο σε ό,τι αφορά το Φεστιβάλ όσο και σε άλλους
τομείς όπως είναι η διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων, η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά
προγράμματα, η διεξαγωγή ερευνών και μελετών κ.ά.
3.6. Για την επίβλεψη της αποτελεσματικής υλοποίησης των συμφωνηθέντων, το ΓΤΠ ορίζει
την Έλλη Νικολάου, Λειτουργό του ΓΤΠ και το ΙΝΕΠ την Σωτηρούλα Γιασεμή, αντίστοιχα.

Το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπογράφεται την Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 σε τρία όμοια
αντίτυπα.
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