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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΚΑΙ
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, εφεξής καλούμενο ως «ΓΤΠ», και η
Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, εφεξής καλούμενη ως «ΟΕΒ»
συμφώνησαν σήμερα Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020, στα παρακάτω:
ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ – ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Εδραίωση συνεργασίας και ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ του «ΓΤΠ» και της «OEB».
2. Προαγωγή των δραστηριοτήτων του «ΓΤΠ» και της «ΟΕΒ» στους τομείς κοινού
ενδιαφέροντος.
3. Συνεργασία στην υλοποίηση δράσεων κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ του «ΓΤΠ» και
της «ΟΕΒ».
ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Για την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων το «ΓΤΠ» και η «ΟΕΒ» στοχεύουν στην
πιο κάτω συνεργασία:
1. Δημιουργία (επιμέλεια, σχεδιασμός και εκτύπωση) από το ΓΤΠ συλλεκτικής έκδοσης
πολυτελείας για τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΟΕΒ, η οποία θα περιλαμβάνει
φωτογραφικό και αρχειακό υλικό που θα αντληθεί από τα αρχεία τόσο του ΓΤΠ όσο
και της ΟΕΒ. Η έκδοση δεν θα έχει καμία εμπορική χρήση και θα διατίθεται δωρεάν.
2. Αναφορά του ΓΤΠ ως παραγωγού/εκδότη της έκδοσης.
3. Παραχώρηση υλικού από το Αρχείο Τύπου και το Αρχείο Φωτογραφιών του ΓΤΠ για
τους σκοπούς της ως άνω έκδοσης και μόνον, υπό την προϋπόθεση αναφοράς της
πηγής, όπου αυτό ισχύει.
4. Δωρεά του φωτογραφικού αρχείου της ΟΕΒ στο ΓΤΠ, με όλα τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας, για ψηφιοποίηση και απρόσκοπτη χρήση του.
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5. Παρουσία και χαιρετισμός από τη Διευθύντρια του ΓΤΠ στην εκδήλωση για τα
60χρονα της ΟΕΒ.
6. Συνδιοργάνωση από τα συμβαλλόμενα μέρη και υλοποίηση εκδηλώσεων
(εκθέσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, ημερίδων, συνεδρίων, κ.λπ.) σε
θέματα που αφορούν κοινούς τομείς δραστηριότητας του «ΓΤΠ» και της «ΟΕΒ», ήτοι
πολιτισμός, επικοινωνία και οικονομία, για ενημέρωση των πολιτών της Κυπριακής
Δημοκρατίας τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
7. Προβολή του «ΓΤΠ» από την «ΟΕΒ» σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
προώθησης της «ΟΕΒ» και των εκδηλώσεών της για τις κοινές τους δράσεις.
8. Προβολή της «ΟΕΒ» από το «ΓΤΠ» σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
προώθησης του «ΓΤΠ» και των εκδηλώσεών του για τις κοινές τους δράσεις.
9. Ανάπτυξη και υλοποίηση κοινωφελών δράσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος στο
πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής προσφοράς και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
του «ΓΤΠ» και της «ΟΕΒ».
ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
Για την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί, οι δύο πλευρές θα ορίσουν άτομα
επικοινωνίας. Ανάλογα με την περίπτωση, θα δημιουργούνται ομάδες εργασίας που θα
αναλαμβάνουν τον σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση της κάθε δράσης που θα
αποφασίζεται. Η παρούσα συμφωνία δύναται να συμπληρωθεί με παραρτήματα στα
οποία θα περιγράφονται τρόποι υλοποίησης της συνεργασίας στους τομείς του
Δεύτερου Άρθρου πιο πάνω.
ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Οποιαδήποτε οικονομικά θέματα προκύπτουν από την υλοποίηση συνεργασιών μεταξύ
των συμβαλλομένων μερών, θα συμφωνούνται εκ των προτέρων από τις Διευθύνσεις
των δύο Οργανισμών.
ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ – ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Για την ανάπτυξη αμοιβαίας πληροφόρησης οι δύο πλευρές θα ανταλλάσσουν τα
εκδιδόμενα από κάθε πλευρά νέα, εκδόσεις και έντυπα που αφορούν τομείς κοινού
ενδιαφέροντος.
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ΑΡΘΡΟ ΕΚΤΟ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, επικυρώνουν πλήρως, και εμμένουν στα στοιχεία
και Αρχές Προστασίας των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων όπως καθορίζονται από τον Νόμο και στον Περί Επεξεργασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο του 2001, αρ. 138(Ι)/2001.
Τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν τη νόμιμη και σωστή επεξεργασία της προσωπικής
πληροφορίας ως πολύ σημαντική στην πραγματοποίηση των λειτουργιών τους και στη
διατήρηση της εμπιστοσύνης όλων των ατόμων που έρχονται σε επαφή μέσω αυτής της
συνεργασίας. Τα συμβαλλόμενα μέρη μοιράζονται πληροφορίες μόνο όπου αυτό
συμφωνεί με τη νομοθεσία περί Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων.
ΑΡΘΡΟ ΕΒΔΟΜΟ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Οι δύο πλευρές θα εκτιμούν την πορεία της συνεργασίας κάθε δύο (2) χρόνια και θα
προτείνουν τρόπους για την καλύτερη προώθηση των σκοπών του Πλαισίου
Συνεργασίας των δύο Οργανισμών.
ΑΡΘΡΟ ΟΓΔΟΟ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
Η συμφωνία έχει διάρκεια (2) δύο ετών και ανανεώνεται αυτόματα εφόσον δεν υπάρξει
γραπτή ειδοποίηση τερματισμού της, από οποιοδήποτε εκ των δύο συμβαλλομένων
μερών. Οποιοδήποτε εκ των Μερών διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την παρούσα
συνεργασία πριν τη λήξη της, έχοντας δώσει τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες νωρίτερα,
γραπτώς, σχετική προειδοποίηση.
ΑΡΘΡΟ ΕΝΝΑΤΟ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από την ερμηνεία ή εφαρμογή του παρόντος
Μνημονίου Συνεργασίας, θα διευθετείται μέσω αμοιβαίων διαβουλεύσεων μεταξύ
των μερών. Σε κάθε περίπτωση για το ζήτημα αυτό θα ισχύει ό,τι συμφωνούν τα
Μέρη σε ειδικότερες μεταξύ τους συμφωνίες.
2. Το παρόν Πλαίσιο Συνεργασίας μπορεί να τροποποιηθεί ή/και συμπληρωθεί από τα
συμβαλλόμενα μέρη, μετά από πρόταση ενός εκ των δυο και αποδοχή από την άλλη
πλευρά, μέσω προσθήκης για τον σκοπό αυτό ειδικών παραρτημάτων.
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3. Τυχόν παράλειψη διατάξεων του Μνημονίου Συνεργασίας που είναι αντίθετες,
απαγορευτικές, ή άκυρες βάσει των εφαρμόσιμων νόμων και κανονισμών, δεν
συνεπάγεται ακύρωση των υπόλοιπων διατάξεων.
4. Η παύση του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας δεν θίγει τα προγράμματα δράσης
που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο ισχύος του και ευρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, μέχρι
τη λήξη αυτών. Επαναλαμβανόμενα προγράμματα δεν ανανεώνονται αυτοδικαίως
σε περίπτωση παύσης του παρόντος.
5. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας-εχεμύθειας ασφάλειας, όπως αυτή καθορίζεται στο
Έκτο Άρθρο, θα παραμένει σε ισχύ ακόμη και μετά τη λήξη του παρόντος Μνημονίου
Συνεργασίας.
6. Κάθε Μέρος δύναται να κάνει μνεία της καθοριζόμενης από το παρόν Μνημόνιο
Συνεργασίας όπου αυτό το κρίνει σκόπιμο.
7. Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας δεν θίγει συζητήσεις ή συνεργασίες των
εμπλεκομένων Μερών με άλλα μέρη, σε θέματα που δεν σχετίζονται με τους
σκοπούς του παρόντος Μνημονίου, όπως αυτοί περιγράφονται στο Πρώτο Άρθρο.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα δύο Μέρη προβεί σε συζητήσεις,
διαπραγματεύσεις ή συνεργασίες με τρίτα μέρη σε θέματα που αφορούν τους
σκοπούς του παρόντος Μνημονίου, θα ενημερώνεται υποχρεωτικά το άλλο Μέρος.
Το παρόν Μνημόνιο υπογράφεται σε τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα, εκ των οποίων δύο
(2) θα λάβει έκαστο μέρος.
Λευκωσία, την 28η Φεβρουαρίου, 2020
Οι Συμβαλλόμενοι

………………………………….
Σόφη Μιχαηλίδου
Διευθύντρια
Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών

………………………………….
Μιχάλης Αντωνίου
Γενικός Διευθυντής
Ομοσπονδίας Εργοδοτών και
Βιομηχάνων Κύπρου
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