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Επειδή οι δύο Οργανισμοί έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχουν  δραστηριότητες και στόχοι που 

είναι κοινοί, όπως η προώθηση και η προβολή της Πάφου ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 

της Ευρώπης τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό και η αξιοποίηση του σχετικού 

φωτογραφικού υλικού, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και ο Οργανισμός Πολιτιστικής 

Πρωτεύουσας ΠΑΦΟΣ 2017 αποφάσισαν όπως συμφωνήσουν σ’ ένα κοινό πλαίσιο 

συνεργασίας που θα διέπει τους πιο κάτω τομείς, ώστε μέσω κοινών δράσεων να 

μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα προς όφελος των δύο Οργανισμών και κατ’ επέκταση του 

κοινού στόχου. 

 

1 .  Δημιουργία Φωτογραφικής Έκθεσης και σχετικού συνοδευτικού υλικού 

 

Με την  ευκαιρία της  διοργάνωσης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 

Πάφος2017, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών θα αναλάβει τη δημιουργία και εκτύπωση 

φωτογραφικής έκθεσης εμπνευσμένης από το πρόγραμμα του Ανοικτού Εργοστασίου 

Πολιτισμού  και τις θεματικές του με τίτλο: “Pafos, A Work of Art”.  Στις πινακίδες της 

φωτογραφικής έκθεσης θα υπάρχουν και σχετικά κείμενα στην αγγλική.  Επιπρόσθετα το 

ΓΤΠ θα ετοιμάσει και έντυπο συνοδευτικό υλικό το οποίο θα δίνεται στους επισκέπτες της 

έκθεσης. Το σχετικό έντυπο υλικό θα φέρει τα λογότυπα του ΓΤΠ και του Οργανισμού 

Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης ΠΑΦΟΣ 2017. 

  

2 .   Διακίνηση Φωτογραφικής Έκθεσης 

 

Το ΓΤΠ σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 

ΠΑΦΟΣ 2017 θα καταρτίσει πρόγραμμα διακίνησης της έκθεσης και του συνοδευτικού 

υλικού σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης.  Το ΓΤΠ θα αναλάβει όλο το κόστος διακίνησης 

και ασφάλισης των πιο πάνω.     

 

3 .   Προβολή του Προγράμματος του ΠΑΦΟΣ 2017 μέσα από την ιστοσελίδα του 

ΓΤΠ 
 

Το ΓΤΠ θα αναλάβει να διανέμει μέσω της ιστοσελίδας του τις Ανακοινώσεις Τύπου του 

Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης ΠΑΦΟΣ 2017. 

 

4 .   Αρχειοθέτηση και αξιοποίηση φωτογραφικού υλικού των δραστηριοτήτων του 

ΠΑΦΟΣ 2017 

   

Με το τέλος της διοργάνωσης, ο Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 

ΠΑΦΟΣ 2017 θα εξετάσει το ενδεχόμενο της παραχώρησης  δωρεάν στο ΓΤΠ του 

φωτογραφικού  υλικού που αφορά στη κάλυψη των δραστηριοτήτων του ΠΑΦΟΣ 2017 για 

σκοπούς αρχειακής φύλαξης και μελλοντικής χρήσης από το ΓΤΠ. Στην περίπτωση που 
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υπάρξει συμφωνία ο Οργανισμός θα συζητήσει για την παραχώρηση και των όποιων 

πνευματικών δικαιωμάτων κατέχει σε αυτό.  Το φωτογραφικό υλικό που θα παραδοθεί θα 

πρέπει να είναι σε υψηλή ευκρίνεια (high resolution) και να μην υπάρχει οποιοδήποτε 

υδατογράφημα (water mark).   

 

5.  Το ΓΤΠ θα εμφανισθεί ως Συνεργάτης του Οργανισμού Πάφος2017  

 

 

 

Για τον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας  Για το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 

          της Ευρώπης ΠΑΦΟΣ 2017 

 

 

 

 

 

 

        (Δρ Χρίστος Πατσαλίδης)               (Πατρίσια Χατζησωτηρίου) 

  Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου            Αν. Διευθύντρια 
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