
             

 

 

                 

 

  

                  

 

 

 

      

 

         

 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΔΡΓΑΣΙΑΣ  

ΜΔΤΑΞΥ ΤΗΣ ΓΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΛΔΥΣΗΣ ΟΡΘΟΓΟΞΙΑΣ 

(Γ.Σ.Ο.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΛΔΥΣΗΣ 

 ΤΗΣ ΔΝΩΣΗΣ ΡΩΣΙΑΣ – ΛΔΥΚΟΡΩΣΙΑΣ 

 
 

---------------------------- 

Η Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε ηεο Έλσζεο Ρσζίαο-Λεπθνξσζίαο (ην νπνίν ζην εμήο ζα 

αλαθέξεηαη σο Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε) θαη ε Δηαθνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε 

Οξζνδνμίαο (Δ..Ο.) (ε νπνία ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο Δ..Ο.)  

 

 Λαμβάνοντας σπ’ όψε ότη ηόζν ε Δ..Ο. όζν θαη ε Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε 

πηζηεύνπλ όηη κέζα ζηνλ ζύγρξνλν θόζκν ησλ κεγάισλ ηερλνινγηθώλ επηηεπγκάησλ θαη ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ηνπ ζθιεξνύ εκπνξίνπ, νη ιανί ηεο γεο, δηθαηνύληαη λα αλαδεηήζνπλ ην 

κέιινλ ηνπο κέζα από ηηο δηθέο ηνπο πνιηηηζηηθέο θαηαθηήζεηο, παξαδόζεηο θαη πεπνηζήζεηο. 

Δηθαηνύληαη αθόκε λα αλαδείμνπλ ηηο αληηζηάζεηο ηνπο ζηελ πνιηηηζηηθή ηζνπέδσζε πνπ 

επηρεηξείηαη, ζηελ ππεξθαηαλάισζε πιηθώλ αγαζώλ θαη ζηελ έιιεηςε πλεπκαηηθώλ 

αλαδεηήζεσλ. 

 

Θεωρώντας όηη όζν ν ζύγρξνλνο θόζκνο πξνζπαζεί - κέζα από ηνλ δηάινγν, 

ζπζηαηηθό ζηνηρείν ηεο δεκνθξαηίαο – λα επηηύρεη ηελ αιιεινθαηαλόεζε θαη αλεθηηθόηεηα, 

λα επηιύζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ απεηινύλ ηηο δηαρξνληθέο θαηαθηήζεηο ηνπ θαη ηελ ππόζηαζή 

ηνπ, νη θνηλνβνπιεπηηθνί, θνξείο έθθξαζεο απηώλ ησλ ηδαληθώλ, έρνπλ έλαλ εηδηθό θαη 

πξσηεύνληα ιόγν ζηελ πξνζπάζεηα απηή. 

 

Γηαπηστώνοντας πσο ν ρώξνο ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνύ, ρώξνο ειεύζεξεο θαη 

λεθάιηαο ζθέςεο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηνλ δηάινγν ησλ ιαώλ θαη ησλ πνιηηηζκώλ 

θαζώο θαη ζηελ δηεζλή αιιεινθαηαλόεζε θαη εηξήλε.  

 

Υπενζσμίδοντας πσο ζηα θαηαζηαηηθά θείκελα ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο  

θαη ηεο Δ..Ο. επηβεβαηώλεηαη, κεηαμύ άιισλ, ε βνύιεζε ησλ κειώλ ηνπο λα ζπκβάινπλ 

ζηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ ιαώλ αλά ηνλ θόζκν, κε ζθνπό ηνλ ζεβαζκό θαη ηελ 

ππεξάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ αλζξσπηζηηθώλ αξρώλ θαζώο θαη ε 

βνύιεζε γηα ηελ θαζηέξσζε ηεο εηξήλεο, βαζηδόκελεο ζηελ δηθαηνζύλε θαη ηε δηεζλή 

λνκηκόηεηα.  

 

Αναγνωρίδοντας τεν ανάγθε, ε Δ..Ο. θαη ε Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε σο 

θνξείο παλαλζξώπηλσλ ηδαληθώλ λα αμηνπνηνύλ θάζε δπλαηόηεηα άκεζεο επηθνηλσλίαο θαη 

επαθήο κεηαμύ πνιηηηθώλ θνξέσλ κε θνηλνύο επί κέξνπο ζηόρνπο, ώζηε λα ζπκβάινπλ ζηελ 

πινπνίεζε θαζνξηζηηθώλ αηηεκάησλ ηνπ ζύγρξνλνπ θόζκνπ. 



 

 

 

                           

 

  

                  
 

 

  

 

Δθυράδοντας ηελ ηθαλνπνίεζε γηα ηε ζηελή θαη ζπλερή επηθνηλσλία κεηαμύ ηεο 

Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο θαη ηεο Δ..Ο. 

 

πκθώλεζαλ ζηα αθόινπζα δεηήκαηα:  

 

 

Άπθπο Ι 

 

Σςνεπγαζία 

 

Η πξνβιεπόκελε ζπλεξγαζία είλαη θπξίσο βαζηζκέλε ζην Δηαθνηλνβνπιεπηηθό 

δηάινγν,  όπσο απηόο πξνζδηνξίδεηαη από ηηο θνηλά απνδεθηέο αξρέο ηνπ.  

 

 

Άπθπο ΙΙ 

 

Καθεζηώρ Σσέζεων 

 

Σν θάζε έλα από ηα δύν ζώκαηα, έρεη ην θαζεζηώο ηνπ παξαηεξεηή ελώπηνλ ηνπ άιινπ. 

 

 

Άπθπο ΙΙΙ 

 

Σςνεπγαζία και Διαβοςλεύζειρ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε επίηεπμε ησλ ζηόρσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηα θαηαζηαηηθά 

θείκελα ηνπ θάζε ζώκαηνο θαη λα εμαζθαιηζζεί ν απνηειεζκαηηθόο ζπληνληζκόο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ε Δ..Ο. θαη ε Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε ζπκθσλνύλ λα 

ζπλεξγάδνληαη θαη λα δηαβνπιεύνληαη γηα ζέκαηα θνηλνύ ελδηαθέξνληνο. Απηή ε ζπλεξγαζία 

κπνξεί, λα ιάβεη δηάθνξεο κνξθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο θαη 

ακνηβαίαο ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη ζπλαληήζεηο θαη ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ ή 

ζπκβνπιώλ ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα. 

 

 

Άπθπο ΙV 

 

Αμοιβαία Επικοινωνία 

 

Η Γξακκαηεία ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο θαη ε Δηεζλήο Γξακκαηεία ηεο 

Δ..Ο. νη νπνίεο έρνπλ έδξα ηελ Μόζρα (Ρσζία) θαη Αζήλα (Ειιάδα) αληίζηνηρα ζα 

βξίζθνληαη ζε επαθή γηα όια ηα ζέκαηα θνηλνύ ελδηαθέξνληνο. 

 

 

Άπθπο V 

 

Σςμμεηοσή ζε Σςνέδπια και ζςνανηήζειρ 

 

1. Η Δ..Ο. δύλαηαη, ζύκθσλα κε ηνλ πθηζηάκελν Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηεο 

Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο  λα ζπκκεηέρεη θαη λα παξεκβαίλεη, σο παξαηεξεηήο, 

ζηα πλέδξηα ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο θαη άιιεο ζπλαληήζεηο πνπ 

ζπγθαινύληαη ππό ηελ αηγίδα ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ νπνίσλ πξόθεηηαη λα ζπδεηεζνύλ ζέκαηα θνηλνύ ελδηαθέξνληνο. 



 

 

 

                           

 

  

                  
 

 

  

 

2. Η Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε δύλαηαη, ζύκθσλα κε ηνλ πθηζηάκελν Καλνληζκό 

ιεηηνπξγίαο ηεο Δ..Ο., λα ζπκκεηέρεη θαη λα παξεκβαίλεη, σο παξαηεξεηήο, ζηηο 

εηήζηεο Γεληθέο πλειεύζεηο ηεο Δ..Ο. θαη άιιεο ζπλαληήζεηο πνπ ζπγθαινύληαη 

ππό ηελ αηγίδα ηεο Δ..Ο. θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ πξόθεηηαη λα ζπδεηεζνύλ 

ζέκαηα θνηλνύ ελδηαθέξνληνο. 

 

Άπθπο VI 

 

Σύγκληζη Σςνεδπίων και Σεμιναπίων 

 
Η Δ..Ο. θαη ε Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε δύλαληαη, εάλ θξίλεηαη απαξαίηεην, λα 

ζπκθσλήζνπλ ηελ από θνηλνύ δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ ή ζεκηλαξίσλ πάλσ ζε ζέκαηα θνηλνύ 

ελδηαθέξνληνο κε βάζε δηαδηθαζίεο πνπ ζα απνθαζίδνληαη θαηά πεξίπησζε.  

 

 

Άπθπο VII 

 

Ανηαλλαγή πληποθοπιών 

 
Η Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε θαη ε Δ..Ο. ζπκθσλνύλ σο πξνο ηελ ηαθηηθή 

αληαιιαγή εγγξάθσλ θαη άιισλ πιεξνθνξηώλ πάλσ ζε ζέκαηα θνηλνύ ελδηαθέξνληνο. Μηα 

ηέηνηνπ είδνπο αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ ζα αθνξά εηδηθόηεξα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο 

Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο θαη ηεο Δ..Ο. κέζα ζην πιαίζην ησλ θνηλώλ ζπκθεξόλησλ 

θαη ζα θπθινθνξεί γηα ηελ πιεξνθόξεζε ησλ κειώλ ησλ ακθνηέξσλ ζσκάησλ. Σν θάζε 

ζώκα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ δηαθηλεί πξνο ην άιιν ζώκα πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ε ίδηα 

αμηνινγεί εκπηζηεπηηθέο. 

 

 

Άπθπο VIII 

 

Σςνηονιζηική Επιηποπή Σςνεπγαζίαρ 
 

Η Δ..Ο. θαη ε Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε έρνπλ ζπκθσλήζεη γηα ηε ζύζηαζε 

πληνληζηηθήο Επηηξνπήο πλεξγαζίαο (ζην εμήο πληνληζηηθή Επηηξνπή): 

 

1. Η πληνληζηηθή Επηηξνπή ζα απνηειείηαη από 16 κέιε: έμη θνηλνβνπιεπηηθνύο θαη 

επηπιένλ δπν πκβνύινπο-εκπεηξνγλώκνλεο από θάζε νξγάλσζε. 

2. Η πληνληζηηθή Επηηξνπή ζα πξνεδξεύεηαη από θνηλνύ από ηνλ Επηθεθαιήο ησλ δπν 

αληηπξνζσπεηώλ, νη νπνίεο ζα απαξηίδνπλ ηελ πληνληζηηθή Επηηξνπή. 

  

3. Η πληνληζηηθή Επηηξνπή ζα ζπλέξρεηαη δύν θνξέο ην ρξόλν, ζε πόιε πνπ ζα 

επηιέγεη δηαδνρηθά θάζε θνξά ην θάζε ζώκα.  

4. Ο θύξηνο ζηόρνο ηεο πληνληζηηθήο Επηηξνπήο ζα είλαη ν ζπληνληζκόο ηνπ 

Δηαθνηλνβνπιεπηηθνύ δηαιόγνπ κεηαμύ ησλ δπν ζσκάησλ, ν θαζνξηζκόο δειαδή ησλ 

ζεκάησλ ζπδήηεζεο θαη ε ιήςε απνθάζεσλ ζηνλ πνιηηηθό, νηθνλνκηθό, θνηλσληθό 

θαη πνιηηηζκηθό ηνκέα όπσο επίζεο θαη ε παξαθνινύζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ 

απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ από θνηλνύ.  

5. Η πληνληζηηθή Επηηξνπή εληόο ηνπ έηνπο ζα επεμεξγαζζεί πξόγξακκα 

δξαζηεξηνηήησλ ην νπνίν θαη ζα αλαθνηλώζεη εληόο ηνπ ίδίνπ έηνπο, πξνο ηα 

θνηλνβνύιηα - κέιε ησλ δύν ζσκάησλ όπσο θαη πξνο ηνπο δηαθόξνπο δηεζλείο 

νξγαληζκνύο θαη νξγαλώζεηο.  



 

 

 

                           

 

  

                  
 

 

  

 

Άπθπο IX 
 

Έναπξηρ ιζσύορ  – Τποποποίηζη  – Καηαγγελία όπων 

 

1. Σν παξόλ ζύκθσλν ζα ηεζεί ζε ηζρύ ηελ εκεξνκελία πνπ ππνγξάθεηαη από ηνπο 

εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζώπνπο ησλ δύν ζσκάησλ.  

 

2. Σν παξόλ ζύκθσλν κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κεηά από ακνηβαία ζπγθαηάζεζε ππό ηνλ 

όξν όηη ην ζπκβαιιόκελν κέξνο πνπ πξνηείλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ελεκεξώλεη ηελ 

άιιε πιεπξά εγγξάθσο. Η ηξνπνπνίεζε ζα ηεζεί ζε ηζρύ κόιηο εγθξηζεί από 

ακθόηεξα ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.  

 

3. Κάζε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε κπνξεί λα παξαηηεζεί από ην παξόλ ζύκθσλν κε 

γξαπηή εηδνπνίεζε ηεο απόθαζήο ηεο πξνο ηελ άιιε πιεπξά. Σν ζύκθσλν ζα 

ηεξκαηηζηεί έμη κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία εηδνπνίεζεο. 

 

Σν παξόλ ζύκθσλν έρεη ζπληαρζεί ζηα Ρσζηθά θαη Ειιεληθά ζε ηέζζεξα αληίγξαθα, 

θαη θάζε ππνγξάθσλ έρεη ιάβεη δπν αληίγξαθα.  

 

πλνκνινγώληαο ηα πξναλαθεξόκελα, νη δύν ακθόηεξνη ζπκβαιιόκελνη ππνγξάθνπλ ην 

παξόλ ζύκθσλν ζηηο 8 Ννεκβξίνπ 2011, ζηε Μόζρα. 

 

 

 

           


