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Συµφωνία συνεργασίας 
  
 
 
 



 
 
 
 
Προοίµιο  
 
Ο Οργανισµός Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE),  
 
καλούµενα εφεξής ατοµικά «συµβαλλόµενο µέρος» ή από κοινού «συµβαλλόµενα 
µέρη»,  
 
έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συµβουλίου της 15ης 
Φεβρουαρίου 2007 για την ίδρυση Οργανισµού Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 όπου ορίζονται τα 
καθήκοντα του FRA, 
 
έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1922/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 2006 και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1 
όπου ορίζονται τα καθήκοντα του EIGE, 
 
 
υπενθυµίζοντας ότι η προστασία των δικαιωµάτων των γυναικών και η εφαρµογή της 
ισότητας των φύλων αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποτελεσµατική 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και έµφαση στην ανάγκη 
συµπληρωµατικότητας αυτών,  
 
 
λαµβάνοντας υπόψη την προστιθέµενη αξία της διοργανικής συνεργασίας για την 
προώθηση αµοιβαίας κατανόησης στους καθορισµένους τοµείς συνεργασίας, αλλά 
και για την επίτευξη των αντίστοιχων στόχων και τη µεγιστοποίηση των ωφελειών, 
 
 
συµφώνησαν τα εξής:  
 
 
 

Άρθρο 1 
Σκοπός 

 
Σκοπός της παρούσας συµφωνίας συνεργασίας είναι ο καθορισµός ενός γενικού 
πλαισίου συνεργασίας µεταξύ FRA και EIGE µε τους παρακάτω στόχους:   

• ενίσχυση στενής συνεργασίας στην έρευνα, την επικοινωνία και τη δικτύωση, 

• µεγαλύτερη προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της ισότητας των 
φύλων, 

• βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων στους 
αντίστοιχους οργανισµούς, 

• αυξηµένη αποτελεσµατικότητα και αποφυγή επαναλήψεων, 



• διασφάλιση συνοχής και συνέργειας στην έρευνα, µε στόχο τη βελτιστοποίηση 
του αντικτύπου όλων των πρωτοβουλιών που λαµβάνονται στην ΕΕ, ώστε να 
ενισχυθεί η ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρώπη. 

 
 

Άρθρο 2 
Κοινή προσέγγιση για ενσωµάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων 

 
1.  Τα συµβαλλόµενα µέρη θα συνεργάζονται για ενίσχυση της αµοιβαίας 
κατανόησης όσον αφορά την ενσωµάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, σύµφωνα µε τα ενδιάµεσα και ετήσια 
προγράµµατα εργασιών τους, και για συντονισµό των δράσεών τους όπως αρµόζει.  
 
2.  Για να επιτευχθεί αυτό, τα συµβαλλόµενα µέρη θα εξετάσουν την ανάπτυξη 
κατάλληλων µέσων για εντοπισµό υφιστάµενων διαφορών που αφορούν την 
ενσωµάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων σε λειτουργικό ή πρακτικό 
επίπεδο, διαφορών που επηρεάζουν τις δραστηριότητες των δύο µερών. Όπου είναι 
εφικτό, τα συµβαλλόµενα µέρη θα εξετάζουν τη δυνατότητα και καταλληλότητα της 
προσέγγισης υφιστάµενων πρακτικών και θα συνεργάζονται για την ανάπτυξη 
βέλτιστων πρακτικών, κατευθυντήριων οδηγιών και συναφών πρωτοβουλιών.  
 
3. Τα συµβαλλόµενα µέρη θα διαβουλεύονται για την ένταξη ενεργειών κοινού 
ενδιαφέροντος στα ενδιάµεσα και ετήσια προγράµµατα εργασιών τους.  
 
4.  Η παρούσα συµφωνία συνεργασίας µπορεί να συµπληρώνεται από σχέδια 
δράσης τα οποία θα υποβάλλονται σε τακτικές αναθεωρήσεις και θα ορίζουν τις 
συγκεκριµένες δραστηριότητες καθώς και τα αντίστοιχα χρονοδιαγράµµατα 
υλοποίησης, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.  
 
5. Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να παράσχουν, κατόπιν αιτήµατος, την 
εµπειρογνωµοσύνη τους στις διάφορες φάσεις µιας (ή συγκεκριµένης) λειτουργικής 
δραστηριότητας. Κάτι τέτοιο µπορεί να αφορά παροχή συµβουλών για την 
ενσωµάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων στον σχεδιασµό, υλοποίηση και 
αξιολόγηση δραστηριοτήτων που κρίνονται κατάλληλες από τα συµβαλλόµενα µέρη.  
 
6. Τα συµβαλλόµενα µέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες για ζητήµατα που 
αφορούν την ενσωµάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων. 

 
 

Άρθρο 3 
Έρευνα 

 
1. Τα συµβαλλόµενα µέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες για επικείµενες 
ερευνητικές δραστηριότητες αµοιβαίου ενδιαφέροντος και ανάλογες ερευνητικές 
εξελίξεις. 
 
2.  Τα συµβαλλόµενα µέρη θα προσκαλούν αλλήλους σε συναφείς συναντήσεις 
εµπειρογνωµόνων και, κατά περίπτωση, θα συνεργάζονται στα πλαίσια ερευνητικών 
προγραµµάτων και άλλων δραστηριοτήτων ή σχεδιαζόµενων εκδόσεων.   
 



 
 

Άρθρο 4 
∆ικτύωση και κοινές εκδηλώσεις 

 
1. Τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κοινή προσπάθεια για τον 
προσδιορισµό κοινών ενδιαφεροµένων φορέων και οµάδων-στόχων και θα 
ανταλλάσσουν στοιχεία σχετικά µε την αλληλεπίδραση µεταξύ των αντίστοιχων 
φορέων. 
 

 
2. Τα συµβαλλόµενα µέρη θα συνεργάζονται, κατά περίπτωση, στον 
προγραµµατισµό και την υλοποίηση ενεργειών δικτύωσης και θα οργανώνουν 
εκδηλώσεις από κοινού.  
 
 
 

Άρθρο 5 
Επικοινωνία και διάδοση πληροφοριών 

 
1. Τα συµβαλλόµενα µέρη θα εξασφαλίζουν τη διάδοση πληροφοριών επί 
σχετικών θεµάτων στους ενδιαφερόµενους φορείς και εταίρους τους. 
 
2. Τα συµβαλλόµενα µέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά µε 
στρατηγικές ενέργειες ενηµέρωσης, εξασφαλίζοντας µια πιο ενιαία φωνή στο χώρο 
των ζητηµάτων των δύο φύλων και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην ΕΕ. 
 
3. Τα συµβαλλόµενα µέρη θα οργανώνουν, κατά περίπτωση, κοινές 
δραστηριότητες Τύπου (µηνύµατα, δελτία Τύπου, σύντοµες ενηµερώσεις, ειδικές 
αποστολές), ώστε να εξασφαλίζεται συνέργεια και συνεκτικότητα. 
 
4. Τα συµβαλλόµενα µέρη θα ανταλλάσσουν καινοτόµες πρακτικές περί 
επικοινωνίας στο ∆ιαδίκτυο, µέσων κοινωνικής ενηµέρωσης και δικτύωσης. 
 
 
 

Άρθρο 6 
∆ιοικητικά και οικονοµικά θέµατα 

 
1. Τα συµβαλλόµενα µέρη θα ανταλλάσσουν εµπειρίες σε οικονοµικά και 
διοικητικά ζητήµατα. 

 
2. Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να προκηρύσσουν κοινούς διαγωνισµούς 
για δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος, στα πλαίσια των ενδιάµεσων και ετήσιων 
προγραµµάτων εργασιών τους. Οι κατάλληλοι όροι που θα ισχύουν για τους 
διαγωνισµούς θα συµφωνούνται µεταξύ των δύο συµβαλλοµένων µερών. 

  
 
 



 
 

Άρθρο 7 
Αµοιβαία βοήθεια 

 
Τα συµβαλλόµενα µέρη θα συνδράµουν αλλήλους, µε στόχο την εκπλήρωση 

της αποστολής τους και των ετήσιων προγραµµάτων εργασιών τους, κατά τη 
δηµιουργία επαφών και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας µε τις αρµόδιες αρχές των 
κρατών µελών και άλλους φορείς, όπως απαιτείται.  
 
 

Άρθρο 8 
Αρµόδιοι επικοινωνίας 

 
 Αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη θα ορίσουν υπευθύνους επικοινωνίας για 
συγκεκριµένους τοµείς κοινού ενδιαφέροντος. 
 
 

Άρθρο 9 
∆απάνες 

 
Τα συµβαλλόµενα µέρη επιφορτίζονται µε τα έξοδα που ανακύπτουν κατά την 

εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας συνεργασίας, εκτός εάν συµφωνηθεί άλλως 
κατά περίπτωση.  
 
 

Άρθρο 10 
Εµπιστευτικότητα 

 
Έκαστο συµβαλλόµενο µέρος δεσµεύεται να τηρεί ως εµπιστευτική κάθε 

πληροφορία, έγγραφο ή άλλο υλικό που του έχει κοινοποιηθεί ως εµπιστευτικό από 
τον έτερο συµβαλλόµενο, να µην το αποκαλύπτει σε τρίτους χωρίς προηγούµενη 
γραπτή συγκατάθεση του ετέρου συµβαλλοµένου και να µην κάνει χρήση τέτοιων 
πληροφοριών για άλλο σκοπό πέραν της εφαρµογής της παρούσας συµφωνίας 
συνεργασίας. 
 

Στα πλαίσια της παρούσας συµφωνίας, η ανταλλαγή διαβαθµισµένων 
πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) περιορίζεται στο βαθµό 
RESTRICTED/RESTREINT UE. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος δεσµεύεται να τηρεί όλα 
τα µέτρα ασφαλείας που αφορούν την προστασία των διαβαθµισµένων 
πληροφοριών ΕΕ. 



Άρθρο 11 
∆ιευθέτηση διαφορών 

 
Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει στα πλαίσια της ερµηνείας ή της 

εφαρµογής της παρούσας συµφωνίας συνεργασίας θα επιλύεται µέσω 
διαβουλεύσεων και διαπραγµατεύσεων µεταξύ εκπροσώπων των συµβαλλοµένων 
µερών.  
 
 

Άρθρο 12 
Τροποποιήσεις και προσθήκες 

 
1.  Η παρούσα συµφωνία συνεργασίας δύναται να τροποποιηθεί ανά πάσα 
στιγµή µε αµοιβαία συγκατάθεση των συµβαλλοµένων µερών. Κάθε τροποποίηση και 
προσθήκη πρέπει να γίνεται γραπτώς.  
 
2.  Οιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να ζητήσει διαβουλεύσεις µε 
σκοπό την τροποποίηση της παρούσας συµφωνίας συνεργασίας. 
 
 

Άρθρο 13 
Παύση ισχύος 

 
Οιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να προβεί σε παύση της 

ισχύος της παρούσας συµφωνίας συνεργασίας µε εξάµηνη γραπτή προειδοποίηση.  
 
 

Άρθρο 14 
Έναρξη ισχύος 

 
Η παρούσα συµφωνία συνεργασίας αρχίζει να ισχύει την εποµένη της 

υπογραφής της από αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη.  
 
Συντάχθηκε στην αγγλική σε δύο αντίγραφα. 
 
 


