Κανονισµός ∆ιαιτητικής Επιτροπής (∆ιαδικασία ∆ιαµεσολάβησης)
Άρθρο 1

Πεδίο εφαρµογής

Ο κανονισµός της διαιτητικής επιτροπής εφαρµόζεται όταν υπάρχουν διαµάχες, όπου και οι δύο Πλευρές, έχουν
γραπτώς συµφωνήσει να διευθετήσουν το προς διαµάχη θέµα εκτός δικαστηρίου και σύµφωνα µε τους Κανόνες
της ∆ιαιτητικής Επιτροπής.
Θέµατα διαµάχης, ειδικότερα, περιλαµβάνουν ενστάσεις ή καταγγελίες, σχετικά µε αποφάσεις της DQS Hellas
που αφορούν στην έκδοση, διακοπή ή ανάκληση ενός πιστοποιητικού ή άλλες σηµαντικές αποφάσεις της DQS
Hellas, που προκύπτουν µετά από αποτυχηµένη προσπάθεια να διευθετηθεί το ζήτηµα αυτό µέσα από τη
διαδικασία διαχείρισης παραπόνων.
Άρθρο 2

Αριθµός ∆ιαιτητών

Η ∆ιαιτητική Επιτροπή αποτελείται από δύο διαιτητές και έναν πρόεδρο.
Άρθρο 3

∆ιορισµός διαιτητών

3.1

Η DQS Hellas µε συστηµένη επιστολή ορίζει το δικό της διαιτητή, περιγράφει συνοπτικά το θέµα
αντιδικίας, και ζητάει από την άλλη Πλευρά να ορίσει το δικό της διαιτητή µέσα σε διάστηµα δύο
εβδοµάδων από την παραλαβή της επιστολής.

3.2

Σε περίπτωση που η άλλη Πλευρά δεν ανταποκριθεί ή δεν ανταποκριθεί εγκαίρως, η DQS Hellas δεν
φέρει καµία ευθύνη απέναντι της αντίδικης πλευράς.

3.3

Οι διαιτητές της DQS Hellas πρέπει να είναι άτοµα που δεν εµπλέκονται στο θέµα της διαµάχης και είναι
άλλοι από αυτούς που υλοποίησαν τις επιθεωρήσεις και πήραν τις αποφάσεις πιστοποίησης. Οι διαιτητές
της αντίδικης Πλευράς δεν επιτρέπεται να είναι σύµβουλοι του αντιδίκου, ανταγωνιστές ή να έχουν
εµπλακεί ενεργά στη διαδικασία επιθεώρησης – πιστοποίησης.

Άρθρο 4

Απόρριψη διαιτητών

4.1

Τα άτοµα από τα οποία ζητείται να λειτουργήσουν ως διαιτητές πρέπει να αποκαλύψουν όλες τις
περιπτώσεις που θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν αµφιβολίες για την αµεροληψία ή ανεξαρτησία τους.
Από την ώρα του διορισµού του έως το τέλος της υπόθεσης διαιτησίας, ο διαιτητής δεσµεύεται να
αναφέρει τέτοιου είδους περιπτώσεις στα ενδιαφερόµενα µέρη, αν δεν έχουν προηγουµένως ενηµερωθεί.

4.2

∆ιαιτητές µπορεί να απορριφθούν µόνο σε περίπτωση που εγείρονται δικαιολογηµένες αµφιβολίες για την
αµεροληψία ή ανεξαρτησία τους ή σε περίπτωση µη εκπλήρωσης των απαιτήσεων που συµφωνήθηκαν
από τις δύο πλευρές. Κάθε Πλευρά µπορεί να απορρίψει έναν διαιτητή που έχει η ίδια διορίσει, ή στου
οποίου το διορισµό έχει εµπλακεί, µόνο για λόγους που της έχουν γίνει γνωστοί µετά το διορισµό του.

Άρθρο 5

∆ιορισµός του προέδρου

Ο πρόεδρος διορίζεται από τους δύο διαιτητές, µέσα σε διάστηµα δύο εβδοµάδων από το διορισµό του
τελευταίου διαιτητή.
Άρθρο 6

Απώλεια ενός διαιτητή ή του προέδρου

6.1

Αν ένας διαιτητής παραιτηθεί, η Πλευρά που τον διόρισε, διορίζει ένα νέο διαιτητή µε συστηµένη επιστολή
προς την αντίπαλη Πλευρά, µέσα σε διάστηµα δύο εβδοµάδων.

6.2

Αν ο πρόεδρος παραιτηθεί, οι διαιτητές συµφωνούν για την αντικατάστασή του, µέσα σε διάστηµα δύο
εβδοµάδων.

Άρθρο 7

Σύνθεση και επάρκεια της διαιτητικής επιτροπής

Ο πρόεδρος λειτουργεί ως ο διαιτητεύων της διαιτητικής επιτροπής. Ενηµερώνει και τις δύο πλευρές γραπτώς
ότι η διαιτητική επιτροπή έχει συσταθεί και ζητά από την ενιστάµενη Πλευρά να καταθέσει το προς διαιτησία
αίτηµά του µέσα στο διάστηµα δύο εβδοµάδων.
Άρθρο 8

Τόπος του διαιτητικού συµβουλίου

Το διαιτητικό συµβούλιο συνέρχεται στην Αθήνα. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µετά από ακρόαση. Η παρουσία
κοινού απαγορεύεται.
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Άρθρο 9

∆ιακανονισµός

Η διαιτητική επιτροπή ενθαρρύνει έναν φιλικό διακανονισµό µεταξύ των δύο µερών καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας.
Άρθρο 10

∆ιαιτητική απόφαση

Η διαιτητική απόφαση συντάσσεται γραπτώς, αιτιολογείται και υπογράφεται από όλους τους διαιτητές,
αναφέροντας τόπο και χρόνο.
Άρθρο 11

∆ιανοµή της διαιτητικής απόφασης

Ο πρόεδρος ενεργεί ώστε να πάρει την εξουσιοδότηση από τους διαιτητές για να διανείµει την απόφαση στις
δύο Πλευρές.

100GG3 Κανονισµός ∆ιαιτητικής Επιτροπής

25-10-2013

2/2

