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Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη σύναψη συµφωνίας υπό µορφή πρωτοκόλλου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για τη θέσπιση µηχανισµού επίλυσης 
διαφορών που εφαρµόζεται σε διαφορές στο πλαίσιο εµπορικών διατάξεων της 

ευρωµεσογειακής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
κρατών µελών τους, αφενός, και του Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. Οι ευρωµεσογειακές συµφωνίες περιέχουν διατάξεις για την απελευθέρωση του 
εµπορίου των αγαθών, αλλά οι κανόνες επίλυσης των διαφορών που εφαρµόζονται 
σε διαφορές που αφορούν αυτές τις διατάξεις βασίζονται κυρίως σε µια διπλωµατική 
προσέγγιση και εύκολα µπορούν να εµποδιστούν από το συµβαλλόµενο µέρος κατά 
του οποίου στρέφεται η καταγγελία. 

2. Στο πλαίσιο µιας διεύρυνσης και αναβάθµισης των εuρωµεσογειακών εµπορικών 
σχέσεων, ήταν σκόπιµο να δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός επίλυσης των διαφορών 
που εφαρµόζεται σε εµπορικές διαφορές ο οποίος βασίζεται σε βελτιωµένες και 
αποτελεσµατικές διαδικασίες µε αυστηρές χρονικές προθεσµίες και διαµορφώνεται 
σύµφωνα µε τους µηχανισµούς επίλυσης των διαφορών των πιο πρόσφατων 
συµφωνιών που συνάφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύµφωνα µε το 
µνηµόνιο συµφωνίας για την επίλυση διαφορών του ΠΟΕ. Ένας τέτοιος µηχανισµός 
θα αυξήσει την ασφάλεια και την προβλεψιµότητα των διµερών εµπορικών σχέσεών 
µας. Για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης ΕΕ-Ιορδανίας για την 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία, τα µέρη συµφώνησαν να εκπονήσουν έναν 
εσωτερικό κανονισµό επίλυσης των διαφορών. 

3. Στις 24 Φεβρουαρίου 2006 το Συµβούλιο επέτρεψε στην Επιτροπή να ξεκινήσει 
διαπραγµατεύσεις µε τους εταίρους της από την περιοχή της Μεσογείου 
προκειµένου να θεσπιστεί ένας µηχανισµός επίλυσης των διαφορών σχετικά µε τις 
εµπορικές διατάξεις (έγγραφο 6489/06 MED 4 ΠΟΕ 37). 

4. Η Επιτροπή έχει διαπραγµατευτεί σε περιφερειακό και διµερές επίπεδο µε διάφορους 
εταίρους από την περιοχή της Μεσογείου. Οι διαπραγµατεύσεις διενεργήθηκαν σε 
διαβούλευση µε την επιτροπή που συστάθηκε βάσει του άρθρου 207 της Συνθήκης 
και στο πλαίσιο των οδηγιών διαπραγµάτευσης που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο. 

5. Οι διαπραγµατεύσεις µε την Ιορδανία προχώρησαν καλά και κατέληξαν σε σχέδιο 
συµφωνίας που µονογραφήθηκε στην Ευρωµεσογειακή ∆ιάσκεψη των Υπουργών 
Εµπορίου στις Βρυξέλλες στις 9 ∆εκεµβρίου 2009. Η παρούσα συµφωνία ακολουθεί 
το πρότυπο του κεφαλαίου για την επίλυση των διαφορών των τρεχουσών 
διαπραγµατεύσεων στο πλαίσιο της συµφωνίας ελεύθερων συναλλαγών και 
βασίζεται στο µνηµόνιο επίλυσης διαφορών (ΜΕ∆) του ΠΟΕ, που έχει 
προσαρµοστεί σε διµερές πλαίσιο. Το πεδίο του µηχανισµού επίλυσης των διαφορών 
περιλαµβάνει τον τίτλο ΙΙ της συµφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανία, µε τη συνηθισµένη 
εξαίρεση του άρθρου σχετικά µε το αντιντάµπινγκ. Καλύπτεται επίσης η συµφωνία 
για την ελευθέρωση των συναλλαγών των γεωργικών προϊόντων, που 
µονογραφήθηκε στις 14 ∆εκεµβρίου 2009. Το κείµενο προβλέπει επίσης 
βελτιωµένες και αποτελεσµατικές διαδικασίες (που περιλαµβάνουν τη σύνθεση της 
ειδικής οµάδας και τις διαδικασίες συµµόρφωσης) µε σαφείς προθεσµίες. Περιέχει 
επίσης ευκαιρίες επίλυσης των διαφορών πριν από τη συγκρότηση επιτροπής, µέσω 
διαβουλεύσεων και µεσολάβησης. Τέλος, το κείµενο ενσωµατώνει τους κανόνες για 
τις ανοικτές διαδικασίες και τη διαφάνεια (ανοικτές ακροάσεις, φιλικές 
παρατηρήσεις, δηµοσίευση της έκθεσης επιτροπής), καθώς και άρθρο για τη σχέση 
µε το ΜΕ∆ του ΠΟΕ. 

6. Η Επιτροπή καλείται να εγκρίνει τη συνηµµένη πρόταση απόφασης του Συµβουλίου 
για τη σύναψη της παρούσας συµφωνίας.  
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7. Παράλληλα, υποβάλλεται επίσης ξεχωριστή πρόταση για την υπογραφή της 
παρούσας συµφωνίας. Μετά τη σύναψη της παρούσας συµφωνίας από την Ένωση 
και τις αρχές της Ιορδανίας, το πρωτόκολλο αυτό θα προσαρτηθεί στη συµφωνία 
σύνδεσης. 
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2010/0173 (NLE) 

Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη σύναψη συµφωνίας υπό µορφή πρωτοκόλλου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για τη θέσπιση µηχανισµού επίλυσης 
διαφορών που εφαρµόζεται σε διαφορές στο πλαίσιο εµπορικών διατάξεων της 

ευρωµεσογειακής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
κρατών µελών τους, αφενός, και του Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,  

Έχοντας υπόψη: 

τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207 
παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, σε συνδυασµό µε το άρθρο 218 παράγραφος 6, στοιχείο α) 
σηµείο v), 

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Στις 24 Φεβρουαρίου 2006, το Συµβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει 
διαπραγµατεύσεις µε τους εταίρους της από την περιοχή της Μεσογείου µε σκοπό την 
θέσπιση µηχανισµού επίλυσης διαφορών που σχετίζονται µε εµπορικές διατάξεις 

(2) Η Επιτροπή διεξήγαγε τις διαπραγµατεύσεις σε διαβούλευση µε την επιτροπή που 
συστάθηκε δυνάµει του άρθρου 207 της Συνθήκης και στο πλαίσιο των οδηγιών 
διαπραγµάτευσης που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο.  

(3) Οι διαπραγµατεύσεις ολοκληρώθηκαν και στις 9 ∆εκεµβρίου 2009 µονογραφήθηκε 
συµφωνία υπό µορφή πρωτοκόλλου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για τη θέσπιση µηχανισµού επίλυσης διαφορών 
που εφαρµόζεται σε διαφορές στο πλαίσιο εµπορικών διατάξεων της 
ευρωµεσογειακής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
κρατών µελών τους, αφενός, και του Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου 
(στο εξής η «συµφωνία»). 

(4) Η συµφωνία υπογράφηκε εξ ονόµατος της Ένωσης στις […], µε την επιφύλαξη της 
σύναψής της σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία, σύµφωνα µε την απόφαση …/…/EΚ του 
Συµβουλίου της […]. 

                                                 
1 ΕΕ C […], […], σ. […]. 
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(5) Η συµφωνία πρέπει να εγκριθεί, 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:  

Άρθρο 1 

Η συµφωνία υπό µορφή πρωτοκόλλου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Χασεµιτικού 
Βασιλείου της Ιορδανίας για τη θέσπιση µηχανισµού επίλυσης διαφορών που εφαρµόζεται σε 
διαφορές στο πλαίσιο εµπορικών διατάξεων της ευρωµεσογειακής συµφωνίας σύνδεσης 
µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και του 
Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου.  

Το κείµενο της συµφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.  

Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

Βρυξέλλες, 

 Για το Συµβούλιο 
 Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΧΑΣΕΜΙΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΟΡ∆ΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, 
ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΣΕΜΙΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΟΡ∆ΑΝΙΑΣ, 

ΑΦΕΤΕΡΟΥ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφενός, και  

το Χασεµιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας, αφετέρου 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Άρθρο 1 

Στόχος 

Ο στόχος του παρόντος πρωτοκόλλου είναι η αποτροπή και η επίλυση των εµπορικών 
διαφορών µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών προκειµένου να επιτευχθεί, όπου αυτό είναι 
δυνατό, αµοιβαία αποδεκτή λύση. 

Άρθρο 2 

Εφαρµογή του πρωτοκόλλου  

1. Οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου ισχύουν όσον αφορά οποιαδήποτε διαφορά 
σχετικά µε την ερµηνεία και την εφαρµογή των διατάξεων του τίτλου ΙΙ (µε εξαίρεση 
το άρθρο 23) της ευρωµεσογειακής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και του Χασεµιτικού Βασιλείου 
της Ιορδανίας, αφετέρου (εφεξής «συµφωνία σύνδεσης»), εκτός αν προβλέπεται 
διαφορετικά2. Το άρθρο 97 της συµφωνίας σύνδεσης ισχύει για τις διαφορές σχετικά 
µε την εφαρµογή και την ερµηνεία άλλων διατάξεων της συµφωνίας σύνδεσης. 

2. Οι διαδικασίες του παρόντος πρωτοκόλλου ισχύουν αν, 60 ηµέρες µετά την 
παραποµπή µιας διαφοράς στο Συµβούλιο Σύνδεσης σύµφωνα µε το άρθρο 97 της 
συµφωνίας σύνδεσης, το Συµβούλιο Σύνδεσης δεν έχει καταφέρει να επιλύσει τη 
διαφορά.  

                                                 
2 Οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου ισχύουν µε την επιφύλαξη του άρθρου 34 του πρωτοκόλλου 

σχετικά µε τον ορισµό της έννοιας «προϊόντα καταγωγής» και των µεθόδων διοικητικής συνεργασίας. 
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3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, µια διαφορά θεωρείται ότι έχει επιλυθεί όταν 
λάβει απόφαση το Συµβούλιο Σύνδεσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 97.2 της 
συµφωνίας σύνδεσης, ή όταν δηλώσει ότι δεν υπάρχει πλέον διαφορά.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II  

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ  

Άρθρο 3 

∆ιαβουλεύσεις  

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη προσπαθούν να επιλύσουν οποιαδήποτε διαφορά σχετικά µε 
την ερµηνεία και την εφαρµογή των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 
αρχίζοντας διαβουλεύσεις καλόπιστα µε στόχο µια γρήγορη, δίκαιη, και αµοιβαία 
αποδεκτή λύση. 

2. Ένα συµβαλλόµενο µέρος επιδιώκει διαβουλεύσεις µέσω γραπτού αιτήµατος στο 
άλλο συµβαλλόµενο µέρος, µε αντίγραφο στην υποεπιτροπή «βιοµηχανίας, 
εµπορίου, υπηρεσιών και προώθησης των επενδύσεων», προσδιορίζοντας 
οποιοδήποτε συγκεκριµένο µέτρο και τις διατάξεις της συµφωνίας σύνδεσης που 
θεωρεί ότι ισχύουν. 

3. Μέσα σε 40 ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής του αιτήµατος 
πραγµατοποιούνται οι διαβουλεύσεις, στο έδαφος του συµβαλλόµενου µέρους κατά 
του οποίου στρέφεται η καταγγελία, εκτός αν τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνήσουν 
διαφορετικά. Οι διαβουλεύσεις θεωρείται ότι έχουν ολοκληρωθεί εντός 60 ηµερών 
από την ηµεροµηνία παραλαβής του αιτήµατος, εκτός αν αµφότερα τα 
συµβαλλόµενα µέρη συµφωνήσουν τη συνέχισή τους. Οι διαβουλεύσεις, ειδικότερα 
όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται και οι θέσεις που υποστηρίζονται από τα 
συµβαλλόµενα µέρη κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών, είναι εµπιστευτικές 
και δεν θίγουν τα δικαιώµατα κανενός συµβαλλόµενου µέρους σε περαιτέρω 
διαδικασίες. 

4. Οι διαβουλεύσεις για επείγοντα θέµατα, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων που 
αφορούν τα αναλώσιµα ή εποχικά εµπορεύµατα, πραγµατοποιούνται εντός 15 
ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος και θεωρείται ότι έχουν 
ολοκληρωθεί εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής του αιτήµατος. 

5. Εάν το συµβαλλόµενο µέρος στο οποίο υποβάλλεται το αίτηµα δεν ανταποκρίνεται 
στο αίτηµα για διαβουλεύσεις µέσα σε 10 εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία της 
παραλαβής του, ή εάν οι διαβουλεύσεις δεν πραγµατοποιούνται µέσα στα χρονικά 
πλαίσια που καθορίζονται στην παράγραφο 3 ή στην παράγραφο 4 αντίστοιχα, ή εάν 
οι διαβουλεύσεις έχουν ολοκληρωθεί και δεν έχει επιτευχθεί καµία συµφωνία για 
αµοιβαία αποδεκτή λύση, το καταγγέλλον συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να ζητήσει 
τη σύσταση ειδικής οµάδας διαιτησίας σύµφωνα µε το άρθρο 5. 

Άρθρο 4 

∆ιαµεσολάβηση 
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1. Αν οι διαβουλεύσεις δεν καταλήξουν σε αµοιβαία αποδεκτή λύση, τα συµβαλλόµενα 
µέρη µπορούν, κατόπιν συµφωνίας, να προσφύγουν σε διαµεσολαβητή. Κάθε αίτηση 
για διαµεσολάβηση πρέπει να γίνεται γραπτώς στην υποεπιτροπή «βιοµηχανίας, 
εµπορίου, υπηρεσιών και προώθησης των επενδύσεων» και να περιγράφει κάθε 
µέτρο που αποτέλεσε αντικείµενο διαβουλεύσεων, καθώς και τους αµοιβαία 
συµφωνηθέντες όρους υπό τους οποίους πραγµατοποιείται η διαµεσολάβηση. Κάθε 
συµβαλλόµενο µέρος αναλαµβάνει να εξετάσει ευνοϊκά αυτά τα αιτήµατα για 
διαµεσολάβηση.  

2. Εφόσον τα συµβαλλόµενα µέρη δεν συµφωνήσουν ποιος θα είναι ο διαµεσολαβητής 
εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής του αιτήµατος για 
διαµεσολάβηση, οι πρόεδροι της υποεπιτροπής «βιοµηχανίας, εµπορίου, υπηρεσιών 
και προώθησης των επενδύσεων» ή αντιπρόσωπός τους, επιλέγει διαµεσολαβητή µε 
κλήρωση µεταξύ των ατόµων που περιλαµβάνονται στον κατάλογο του άρθρου 19 
και που δεν είναι υπήκοοι κανενός συµβαλλόµενου µέρους. Η επιλογή γίνεται µέσα 
σε 10 εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής του αιτήµατος για 
διαµεσολάβηση. Ο διαµεσολαβητής συγκαλεί συνεδρίαση µε τα µέρη το αργότερο 
30 ηµέρες µετά την επιλογή του. Ο διαµεσολαβητής λαµβάνει τις παρατηρήσεις 
κάθε συµβαλλόµενου µέρους το αργότερο 15 ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση και 
µπορεί να ζητήσει συµπληρωµατικές πληροφορίες από τα συµβαλλόµενα µέρη ή από 
τους εµπειρογνώµονες ή τους τεχνικούς συµβούλους, όπως κρίνει αναγκαίο. Κάθε 
πληροφορία που συγκεντρώνεται κατ’ αυτό τον τρόπο, πρέπει να γνωστοποιείται και 
στα δύο συµβαλλόµενα µέρη για τη διατύπωση παρατηρήσεων. Ο διαµεσολαβητής 
κοινοποιεί γνώµη το αργότερο 45 ηµέρες µετά την επιλογή του.  

3. Η γνώµη του διαµεσολαβητή µπορεί να περιλαµβάνει σύσταση για τον τρόπο 
επίλυσης της διαφοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η 
γνώµη του διαµεσολαβητή δεν είναι δεσµευτική. 

4. Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να συµφωνήσουν να τροποποιήσουν τις 
προθεσµίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Ο διαµεσολαβητής µπορεί επίσης 
να αποφασίσει την τροποποίηση των εν λόγω προθεσµιών κατόπιν σχετικού 
αιτήµατος από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, λαµβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαίτερες δυσκολίες που συναντά το οικείο µέρος ή την πολυπλοκότητα της 
υπόθεσης.  

5. Οι διαδικασίες που περιλαµβάνουν τη διαµεσολάβηση, ειδικότερα η γνώµη του 
διαµεσολαβητή και όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται και οι θέσεις που 
λαµβάνουν τα συµβαλλόµενα µέρη κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών, είναι 
εµπιστευτικές και δεν θίγουν τα δικαιώµατα κανενός συµβαλλόµενου µέρους σε 
περαιτέρω διαδικασίες. 

6. Αν τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν, οι διαδικασίες για τη διαµεσολάβηση 
µπορούν να συνεχιστούν ενώ προχωρά η διαδικασία διαιτησίας.  

7. Η αντικατάσταση ενός διαµεσολαβητή πραγµατοποιείται µόνο για τους λόγους και 
σύµφωνα µε τις διαδικασίες που εκτίθενται λεπτοµερώς στα άρθρα 18 έως 21 του 
εσωτερικού κανονισµού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Ι – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ  

Άρθρο 5 

Έναρξη της διαδικασίας διαιτησίας 

1. Αν τα συµβαλλόµενα µέρη δεν µπορούν να επιλύσουν τη διαφορά µε διαβουλεύσεις 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 ή µε διαµεσολάβηση σύµφωνα µε το άρθρο 4, το 
καταγγέλλον συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να ζητήσει τη σύσταση ειδικής οµάδας 
διαιτησίας. 

2. Το αίτηµα για σύσταση ειδικής οµάδας διαιτησίας υποβάλλεται γραπτώς στο 
συµβαλλόµενο µέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία και στην 
υποεπιτροπή «βιοµηχανίας, εµπορίου, υπηρεσιών και προώθησης των επενδύσεων». 
Το καταγγέλλον συµβαλλόµενο µέρος επισηµαίνει στο αίτηµά του τα συγκεκριµένα 
υπό εξέταση µέτρα και τεκµηριώνει τον τρόπο µε τον οποίο τα εν λόγω µέτρα 
συνιστούν παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 2. Η σύσταση ειδικής οµάδας 
διαιτησίας ζητείται το αργότερο 18 µήνες από την ηµεροµηνία παραλαβής του 
αιτήµατος για διαβουλεύσεις, µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων του 
καταγγέλλοντος συµβαλλόµενου µέρους να ζητήσει νέες διαβουλεύσεις για το ίδιο 
ζήτηµα στο µέλλον.  

Άρθρο 6 

Σύσταση ειδικής οµάδας διαιτησίας 

1. Συστήνεται ειδική οµάδα διαιτησίας που απαρτίζεται από τρεις διαιτητές. 

2. Μέσα σε 10 εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής του αιτήµατος για τη 
σύσταση ειδικής οµάδας διαιτησίας από το συµβαλλόµενο µέρος κατά του οποίου 
στρέφεται η καταγγελία, τα συµβαλλόµενα µέρη διαβουλεύονται προκειµένου να 
επιτευχθεί συµφωνία όσον αφορά τη σύνθεση της ειδικής οµάδας διαιτησίας.  

3. Αν τα συµβαλλόµενα µέρη αδυνατούν να συµφωνήσουν σχετικά µε τη σύνθεση της 
ειδικής οµάδας διαιτησίας εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στην παράγραφο 2, 
κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να ζητήσει από τους προέδρους της υποεπιτροπής 
«βιοµηχανίας, εµπορίου, υπηρεσιών και προώθησης των επενδύσεων» ή τον 
αντιπρόσωπό τους να επιλέξει και τα τρία µέλη µε κλήρωση, από τον κατάλογο που 
καταρτίζεται βάσει του άρθρου 19, ένα µεταξύ των προσώπων που προτείνει το 
καταγγέλλον συµβαλλόµενο µέρος, ένα µεταξύ των προσώπων που προτείνει το 
µέρος εναντίον του οποίου στρέφεται η καταγγελία και ένα µεταξύ των προσώπων 
που έχουν επιλέξει τα µέρη να εκτελεί χρέη προέδρου. Στην περίπτωση που τα 
συµβαλλόµενα µέρη συµφωνήσουν για ένα ή περισσότερα µέλη της ειδικής οµάδας 
διαιτησίας, τα υπόλοιπα µέλη επιλέγονται σύµφωνα µε την ίδια διαδικασία.  
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4. Οι πρόεδροι της υποεπιτροπής «βιοµηχανίας, εµπορίου, υπηρεσιών και προώθησης 
των επενδύσεων» ή ο αντιπρόσωπος τους, επιλέγουν τους διαιτητές µέσα σε πέντε 
εργάσιµες ηµέρες από το αίτηµα που αναφέρεται στην παράγραφο 3 από καθένα 
συµβαλλόµενο µέρος. 

5. Η ηµεροµηνία σύστασης της ειδικής οµάδας διαιτησίας είναι η ηµεροµηνία επιλογής 
των τριών διαιτητών. 

6. Η αντικατάσταση των διαιτητών πραγµατοποιείται µόνο για τους λόγους και 
σύµφωνα µε τις διαδικασίες που εκτίθενται λεπτοµερώς στα άρθρα 18 έως 21 του 
εσωτερικού κανονισµού.  

Άρθρο 7 

Ενδιάµεση έκθεση της ειδικής οµάδας διαιτησίας  

Η επιτροπή διαιτησίας διανέµει ενδιάµεση έκθεση στα συµβαλλόµενα µέρη που περιλαµβάνει 
τα πραγµατικά περιστατικά, τη δυνατότητα εφαρµογής των σχετικών διατάξεων και τη 
βασική λογική πίσω από οποιαδήποτε συµπεράσµατα και συστάσεις που υποβάλλει, το 
αργότερο έως 120 ηµέρες µετά την ηµεροµηνία σύστασης της οµάδας διαιτησίας. 
Οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να υποβάλει γραπτό αίτηµα για να αναθεωρήσει η 
οµάδα διαιτησίας συγκεκριµένες πτυχές της ενδιάµεσης έκθεσης µέσα σε 15 ηµέρες από την 
κοινοποίησή της. Τα συµπεράσµατα της τελικής απόφασης της οµάδας περιλαµβάνουν µια 
συζήτηση των επιχειρηµάτων που προβάλλονται στο προσωρινό στάδιο αναθεώρησης. 

Άρθρο 8 

Απόφαση της ειδικής οµάδας διαιτησίας 

1. Η ειδική οµάδα διαιτησίας κοινοποιεί την απόφασή της στα συµβαλλόµενα µέρη και 
στην υποεπιτροπή «βιοµηχανίας, εµπορίου, υπηρεσιών και προώθησης των 
επενδύσεων» εντός 150 ηµερών από την ηµεροµηνία σύστασης της ειδικής οµάδας 
διαιτησίας. Αν θεωρεί ότι η εν λόγω προθεσµία δεν µπορεί να τηρηθεί, ο πρόεδρος 
της ειδικής οµάδας διαιτησίας πρέπει να ενηµερώσει τα συµβαλλόµενα µέρη και την 
υποεπιτροπή «βιοµηχανίας, εµπορίου, υπηρεσιών και προώθησης των επενδύσεων» 
γραπτώς, αναφέροντας τους λόγους της καθυστέρησης και την ηµεροµηνία κατά την 
οποία η ειδική οµάδα προβλέπει να ολοκληρώσει τις εργασίες της. Σε καµία 
περίπτωση, η απόφαση δεν µπορεί να ανακοινωθεί αργότερα από 180 ηµέρες από 
την ηµεροµηνία σύστασης της ειδικής οµάδας διαιτησίας. 

2. Σε επείγουσες περιπτώσεις, µεταξύ των οποίων και στην περίπτωση αναλώσιµων και 
εποχικών αγαθών, η ειδική οµάδα διαιτησίας καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να 
εκδώσει την απόφασή της εντός 75 ηµερών από τη σύστασή της. Η προθεσµία αυτή 
δεν πρέπει, σε καµία περίπτωση, να παρατείνεται πέραν των 90 ηµερών από τη 
σύστασή της. Η ειδική οµάδα διαιτησίας εκδίδει προκαταρκτική απόφαση εντός 10 
ηµερών από τη σύστασή της, εφόσον κρίνει ότι η συγκεκριµένη υπόθεση είναι 
επείγουσα. 

3. Η ειδική οµάδα διαιτησίας, κατά παράκληση αµφότερων των συµβαλλόµενων 
µερών, αναστέλλει την εργασία της ανά πάσα στιγµή για µια περίοδο που 
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συµφωνείται από τα συµβαλλόµενα µέρη και δεν υπερβαίνει τους 12 µήνες και 
επαναλαµβάνει τις εργασίες της στο τέλος αυτής της συµφωνηθείσας περιόδου κατά 
παράκληση του καταγγέλλοντος συµβαλλόµενου µέρους. Εάν το καταγγέλλον 
συµβαλλόµενο µέρος δεν ζητήσει την επανάληψη των εργασιών της ειδικής οµάδας 
διαιτησίας πριν από τη λήξη της συµφωνηθείσας περιόδου αναστολής, η διαδικασία 
ολοκληρώνεται. Η αναστολή και η λήξη των εργασιών της ειδικής οµάδας 
διαιτησίας δεν θίγει τα δικαιώµατα κανενός συµβαλλόµενου µέρους σε άλλη 
διαδικασία για το ίδιο θέµα.  

ΤΜΗΜΑ ΙΙ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ  

Άρθρο 9 

Συµµόρφωση µε την απόφαση της ειδικής οµάδας διαιτησίας  

Κάθε µέρος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για να συµµορφωθεί µε την απόφαση της ειδικής 
οµάδας διαιτησίας και τα µέρη καταβάλλουν προσπάθειες για να συµφωνήσουν όσον αφορά 
το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την εφαρµογή της απόφασης.  

Άρθρο 10 

Εύλογο χρονικό διάστηµα για τη συµµόρφωση  

1. Το αργότερο εντός 30 ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης της ειδικής 
οµάδας διαιτησίας στα συµβαλλόµενα µέρη, το µέρος κατά του οποίου στρέφεται η 
καταγγελία ανακοινώνει στο καταγγέλλον µέρος και στην υποεπιτροπή 
«βιοµηχανίας, εµπορίου, υπηρεσιών και προώθησης των επενδύσεων» το χρονικό 
διάστηµα που θα απαιτηθεί για την εφαρµογή της (εφεξής «εύλογο χρονικό 
διάστηµα»), σε περίπτωση που η εφαρµογή της δεν είναι εφικτή αµέσως. 

2. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών όσον αφορά το εύλογο 
χρονικό διάστηµα για την εφαρµογή της απόφασης της ειδικής οµάδας διαιτησίας, το 
καταγγέλλον συµβαλλόµενο µέρος, εντός 20 ηµερών από την κοινοποίηση σύµφωνα 
µε την παράγραφο 1 από το συµβαλλόµενο µέρος κατά του οποίου στρέφεται η 
καταγγελία, ζητά γραπτώς από την ειδική οµάδα διαιτησίας να προσδιορίσει τη 
διάρκεια του εύλογου χρονικού διαστήµατος. Το εν λόγω αίτηµα κοινοποιείται 
ταυτόχρονα στο άλλο µέρος και στην υποεπιτροπή «βιοµηχανίας, εµπορίου, 
υπηρεσιών και προώθησης των επενδύσεων». Η ειδική οµάδα διαιτησίας κοινοποιεί 
την απόφασή της στα µέρη και στην υποεπιτροπή «βιοµηχανίας, εµπορίου, 
υπηρεσιών και προώθησης των επενδύσεων» εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία 
υποβολής της αίτησης.  

3. Το εύλογο χρονικό διάστηµα µπορεί να παραταθεί µε αµοιβαία συµφωνία των 
συµβαλλόµενων µερών. 
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Άρθρο 11 

Επανεξέταση των µέτρων που ελήφθησαν για τη συµµόρφωση µε την απόφαση της ειδικής 
οµάδας διαιτησίας  

1. Το µέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία κοινοποιεί στο άλλο µέρος και 
στην υποεπιτροπή «βιοµηχανίας, εµπορίου, υπηρεσιών και προώθησης των 
επενδύσεων», πριν από το τέλος του εύλογου χρονικού διαστήµατος, κάθε µέτρο που 
λαµβάνεται για τη συµµόρφωση µε την απόφαση της ειδικής οµάδας διαιτησίας. 

2. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των µερών όσον αφορά την ύπαρξη ή τη 
συµµόρφωση κάθε µέτρου που έχει κοινοποιηθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 1 µε 
τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, το καταγγέλλον µέρος δύναται να ζητεί 
γραπτώς από την ειδική οµάδα διαιτησίας να αποφασίσει σχετικά µε το ζήτηµα. Στο 
πλαίσιο της εν λόγω αίτησης πρέπει να καθορίζεται το συγκεκριµένο µέτρο που 
εξετάζεται και να διευκρινίζεται ο τρόπος µε τον οποίο το συγκεκριµένο µέτρο δεν 
συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του άρθρου 2. Η ειδική οµάδα διαιτησίας εκδίδει 
την απόφασή της εντός 90 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Σε 
επείγουσες περιπτώσεις, µεταξύ των οποίων και στην περίπτωση αναλώσιµων και 
εποχικών εµπορευµάτων, η ειδική οµάδα διαιτησίας κοινοποιεί την απόφασή της 
εντός 45 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.  

Άρθρο 12 

Προσωρινά µέτρα σε περίπτωση µη συµµόρφωσης  

1. Αν το συµβαλλόµενο µέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία παραλείψει να 
κοινοποιήσει µέτρο που έχει λάβει προκειµένου να συµµορφωθεί µε την απόφαση 
της ειδικής οµάδας διαιτησίας πριν από τη λήξη του εύλογου χρονικού διαστήµατος 
ή αν η ειδική οµάδα διαιτησίας αποφασίσει ότι το κοινοποιηθέν βάσει του άρθρου 11 
παράγραφος 1 µέτρο δεν συνάδει µε τις υποχρεώσεις αυτού του συµβαλλόµενου 
µέρους δυνάµει του άρθρου 2, το συµβαλλόµενο µέρος κατά του οποίου στρέφεται η 
καταγγελία υποβάλλει προσφορά για προσωρινή αποζηµίωση, αν το ζητήσει το 
καταγγέλλον συµβαλλόµενο µέρος. Το καταγγέλλον συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να 
ζητήσει την προσφορά πριν από τη λήξη του εύλογου χρονικού διαστήµατος.  

2. Αν δεν επιτευχθεί καµία συµφωνία για αποζηµίωση µέσα σε 30 ηµέρες µετά το 
τέλος του εύλογου χρονικού διαστήµατος ή της απόφασης της ειδικής οµάδας 
διαιτησίας σύµφωνα µε το άρθρο 11 σύµφωνα µε την οποία ένα µέτρο που 
λαµβάνεται είναι αντίθετο µε τις διατάξεις του άρθρου 2, το καταγγέλλον 
συµβαλλόµενο µέρος έχει το δικαίωµα, κατόπιν κοινοποίησης στο άλλο 
συµβαλλόµενο µέρος και στην υποεπιτροπή «βιοµηχανίας, εµπορίου, υπηρεσιών και 
προώθησης των επενδύσεων», να αναστείλει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από 
οποιαδήποτε διάταξη που αναφέρεται στο άρθρο 2 σε επίπεδο ισοδύναµο µε ολική ή 
µερική αναστολή λόγω της παραβίασης. Πριν από τη λήψη τέτοιων µέτρων το 
καταγγέλλον συµβαλλόµενο µέρος λαµβάνει υπόψη τον αντίκτυπό τους στην 
οικονοµία του συµβαλλόµενου µέρους κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία. Το 
καταγγέλλον µέρος δύναται να εφαρµόσει την αναστολή 10 εργάσιµες ηµέρες από 
την ηµεροµηνία της κοινοποίησης από το µέρος κατά του οποίου στρέφεται η 
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καταγγελία, εκτός αν το εν λόγω συµβαλλόµενο µέρος ζητήσει διαδικασία 
διαιτησίας βάσει της παραγράφου 3.  

3. Αν το συµβαλλόµενο µέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία θεωρεί ότι το 
επίπεδο αναστολής δεν είναι ισοδύναµο µε ολική ή µερική αναστολή λόγω της 
παραβίασης, µπορεί να ζητήσει γραπτώς από την ειδική οµάδα διαιτησίας να 
αποφανθεί για το θέµα. Τέτοιο αίτηµα κοινοποιείται στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος 
και στην υποεπιτροπή «βιοµηχανίας, εµπορίου, υπηρεσιών και προώθησης των 
επενδύσεων» πριν από τη λήξη της περιόδου των 10 εργάσιµων ηµερών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2. Η ειδική οµάδα διαιτησίας, που έχει επιδιώξει, αν 
θεωρηθεί σκόπιµο, τη γνώµη των εµπειρογνωµόνων, κοινοποιεί την απόφασή της 
όσον αφορά το επίπεδο αναστολής των υποχρεώσεων στα συµβαλλόµενα µέρη και 
στο θεσµικό φορέα αρµόδιο για εµπορικά ζητήµατα µέσα σε 30 ηµέρες από την 
ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος. Οι υποχρεώσεις δεν αναστέλλονται µέχρις 
ότου η ειδική οµάδα διαιτησίας να εκδώσει την απόφασή της και κάθε αναστολή 
πρέπει να είναι συνεπής προς την απόφαση της οµάδας διαιτησίας. 

4. Η αναστολή των υποχρεώσεων έχει προσωρινό χαρακτήρα και εφαρµόζεται µόνον 
έως ότου το µέτρο που έχει κριθεί ότι παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 2 αρθεί ή 
τροποποιηθεί ώστε να συµµορφωθεί µε τις εν λόγω διατάξεις όπως ορίζεται στο 
άρθρο 13 ή έως ότου τα συµβαλλόµενα µέρη καταλήξουν σε συµφωνία για την 
επίλυση της διαφοράς.  

Άρθρο 13 

Επανεξέταση των µέτρων που λήφθηκαν για τη συµµόρφωση µετά την αναστολή των 
υποχρεώσεων  

1. Το µέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία κοινοποιεί στο άλλο µέρος και 
στην υποεπιτροπή «βιοµηχανίας, εµπορίου, υπηρεσιών και προώθησης των 
επενδύσεων» τα µέτρα που λαµβάνει προκειµένου να συµµορφωθεί προς την 
απόφαση της ειδικής οµάδας διαιτησίας και το αίτηµα που υποβάλλει για τη λήξη 
της αναστολής των υποχρεώσεων που εφαρµόζει το καταγγέλλον µέρος. 

2. Αν τα µέρη δεν καταλήξουν σε συµφωνία σχετικά µε τη συµβατότητα του 
κοινοποιηθέντος µέτρου µε τις διατάξεις του άρθρου 2, εντός 30 ηµερών από την 
ηµεροµηνία παραλαβής της κοινοποίησης, το καταγγέλλον µέρος µπορεί να ζητεί 
γραπτώς από την ειδική οµάδα διαιτησίας να αποφασίσει σχετικά µε το ζήτηµα. Το 
εν λόγω αίτηµα κοινοποιείται ταυτόχρονα στο άλλο µέρος και στην υποεπιτροπή 
«βιοµηχανίας, εµπορίου, υπηρεσιών και προώθησης των επενδύσεων». Η απόφαση 
της ειδικής οµάδας διαιτησίας κοινοποιείται στα µέρη και στην υποεπιτροπή 
«βιοµηχανίας, εµπορίου, υπηρεσιών και προώθησης των επενδύσεων» εντός 45 
ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος. Εάν η ειδική οµάδα 
διαιτησίας αποφασίσει ότι το µέτρο που λαµβάνεται για τη συµµόρφωση συνάδει µε 
τις διατάξεις του άρθρου 2, η αναστολή των υποχρεώσεων περατώνεται. 
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ΤΜΗΜΑ III - ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Article14  

Αµοιβαία αποδεκτή λύση  

Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να καταλήξουν σε αµοιβαία αποδεκτή λύση για τη διαφορά 
στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου ανά πάσα στιγµή. Κοινοποιούν στην υποεπιτροπή 
«βιοµηχανίας, εµπορίου, υπηρεσιών και προώθησης των επενδύσεων» και στην ειδική οµάδα 
διαιτησίας οποιαδήποτε τέτοια λύση. Μετά την κοινοποίηση της αµοιβαία συµφωνηθείσας 
λύσης, η οµάδα ολοκληρώνει τις εργασίες της και η διαδικασία περατώνεται.  

Άρθρο 15 

Εσωτερικός κανονισµός  

1. Οι διαδικασίες επίλυσης της διαφοράς στο πλαίσιο του κεφαλαίου ΙΙΙ του παρόντος 
πρωτοκόλλου διέπονται από τον εσωτερικό κανονισµό που προσαρτάται στο παρόν 
πρωτόκολλο. 

2. Οποιαδήποτε συνεδρίαση της ειδικής οµάδας διαιτησίας είναι ανοικτή στο κοινό 
σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό, εκτός αν τα συµβαλλόµενα µέρη 
συµφωνήσουν διαφορετικά.  

Άρθρο 16 

Πληροφορίες και τεχνικές συµβουλές  

1. Εφόσον το ζητήσει ένα συµβαλλόµενο µέρος, ή µε δική της πρωτοβουλία, η ειδική 
οµάδα διαιτησίας δύναται να συγκεντρώνει πληροφορίες από κάθε πηγή που κρίνει 
κατάλληλη στο πλαίσιο της διαδικασίας που εφαρµόζει. Η ειδική οµάδα διαιτησίας 
έχει επίσης το δικαίωµα να ζητεί τη σχετική γνώµη εµπειρογνωµόνων. Η ειδική 
οµάδα διαιτησίας συµβουλεύεται τα συµβαλλόµενα µέρη πριν από την επιλογή των 
εµπειρογνωµόνων. Κάθε πληροφορία που συγκεντρώνεται κατ’ αυτό τον τρόπο, 
πρέπει να γνωστοποιείται και στα δύο συµβαλλόµενα µέρη για τη διατύπωση 
παρατηρήσεων.  

2. Τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα που είναι εγκατεστηµένα στα εδάφη των δύο 
συµβαλλόµενων µερών µπορούν να υποβάλουν φιλικές παρατηρήσεις στην ειδική 
οµάδα διαιτησίας σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό.  

Άρθρο 17 

Κανόνες ερµηνείας  

Οι ειδικές οµάδες διαιτησίας ερµηνεύουν τις διατάξεις του άρθρου 2 σύµφωνα µε τους 
συνήθεις κανόνες για την ερµηνεία του δηµόσιου διεθνούς δικαίου, συµπεριλαµβανοµένης 
της Σύµβασης της Βιέννης περί του δικαίου των Συνθηκών. Οι αποφάσεις της ειδικής οµάδας 
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διαιτησίας δεν είναι δυνατόν να αυξάνουν ή να µειώνουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 
που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 2. 

Άρθρο 18 

Αποφάσεις της ειδικής οµάδας διαιτησίας  

1. Η ειδική οµάδα διαιτησίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να λαµβάνει 
κάθε απόφαση µε συναίνεση. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να ληφθεί 
απόφαση µε συναίνεση, η σχετική απόφαση λαµβάνεται µε πλειοψηφία. Ωστόσο, σε 
καµία περίπτωση δεν δηµοσιεύονται οι γνώµες µειοψηφίας των διαιτητών. 

2. Οποιαδήποτε απόφαση της επιτροπής διαιτησίας είναι δεσµευτική για τα 
συµβαλλόµενα µέρη και δεν δηµιουργεί δικαιώµατα ή υποχρεώσεις στα φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα. Στην απόφαση της ειδικής οµάδας αναφέρονται τα πραγµατικά 
περιστατικά, η δυνατότητα εφαρµογής των σχετικών διατάξεων της συµφωνίας 
σύνδεσης και η βασική αιτιολόγηση των διαπιστώσεων και συµπερασµάτων τα 
οποία διατυπώνει. Η υποεπιτροπή «βιοµηχανίας, εµπορίου, υπηρεσιών και 
προώθησης των επενδύσεων» δηµοσιοποιεί την απόφαση της οµάδας διαιτησίας εξ 
ολοκλήρου εκτός αν αποφασίσει κατά της δηµοσιοποίησης προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η εµπιστευτικότητα απόρρητων πληροφοριών της επιχείρησης.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV  

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Άρθρο 19 

Κατάλογος διαιτητών  

1. Η υποεπιτροπή «βιοµηχανίας, εµπορίου, υπηρεσιών και προώθησης των 
επενδύσεων» το αργότερο εντός έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
πρωτοκόλλου, καταρτίζει κατάλογο τουλάχιστον 15 ατόµων που επιθυµούν και 
µπορούν να ασκήσουν καθήκοντα διαιτητή. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος επιλέγει 
τουλάχιστον πέντε άτοµα ως διαιτητές. Τα δύο συµβαλλόµενα µέρη επιλέγουν 
επίσης τουλάχιστον πέντε πρόσωπα που δεν είναι υπήκοοι κανενός από τα 
συµβαλλόµενα µέρη, προκειµένου να εκτελέσουν χρέη προέδρου της ειδικής οµάδας 
διαιτησίας. Η υποεπιτροπή «βιοµηχανίας, εµπορίου, υπηρεσιών και προώθησης των 
επενδύσεων» µεριµνά ώστε ο κατάλογος να διατηρείται πάντα σε αυτό το επίπεδο. 

2. Οι διαιτητές διαθέτουν εξειδικευµένες γνώσεις ή σχετική εµπειρία στους τοµείς του 
διεθνούς εµπορικού δικαίου. Είναι ανεξάρτητοι, συµµετέχουν σε ατοµική βάση, δεν 
λαµβάνουν οδηγίες από κάποιον οργανισµό ή δηµόσια αρχή, ούτε συνδέονται µε την 
κυβέρνηση οιουδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη και συµµορφώνονται µε τον 
κώδικα δεοντολογίας που προσαρτάται στον παρόν πρωτόκολλο. 

3. Η υποεπιτροπή «βιοµηχανίας, εµπορίου, υπηρεσιών και προώθησης των 
επενδύσεων» µπορεί να καταρτίσει πρόσθετους καταλόγους τουλάχιστον 15 ατόµων 
που έχουν µια τοµεακή πείρα σε συγκεκριµένα θέµατα που καλύπτονται από τη 
συµφωνία σύνδεσης. Στην περίπτωση που εφαρµόζεται η διαδικασία επιλογής του 
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άρθρου 6 παράγραφος 2, ο πρόεδρος της υποεπιτροπής «βιοµηχανίας, εµπορίου, 
υπηρεσιών και προώθησης των επενδύσεων» µπορεί να χρησιµοποιεί τον εν λόγω 
τοµεακό κατάλογο, εφόσον συµφωνούν και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 

Άρθρο 20 

Σχέση µε τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ  

1. Η προσφυγή στις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου για την επίλυση διαφορών 
δεν επηρεάζει την ανάληψη τυχόν δράσης στο πλαίσιο του ΠΟΕ, 
συµπεριλαµβανοµένης της δράσης για την επίλυση διαφορών.  

2. Ωστόσο, αν ένα µέρος έχει κινήσει διαδικασία διευθέτησης των διαφορών, όσον 
αφορά ένα συγκεκριµένο θέµα, είτε δυνάµει του παρόντος πρωτοκόλλου, είτε 
δυνάµει της συµφωνίας ΠΟΕ, δεν κινεί διαδικασία διευθέτησης των διαφορών όσον 
αφορά το ίδιο θέµα στο πλαίσιο του άλλου φόρουµ πριν περατωθεί η πρώτη 
διαδικασία. Επιπλέον, ένα συµβαλλόµενο µέρος δεν επιδιώκει αποκατάσταση µιας 
παραβίασης υποχρέωσης που είναι πανοµοιότυπη στο πλαίσιο της συµφωνίας 
σύνδεσης και στο πλαίσιο της συµφωνίας του ΠΟΕ στα δύο φόρουµ. Σε τέτοια 
περίπτωση, µόλις αρχίσει µια διαδικασία επίλυσης διαφορών, το συµβαλλόµενο 
µέρος δεν προβάλλει αξίωση για αποκατάσταση της παραβίασης υποχρέωσης στο 
πλαίσιο άλλης συµφωνίας στο άλλο φόρουµ, εκτός αν το φόρουµ που επιλέγεται 
αποτύχει για διαδικαστικούς ή δικαιοδοτικούς λόγους να καταλήξει σε συµπέρασµα 
όσον αφορά την αξίωση για αποκατάσταση της εν λόγω παραβίασης υποχρέωσης. 

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2,  

– οι διαδικασίες επίλυσης των διαφορών δυνάµει της συµφωνίας ΠΟΕ κινούνται 
όταν ένα συµβαλλόµενο µέρος ζητά τη σύσταση ειδικής οµάδας δυνάµει του 
άρθρου 6 του Μνηµονίου σχετικά µε τους κανόνες και τις διαδικασίες που 
διέπουν την επίλυση των διαφορών του ΠΟΕ και περατώνονται όταν ένα 
όργανο επίλυσης των διαφορών εγκρίνει την έκθεση της οµάδας και την 
έκθεση του δευτεροβάθµιου οργάνου κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα άρθρα 
16 και 17 παράγραφος 14 του Μνηµονίου· 

– οι διαδικασίες επίλυσης των διαφορών δυνάµει του παρόντος πρωτοκόλλου 
θεωρείται ότι κινούνται από το αίτηµα ενός συµβαλλόµενου µέρους για τη 
σύσταση οµάδας διαιτησίας σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 και ότι 
περατώνονται όταν η ειδική οµάδα διαιτησίας κοινοποιήσει την απόφασή της 
στα συµβαλλόµενα µέρη και στην υποεπιτροπή «βιοµηχανίας, εµπορίου, 
υπηρεσιών και προώθησης των επενδύσεων» σύµφωνα µε το άρθρο 8. 

4. Καµία διάταξη του παρόντος πρωτοκόλλου δεν εµποδίζει ένα συµβαλλόµενο µέρος 
να εφαρµόζει την αναστολή των υποχρεώσεων που εγκρίνεται από το όργανο 
επίλυσης των διαφορών του ΠΟΕ. Η συµφωνία του ΠΟΕ δεν είναι δυνατόν να 
χρησιµοποιηθεί για να αποκλειστεί ένα συµβαλλόµενο µέρος από την αναστολή των 
υποχρεώσεων δυνάµει του παρόντος πρωτοκόλλου.  
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Άρθρο 21 

Προθεσµίες  

1. Όλες οι προθεσµίες που προβλέπονται στο παρόν πρωτόκολλο, 
συµπεριλαµβανοµένων των προθεσµιών κοινοποίησης των αποφάσεων από τις 
ειδικές οµάδες διαιτησίας, υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα 
που έπεται της πράξης ή του γεγονότος που αφορούν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. 

2. Κάθε προθεσµία που αναφέρεται στο παρόν πρωτόκολλο είναι δυνατό να 
τροποποιείται µε αµοιβαία συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών. Τα 
συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν να εξετάσουν ευνοϊκά τα αιτήµατα για 
παράταση οποιασδήποτε προθεσµίας λόγω των δυσκολιών που αντιµετωπίζονται 
από κάθε συµβαλλόµενο µέρος στη συµµόρφωση µε τις διαδικασίες αυτού του 
πρωτοκόλλου. Κατόπιν αιτήµατος συµβαλλόµενου µέρους, η ειδική οµάδα 
διαιτησίας µπορεί να παρατείνει τις προθεσµίες που ισχύουν στις διαδικασίες, 
λαµβάνοντας υπόψη το διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης των συµβαλλόµενων µερών. 

Άρθρο 22 

Αναθεώρηση και τροποποίηση του πρωτοκόλλου  

1. Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου και των παραρτηµάτων του, το 
Συµβούλιο Σύνδεσης µπορεί οποιαδήποτε στιγµή να αναθεωρήσει την εφαρµογή 
τους, µε σκοπό να αποφασιστούν η συνέχεια, η τροποποίηση ή η λήξη τους.  

2. Σε αυτή την αναθεώρηση, το Συµβούλιο Σύνδεσης µπορεί να εξετάσει τη 
δυνατότητα σύστασης ενός δευτεροβάθµιου οργάνου το οποίο να είναι κοινό για τις 
διάφορες ευρωµεσογειακές συµφωνίες. 

3. Το Συµβούλιο Σύνδεσης µπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει αυτό το 
πρωτόκολλο και τα παραρτήµατά του.  

Άρθρο 23 

Έναρξη ισχύος  

Το παρόν πρωτόκολλο εγκρίνεται από τα συµβαλλόµενα µέρη σύµφωνα µε τις οικείες 
διαδικασίες τους. Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του δεύτερου 
µήνα που έπεται της ηµεροµηνίας κατά την οποία τα µέρη κοινοποιούν αµοιβαία την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στο άρθρο αυτό. 
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Έγινε [τόπος], την [ηµέρα και µήνας] 2010, εις διπλούν, στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, 
γερµανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, µαλτέζικη, 
ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουµανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, 
τσεχική, φινλανδική και αραβική γλώσσα, καθένα δε από τα κείµενα αυτά είναι εξίσου 
αυθεντικά. 

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση Για το Χασεµιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας,  
[…] […] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 
∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Στο πρωτόκολλο και στο πλαίσιο του εν λόγω εσωτερικού κανονισµού, νοούνται ως:  

«σύµβουλος»: το άτοµο που προσλαµβάνεται από ένα µέρος για να του παρέχει 
συµβουλές ή συνδροµή κατά τη διαδικασία στο πλαίσιο της ειδικής οµάδας 
διαιτησίας·  

«καταγγέλλον µέρος»: ένα µέρος το οποίο ζητεί τη σύσταση ειδικής οµάδας 
διαιτησίας βάσει του άρθρου 5 του παρόντος πρωτοκόλλου·  

«µέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία»: το συµβαλλόµενο µέρος εναντίον 
του οποίου υπάρχει ισχυρισµός ότι έχει παραβιάσει τις διατάξεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 του παρόντος πρωτοκόλλου·  

«ειδική οµάδα διαιτησίας»: µια οµάδα που έχει συσταθεί σύµφωνα µε το άρθρο 6 
του παρόντος πρωτοκόλλου· 

«εκπρόσωπος µέρους»: υπάλληλος ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ορίζεται από 
κυβερνητική υπηρεσία ή οργανισµό ή από κάθε άλλο δηµόσιο φορέα ενός µέρους·  

«ηµέρα»: µια ηµερολογιακή ηµέρα, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. 

2. Το µέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία βαρύνεται µε την υλικοτεχνική 
διαχείριση των διαδικασιών επίλυσης των διαφορών, ιδίως τη διοργάνωση των 
ακροάσεων, εκτός αν συµφωνηθεί διαφορετικά. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
επιβαρύνεται µε τις δαπάνες που προκύπτουν από όλα τα οργανωτικά θέµατα 
σχετικά µε τις διαβουλεύσεις, τη διαµεσολάβηση και τη διαιτησία, µε εξαίρεση την 
αµοιβή και τις δαπάνες που καταβάλλονται στους διαµεσολαβητές και τους 
διαιτητές, που επιβαρύνουν και τις δύο πλευρές.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

3. Τα µέρη και η ειδική οµάδα διαιτησίας διαβιβάζουν οποιαδήποτε αίτηση, 
ανακοίνωση, γραπτό υπόµνηµα ή άλλο έγγραφο µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο την 
ίδια ηµέρα αποστέλλουν αντίγραφο µε φαξ, µε συστηµένο ταχυδροµείο, µε 
ταχυµεταφορά, µε παράδοση επί αποδείξει ή µε οποιοδήποτε άλλο µέσο 
τηλεπικοινωνιών που αποδεικνύει την αποστολή. Εκτός αν υπάρχουν αποδείξεις για 
το αντίθετο, ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου θεωρείται ότι έχει παραληφθεί 
την ίδια ηµεροµηνία της αποστολής του.  

4. Κάθε µέρος παρέχει στο άλλο µέρος και σε όλους τους διαιτητές ηλεκτρονικό 
αντίγραφο κάθε γραπτού υποµνήµατός του. Παρέχεται επίσης αντίγραφο του 
εγγράφου σε χαρτί. 
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5. Όλες οι κοινοποιήσεις απευθύνονται στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας και 
στη Γενική ∆ιεύθυνση Εµπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αντίστοιχα. 

6. Ήσσονος σηµασίας λάθη γραφής σε αίτηση, ανακοίνωση, γραπτή παρατήρηση ή 
άλλο έγγραφο που αφορά τη διαδικασία της ειδικής οµάδας διαιτησίας, µπορούν να 
διορθώνονται µε την παράδοση νέου εγγράφου, στο οποίο αναφέρονται σαφώς οι 
αλλαγές.  

7. Σε περίπτωση που η τελευταία ηµέρα για την παράδοση εγγράφου συµπίπτει µε 
επίσηµη αργία στην Ιορδανία ή στην Ένωση, το έγγραφο µπορεί να παραδίδεται την 
επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Τα συµβαλλόµενα µέρη ανταλλάσσουν κατάλογο µε τις 
ηµεροµηνίες των επίσηµων αργιών τους την πρώτη ∆ευτέρα κάθε ∆εκεµβρίου για το 
επόµενο έτος. Κανένα έγγραφο, ανακοίνωση ή αίτηση οποιουδήποτε είδους δεν 
θεωρείται ότι έχει παραληφθεί σε επίσηµη αργία. 

8. Ανάλογα µε το περιεχόµενο των διατάξεων που αποτελούν το αντικείµενο της 
διαφοράς, ένα αντίγραφο όλων των αιτήσεων και των ανακοινώσεων που 
απευθύνονται στην υποεπιτροπή «βιοµηχανίας, εµπορίου, υπηρεσιών και 
προώθησης των επενδύσεων», σύµφωνα µε αυτό το πρωτόκολλο, αποστέλλεται και 
στις άλλες σχετικές υποεπιτροπές που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο της συµφωνίας 
σύνδεσης. 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

9. α) Αν σύµφωνα µε το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου ή τους κανόνες 19, 20 ή 49 του 
παρόντος εσωτερικού κανονισµού, τα µέλη της ειδικής οµάδας διαιτησίας 
επιλέγονται µε κλήρωση, οι εκπρόσωποι και των δύο συµβαλλόµενων µερών είναι 
παρόντες στην κλήρωση.  
 
β) Εκτός αν συµφωνήσουν διαφορετικά, τα συµβαλλόµενα µέρη συναντούν την 
ειδική οµάδα διαιτησίας µέσα σε επτά εργάσιµες ηµέρες από τη σύστασή της 
προκειµένου να καθοριστούν ζητήµατα που τα συµβαλλόµενα µέρη ή η ειδική 
οµάδα διαιτησίας κρίνουν κατάλληλα, συµπεριλαµβανοµένης της αµοιβής και των 
δαπανών που καταβάλλονται στους διαιτητές, τα οποία θα είναι σύµφωνα µε τα 
πρότυπα του ΠΟΕ. Τα µέλη της οµάδας διαιτησίας και οι εκπρόσωποι των 
συµβαλλόµενων µερών µπορούν να συµµετέχουν σε αυτήν την συνεδρίαση µέσω 
τηλεφώνου ή τηλεδιάσκεψης. 

10. α) εκτός αν τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνήσουν διαφορετικά, µέσα σε πέντε 
εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία επιλογής των διαιτητών, οι αρµοδιότητες της 
οµάδας διαιτησίας είναι οι εξής: 

 «να εξετάσει, υπό το φως των σχετικών διατάξεων της συµφωνίας σύνδεσης, το 
ζήτηµα που αναφέρεται στο αίτηµα για τη σύσταση της ειδικής οµάδας διαιτησίας, να 
αποφανθεί για τη συµβατότητα του υπό εξέταση µέτρου µε τις διατάξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου και να αποφασίσει σύµφωνα µε το άρθρο 
8 του πρωτοκόλλου σχετικά µε την επίλυση της διαφοράς. »  

 β) Τα συµβαλλόµενα µέρη πρέπει να κοινοποιήσουν τις συµφωνηθείσες 
αρµοδιότητες στην ειδική οµάδα διαιτησίας µέσα σε τρεις εργάσιµες ηµέρες από τη 
συµφωνία. 



 

EL 22   EL 

ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

11. Το καταγγέλλον µέρος διαβιβάζει τις αρχικές γραπτές παρατηρήσεις του το 
αργότερο εντός 20 ηµερών από την ηµεροµηνία σύστασης της ειδικής οµάδας 
διαιτησίας. Το συµβαλλόµενο µέρος εναντίον του οποίου ασκείται η καταγγελία, 
διαβιβάζει τη γραπτή απάντησή του στις παρατηρήσεις, το αργότερο εντός 20 
ηµερών από την ηµεροµηνία διαβίβασης των αρχικών γραπτών παρατηρήσεων. 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

12. Ο πρόεδρος της ειδικής οµάδας διαιτησίας αναλαµβάνει την προεδρία όλων των 
συνεδριάσεων της οµάδας αυτής. Η ειδική οµάδα διαιτησίας µπορεί να 
εξουσιοδοτήσει την προεδρεύουσα αρχή να λάβει διοικητικές και διαδικαστικές 
αποφάσεις. 

13. Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν πρωτόκολλο, η ειδική οµάδα 
διαιτησίας διεξάγει τις δραστηριότητές της µε κάθε µέσο, µεταξύ άλλων 
τηλεφωνικώς, µε φαξ ή µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

14. Μόνον οι διαιτητές συµµετέχουν στις συσκέψεις της ειδικής οµάδας διαιτησίας, η 
οποία όµως µπορεί να επιτρέψει στους βοηθούς των διαιτητών να παρευρίσκονται 
στις συσκέψεις αυτές. 

15. Η σύνταξη οποιασδήποτε απόφασης παραµένει αποκλειστική ευθύνη της οµάδας 
διαιτησίας και δεν πρέπει να εκχωρείται. 

16. Όταν προκύπτει µια διαδικαστική ερώτηση που δεν καλύπτεται από τις διατάξεις του 
πρωτοκόλλου και των παραρτηµάτων του, η ειδική οµάδα διαιτησίας, ύστερα από 
διαβούλευση µε τα συµβαλλόµενα µέρη, µπορεί να υιοθετήσει κατάλληλη 
διαδικασία συµβατή µε τις διατάξεις. 

17. Εφόσον η ειδική οµάδα διαιτησίας θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί ανά 
πάσα στιγµή µια προθεσµία που ισχύει για τη διαδικασία ή να πραγµατοποιηθεί 
οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ή διοικητική προσαρµογή της διαδικασίας, 
ενηµερώνει γραπτώς τα συµβαλλόµενα µέρη σχετικά µε τους λόγους της αλλαγής ή 
της προσαρµογής, αναφέροντας την απαιτούµενη προθεσµία ή προσαρµογή. Η 
ειδική οµάδα διαιτησίας µπορεί να υιοθετήσει τέτοια αλλαγή ή τροποποίηση ύστερα 
από διαβούλευση µε τα συµβαλλόµενα µέρη. Οι προθεσµίες του άρθρου 8 
παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου δεν τροποποιούνται.  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

18. Αν ένας διαιτητής αδυνατεί να συµµετέχει στην διαδικασία, αποσυρθεί, ή πρέπει να 
αντικατασταθεί, επιλέγεται αντικαταστάτης σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 3.  

19. Όταν ένα συµβαλλόµενο µέρος θεωρεί ότι ένας διαιτητής δεν συµµορφώνεται µε τις 
απαιτήσεις του κώδικα δεοντολογίας και γι' αυτόν το λόγο πρέπει να 
αντικατασταθεί, αυτό το συµβαλλόµενο µέρος πρέπει να ειδοποιήσει το άλλο 
συµβαλλόµενο µέρος µέσα σε 15 ηµέρες από τη στιγµή που αντιλήφθηκε τις 
περιστάσεις κάτω από τις οποίες ο διαιτητής προέβη στη σηµαντική παραβίαση του 
κώδικα δεοντολογίας. 
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Όταν ένα συµβαλλόµενο µέρος θεωρεί ότι ένας διαιτητής εκτός από τον πρόεδρο δεν 
συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του κώδικα δεοντολογίας, τα συµβαλλόµενα µέρη 
προχωρούν σε διαβουλεύσεις και, αν συµφωνήσουν, αντικαθιστούν το διαιτητή και 
επιλέγουν αντικαταστάτη σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου.  

Στην περίπτωση που τα µέρη αδυνατούν να συµφωνήσουν ως προς την ανάγκη 
αντικατάστασης ενός διαιτητή, κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να ζητήσει το 
θέµα να παραπεµφθεί στον πρόεδρο της ειδικής οµάδας διαιτησίας, ο οποίος 
λαµβάνει και την τελική απόφαση.  

Αν ο πρόεδρος διαπιστώσει ότι ένας διαιτητής δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις 
του κώδικα δεοντολογίας, επιλέγει νέο διαιτητή µε κλήρωση από την οµάδα των 
ατόµων όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου, µέλος της 
οποίας ήταν ο αρχικός διαιτητής. Αν ο αρχικός διαιτητής επιλέχτηκε από τα 
συµβαλλόµενα µέρη σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 2 του παρόντος 
πρωτοκόλλου, ο αντικαταστάτης επιλέγεται µε κλήρωση από την οµάδα των ατόµων 
που έχουν προταθεί από το καταγγέλλον συµβαλλόµενο µέρος και από το 
συµβαλλόµενο µέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία σύµφωνα µε το 
άρθρο 19 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου. Η επιλογή του νέου διαιτητή γίνεται 
µέσα σε πέντε εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος στον 
πρόεδρο της ειδικής οµάδας διαιτησίας.  

20. Όταν ένα συµβαλλόµενο µέρος θεωρεί ότι ο πρόεδρος της ειδικής οµάδας διαιτησίας 
δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του κώδικα δεοντολογίας, τα συµβαλλόµενα 
µέρη προχωρούν σε διαβουλεύσεις και, αν συµφωνήσουν, αντικαθιστούν τον 
πρόεδρο και επιλέγουν αντικαταστάτη σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου.  

Αν τα συµβαλλόµενα µέρη δεν καταφέρουν να συµφωνήσουν σχετικά µε την ανάγκη 
να αντικατασταθεί ο πρόεδρος, κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να ζητήσει να 
παραπεµφθεί το θέµα σε ένα από τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας των ατόµων που 
επιλέγησαν να ασκήσουν την προεδρία σύµφωνα µε το άρθρο 19 παράγραφος 1 του 
πρωτοκόλλου. Το όνοµά της ή το όνοµά του επιλέγεται µε κλήρωση από τους 
προέδρους της υποεπιτροπής «βιοµηχανίας, εµπορίου, υπηρεσιών και προώθησης 
των επενδύσεων» ή τον αντιπρόσωπό τους. Η απόφαση που λαµβάνει αυτό το 
πρόσωπο σχετικά µε την ανάγκη να αντικατασταθεί ο πρόεδρος είναι τελική.  

Αν αυτό το πρόσωπο αποφασίσει ότι ο αρχικός πρόεδρος δεν συµµορφώνεται µε τις 
απαιτήσεις του κώδικα δεοντολογίας, επιλέγει νέο πρόεδρο µε κλήρωση από τα 
υπόλοιπα µέλη της οµάδας όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 του 
πρωτοκόλλου που µπορούν να ασκήσουν καθήκοντα προέδρου. Αυτή η επιλογή του 
νέου προέδρου γίνεται µέσα σε πέντε εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία 
υποβολής του αιτήµατος που αναφέρεται σε αυτή την παράγραφο. 

21. Οι εργασίες της οµάδας διαιτησίας αναστέλλονται για την περίοδο που χρειάζεται 
για να πραγµατοποιήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 18, 19 και 20. 

Όταν ένα συµβαλλόµενο µέρος θεωρεί ότι ένας διαιτητής δεν συµµορφώνεται µε τις 
απαιτήσεις του κώδικα δεοντολογίας και γι' αυτόν το λόγο πρέπει να 
αντικατασταθεί, αυτό το συµβαλλόµενο µέρος πρέπει να ειδοποιήσει το άλλο 
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συµβαλλόµενο µέρος µέσα σε 15 ηµέρες από τη στιγµή που αντιλήφθηκε τις 
περιστάσεις κάτω από τις οποίες ο διαιτητής προέβη στη σηµαντική παραβίαση του 
κώδικα δεοντολογίας. 

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ 

22. Ο πρόεδρος καθορίζει την ηµεροµηνία και την ώρα της ακρόασης κατόπιν 
διαβουλεύσεων µε τα συµβαλλόµενα µέρη και τα υπόλοιπα µέλη της ειδικής οµάδας 
διαιτησίας και επιβεβαιώνει τις πληροφορίες αυτές εγγράφως στα µέρη. Οι 
πληροφορίες αυτές δηµοσιοποιούνται, επίσης, από το συµβαλλόµενο µέρος που 
βαρύνεται µε την υλικοτεχνική διαχείριση των διαδικασιών, όταν η ακρόαση είναι 
δηµόσια. Εκτός αν τα µέρη συµφωνήσουν διαφορετικά, η επιτροπή διαιτησίας 
δύναται να αποφασίσει να µην γίνει ακρόαση. 

23. Εκτός αν τα µέρη συµφωνήσουν διαφορετικά, η ακρόαση πραγµατοποιείται στις 
Βρυξέλλες, όταν το καταγγέλλον µέρος είναι η Ιορδανία και στην Ιορδανία, όταν το 
καταγγέλλον µέρος είναι η Ένωση. 

24. Η ειδική οµάδα διαιτησίας µπορεί να συγκαλέσει πρόσθετη ακρόαση µόνο σε 
εξαιρετικές περιστάσεις. Καµία πρόσθετη ακρόαση δεν συγκαλείται για τις 
διαδικασίες που προβλέπονται σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 2, το άρθρο 11 
παράγραφος 2, το άρθρο 12 παράγραφος 3 και το άρθρο 13 παράγραφος 2 του 
παρόντος πρωτοκόλλου. 

25. Όλοι οι διαιτητές είναι παρόντες σε όλη τη διάρκεια των ακροάσεων. 

26. Τα παρακάτω πρόσωπα δύνανται να συµµετέχουν στην ακρόαση, ανεξάρτητα από το 
αν οι διαδικασίες είναι δηµόσιες ή όχι: 

α) εκπρόσωποι των συµβαλλόµενων µερών· 

β) σύµβουλοι των συµβαλλόµενων µερών· 

γ) διοικητικό προσωπικό, διερµηνείς, µεταφραστές και δηµοσιογράφοι δικαστηρίων 
και  

δ) βοηθοί διαιτητών. 

Μόνο οι εκπρόσωποι και οι σύµβουλοι των συµβαλλόµενων µερών µπορούν να 
απευθυνθούν στην οµάδα διαιτησίας. 

27. Το αργότερο πέντε εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της ακρόασης, κάθε 
µέρος κοινοποιεί στην οµάδα διαιτησίας κατάλογο µε τα ονόµατα των προσώπων τα 
οποία θα αναπτύξουν προφορικά επιχειρήµατα ή παρατηρήσεις κατά την ακρόαση, 
εκ µέρους του εν λόγω µέρους και άλλων εκπροσώπων ή συµβούλων, οι οποίοι θα 
παρευρίσκονται στην ακρόαση. 

28. Οι ακροάσεις των ειδικών οµάδων διαιτησίας πραγµατοποιούνται παρουσία κοινού, 
εκτός αν τα µέρη αποφασίσουν διαφορετικά. Αν τα µέρη αποφασίσουν ότι η 
ακρόαση δεν είναι δηµόσια, µέρος αυτής µπορεί ωστόσο να πραγµατοποιείται µε την 
παρουσία κοινού, εφόσον η ειδική οµάδα διαιτησίας, ύστερα από αίτηση των µερών, 
λάβει τέτοια απόφαση. Η ειδική οµάδα διαιτησίας ωστόσο συνέρχεται κεκλεισµένων 
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των θυρών, όταν οι παρατηρήσεις και τα επιχειρήµατα συµβαλλοµένου µέρους 
περιέχουν εµπιστευτικές εµπορικές πληροφορίες.  

29. Η ειδική οµάδα διαιτησίας διενεργεί την ακρόαση µε τον ακόλουθο τρόπο: 

Επιχειρηµατολογία 

α) επιχειρήµατα του καταγγέλλοντος συµβαλλοµένου µέρους. 

β) αντεπιχειρήµατα του συµβαλλοµένου µέρους κατά του οποίου στρέφεται η 
καταγγελία  

Επιχείρηµα προς αντίκρουση ισχυρισµών 

α) επιχειρήµατα του καταγγέλλοντος συµβαλλοµένου µέρους 

β) ανταπάντηση του συµβαλλοµένου µέρους εναντίον του οποίου ασκείται η 
καταγγελία 

30. Η ειδική οµάδα διαιτησίας µπορεί να υποβάλει ερωτήσεις σε οποιοδήποτε 
συµβαλλόµενο µέρος και οποιαδήποτε στιγµή κατά την ακρόαση. 

31. Η ειδική οµάδα διαιτησίας φροντίζει για τη σύνταξη εγγράφου για κάθε ακρόαση και 
για την παράδοσή του το συντοµότερο δυνατό στα συµβαλλόµενα µέρη. 

32. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να παραδώσει συµπληρωµατική γραπτή 
παρατήρηση σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα που προέκυψε κατά τη διάρκεια της 
ακρόασης µέσα σε 10 εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία της ακρόασης. 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

33. Η ειδική οµάδα διαιτησίας µπορεί, ανά πάσα στιγµή κατά τη διαδικασία, να 
απευθύνει γραπτές ερωτήσεις σε ένα ή και στα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Κάθε ένα 
από τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνει αντίγραφο τυχόν ερωτήσεων που 
υποβάλλονται από την ειδική οµάδα διαιτησίας. 

34. Κάθε µέρος διαβιβάζει επίσης στο άλλο µέρος αντίγραφο των γραπτών απαντήσεών 
του στις ερωτήσεις της ειδικής οµάδας διαιτησίας. Παρέχεται η ευκαιρία σε κάθε 
συµβαλλόµενο µέρος να σχολιάσει γραπτώς τις απαντήσεις του άλλου µέρους εντός 
πέντε εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία διαβίβασης. 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

35. Τα συµβαλλόµενα µέρη διατηρούν τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των ακροάσεων της 
οµάδας διαιτησίας όπου οι ακροάσεις γίνονται κεκλεισµένων των θυρών, σύµφωνα 
µε τον κανόνα 28. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος αντιµετωπίζει ως εµπιστευτικές τις 
πληροφορίες που υποβάλλει στην ειδική οµάδα διαιτησίας το άλλο µέρος και τις 
οποίες το εν λόγω µέρος έχει χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Όταν συµβαλλόµενο 
µέρος υποβάλλει εγγράφως εµπιστευτικές παρατηρήσεις στην ειδική οµάδα 
διαιτησίας, παρέχει, επίσης, ύστερα από αίτηση του άλλου συµβαλλοµένου µέρους, 
µη εµπιστευτική περίληψη των πληροφοριών που περιέχονται στις παρατηρήσεις 
του, η οποία δύναται να δηµοσιοποιηθεί, το αργότερο 15 ηµέρες από την 
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ηµεροµηνία είτε της αίτησης είτε της υποβολής των παρατηρήσεων, οποιαδήποτε 
είναι η πλησιέστερη. Καµία διάταξη του παρόντος εσωτερικού κανονισµού δεν 
εµποδίζει ένας µέρος να δηµοσιοποιήσει δηλώσεις επί των δικών του θέσεων. 

ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΠΑΦΕΣ 

36. Η ειδική οµάδα διαιτησίας δεν πραγµατοποιεί συναντήσεις ή επαφές µε 
συµβαλλόµενο µέρος αν δεν παρευρίσκεται και το άλλο µέρος. 

37. Κανένας διαιτητής δεν επιτρέπεται να συζητεί πτυχές του αντικειµένου της 
διαδικασίας µε ένα ή και τα δύο µέρη, εν απουσία των άλλων διαιτητών. 

ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

38. Εφόσον τα συµβαλλόµενα µέρη δεν αποφασίσουν διαφορετικά εντός πέντε ηµερών 
από την ηµεροµηνία σύστασης της ειδικής οµάδας διαιτησίας, η εν λόγω ειδική 
οµάδα µπορεί να λάβει γραπτές παρατηρήσεις που δεν έχει ζητήσει, εντός 10 
ηµερών από την ηµεροµηνία σύστασης της ειδικής οµάδας διαιτησίας, οι οποίες 
είναι συνοπτικές και σε καµία περίπτωση δεν υπερβαίνουν τις 15 
δακτυλογραφηµένες σελίδες, συµπεριλαµβανοµένων των ενδεχόµενων 
παραρτηµάτων και αφορούν άµεσα τα πραγµατικά ή νοµικά περιστατικά της 
υπόθεσης που εξετάζεται από την ειδική οµάδα διαιτησίας.  

39. Οι παρατηρήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν περιγραφή του προσώπου, φυσικού ή 
νοµικού, που τις υποβάλλει, συµπεριλαµβανοµένης της φύσης των δραστηριοτήτων 
του και των χρηµατοδοτικών του πόρων, και να καθορίζουν το συµφέρον τού εν 
λόγω προσώπου από τη διαδικασία διαιτησίας. Συντάσσονται στις γλώσσες που 
επιλέγονται από τα συµβαλλόµενα µέρη σύµφωνα µε τους κανόνες 42 και 43 του 
εσωτερικού κανονισµού. 

40. Η ειδική οµάδα διαιτησίας περιλαµβάνει στην απόφασή της όλες τις παρατηρήσεις 
που έχει λάβει και συµµορφώνονται µε τους προαναφερόµενους κανόνες. Η ειδική 
οµάδα διαιτησίας δεν υποχρεούται να αναφέρει στην απόφασή της τα επιχειρήµατα 
που αναπτύσσονται στις εν λόγω παρατηρήσεις. Κάθε παρατήρηση που λαµβάνει η 
ειδική οµάδα διαιτησίας βάσει του παρόντος κανόνος υποβάλλεται στα 
συµβαλλόµενα µέρη προς διατύπωση σχολίων. 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

41. Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης που αναφέρονται στο παρόν πρωτόκολλο, η 
οµάδα διαιτησίας, κατόπιν διαβούλευσης µε τα συµβαλλόµενα µέρη, προσαρµόζει 
τις προθεσµίες που αναφέρονται σε αυτούς τους κανόνες ανάλογα µε την περίπτωση 
και ενηµερώνει τα συµβαλλόµενα µέρη για τις προσαρµογές αυτές. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

42. Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6.2 του 
πρωτοκόλλου, και το αργότερο έως τη συνεδρίαση που αναφέρεται στον κανόνα 9 
στοιχείο β) του εσωτερικού κανονισµού, τα συµβαλλόµενα µέρη προσπαθούν να 
συµφωνήσουν σχετικά µε µια κοινή επίσηµη γλώσσα εργασίας για τις διαδικασίες 
ενώπιον της ειδικής οµάδας διαιτησίας.  
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43. Αν τα συµβαλλόµενα µέρη αδυνατούν να συµφωνήσουν σχετικά µε µια κοινή 
επίσηµη γλώσσα εργασίας, κάθε συµβαλλόµενο µέρος τακτοποιεί και επιβαρύνεται 
µε τις δαπάνες της µετάφρασης των γραπτών παρατηρήσεων στη γλώσσα που 
επιλέγεται από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος 

44. Τα συµβαλλόµενο µέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία φροντίζει για τη 
διερµηνεία των γραπτών παρατηρήσεών του στη γλώσσα που επιλέγουν τα 
συµβαλλόµενα µέρη. 

45. Οι αποφάσεις της ειδικής οµάδας διαιτησίας εκδίδονται στη γλώσσα ή στις γλώσσες 
που επιλέγουν τα συµβαλλόµενα µέρη. 

46. Κάθε µέρος δύναται να υποβάλει τις απόψεις του για τη µετάφραση εγγράφου, το 
οποίο συντάσσεται σύµφωνα µε τον παρόντα εσωτερικό κανονισµό. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 

47. Όταν, λόγω της εφαρµογής του κανόνα 7 του εσωτερικού κανονισµού, ένα 
συµβαλλόµενο µέρος λαµβάνει ένα έγγραφο µια ηµεροµηνία διαφορετική από την 
ηµεροµηνία κατά την οποία το παρόν έγγραφο παραλαµβάνεται από το άλλο 
συµβαλλόµενο µέρος, οποιαδήποτε χρονική περίοδος που υπολογίζεται βάσει της 
ηµεροµηνίας της παραλαβής του εγγράφου εκείνου υπολογίζεται από την τελευταία 
ηµεροµηνία παραλαβής του. 

ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

48. Ο παρών εσωτερικός κανονισµός ισχύει και στις διαδικασίες που καθιερώνονται 
σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 2, το άρθρο 11 παράγραφος 2, το άρθρο 12 
παράγραφος 3 και το άρθρο 13 παράγραφος 2 του παρόντος πρωτοκόλλου. Ωστόσο, 
οι προθεσµίες που καθορίζονται σε αυτό τον εσωτερικό κανονισµό προσαρµόζονται 
σύµφωνα µε τις ειδικές προθεσµίες που προβλέπονται για την έγκριση µιας 
απόφασης από την οµάδα διαιτησίας σε εκείνες τις άλλες διαδικασίες. 

49. Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η σύγκληση της αρχικής ειδικής οµάδας 
διαιτησίας, ή ορισµένων µελών της, για τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 10 
παράγραφος 2, το άρθρο 11 παράγραφος 2, το άρθρο 12 παράγραφος 3 και το άρθρο 
13 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου, ισχύουν οι διαδικασίες που ορίζονται στο 
άρθρο 6 του πρωτοκόλλου. Η προθεσµία για την ανακοίνωση της απόφασης 
παρατείνεται κατά 15 ηµέρες.  



 

EL 28   EL 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 
∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ  

Ορισµοί 

1. Στον παρόντα κώδικα δεοντολογίας, νοούνται ως: 

α) «µέλος» ή «διαιτητής»: το µέλος της ειδικής οµάδας διαιτησίας που συγκροτείται 
βάσει του άρθρου 6 του παρόντος πρωτοκόλλου·  

β) «διαµεσολαβητής»: ένα πρόσωπο που διευθύνει µια διαµεσολάβηση σύµφωνα µε 
το άρθρο 4 του παρόντος πρωτοκόλλου·  

γ) «υποψήφιος»: το άτοµο το όνοµα του οποίου περιλαµβάνεται στον κατάλογο 
διαιτητών που αναφέρεται στο άρθρο 19 του παρόντος πρωτοκόλλου και το οποίο 
εξετάζεται για ενδεχόµενη επιλογή του ως µέλους ειδικής οµάδας διαιτησίας βάσει 
του άρθρου 6 του παρόντος πρωτοκόλλου · 

δ) «βοηθός»: το πρόσωπο το οποίο, ενόψει του διορισµού µέλους, διεξάγει έρευνα ή 
παρέχει στήριξη στο µέλος· 

ε) «διαδικασία»: εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η διαδικασία η οποία διεξάγεται στο 
πλαίσιο µιας ειδικής οµάδας διαιτησίας δυνάµει του παρόντος πρωτοκόλλου· 

στ) «προσωπικό»: σε σχέση µε ένα µέλος, τα άτοµα τα οποία τελούν υπό τη 
διεύθυνση και τον έλεγχο του µέλους αυτού, εξαιρουµένων των βοηθών.  

Υποχρεώσεις όσον αφορά τη διαδικασία 

2. Κάθε υποψήφιος και µέλος οφείλει να αποφεύγει οποιαδήποτε παρατυπία ή 
εντύπωση παρατυπίας, να είναι ανεξάρτητος και αµερόληπτος, να αποφεύγει τις 
άµεσες ή έµµεσες συγκρούσεις συµφερόντων και να τηρεί αυστηρά τους κανόνες 
δεοντολογίας για την εξασφάλιση της ακεραιότητας και της αµεροληψίας στο 
πλαίσιο του µηχανισµού επίλυσης των διαφορών. Τα πρώην µέλη υποχρεούνται να 
συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 15, 16, 17 
και 18 του παρόντος κώδικα δεοντολογίας. 

Υποχρεώσεις κοινοποίησης 

3. Πριν από την επιβεβαίωση της επιλογής του/της ως µέλους της ειδικής οµάδας 
διαιτησίας βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου, κάθε υποψήφιος οφείλει να κοινοποιεί 
την ύπαρξη κάθε συµφέροντος, σχέσης ή ζητήµατος που θα µπορούσε να επηρεάσει 
την ανεξαρτησία ή την αµεροληψία του ή που θα µπορούσε λογικά να οδηγήσει σε 
παρατυπία ή να εγείρει υπόνοιες για µεροληψία κατά τη διαδικασία. Για το σκοπό 
αυτό, ο υποψήφιος πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να 
λαµβάνει γνώση σχετικά µε την ύπαρξη τέτοιου είδους συµφερόντων, σχέσεων και 
ζητηµάτων.  

4. Κάθε υποψήφιος ή µέλος της ειδικής οµάδας οφείλει να κοινοποιεί στην 
υποεπιτροπή «βιοµηχανίας, εµπορίου, υπηρεσιών και προώθησης των επενδύσεων» 
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ζητήµατα σχετικά µε πραγµατικές ή πιθανές παραβιάσεις του παρόντος κώδικα 
δεοντολογίας προς εξέταση από τα συµβαλλόµενα µέρη.  

5. Από τη στιγµή της επιλογής του, το µέλος οφείλει να εξακολουθήσει να καταβάλλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να λαµβάνει γνώση για τυχόν συµφέροντα, 
σχέσεις ή ζητήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος κώδικα 
δεοντολογίας, και τα οποία πρέπει να κοινοποιεί. Η υποχρέωση κοινοποίησης 
αποτελεί διαρκές καθήκον το οποίο απαιτεί από κάθε µέλος να γνωστοποιεί 
οποιαδήποτε τέτοια συµφέροντα, σχέσεις και ζητήµατα, τα οποία µπορεί να 
ανακύπτουν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Κάθε µέλος οφείλει να 
κοινοποιεί εγγράφως προς την υποεπιτροπή «βιοµηχανίας, εµπορίου, υπηρεσιών και 
προώθησης των επενδύσεων»  τα εν λόγω συµφέροντα, σχέσεις και ζητήµατα, προς 
εξέταση από τα συµβαλλόµενα µέρη.  

Καθήκοντα των µελών 

6. Κάθε µέλος οφείλει από τη στιγµή της επιλογής του να εκτελεί δίκαια και επιµελώς 
τα καθήκοντά του στο ακέραιο και δίχως καθυστέρηση καθ' όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας. 

7. Κάθε µέλος της ειδικής οµάδας οφείλει να εξετάζει αποκλειστικά και µόνο τα 
θέµατα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία και που είναι απαραίτητα για τη λήψη 
απόφασης και δεν επιτρέπεται να αναθέτει σε κανένα άλλο πρόσωπο αυτό το έργο.  

8. Κάθε µέλος της ειδικής οµάδας λαµβάνει όλα τα δέοντα µέτρα για να διασφαλίζει 
ότι ο βοηθός και το προσωπικό του/της γνωρίζουν τις παραγράφους 2, 3, 4, 5, 16, 17 
και 18 του παρόντος κώδικα δεοντολογίας και συµµορφώνονται µε αυτές.  

9. Κανένα µέλος δεν πρέπει να πραγµατοποιεί µονοµερείς επαφές σχετικά µε τη 
διαδικασία.  

Ανεξαρτησία και αµεροληψία των µελών 

10. Κάθε µέλος της ειδικής οµάδας οφείλει να είναι ανεξάρτητο και αµερόληπτο και να 
αποφεύγει οποιαδήποτε παρατυπία ή εντύπωση παρατυπίας και να µην επηρεάζεται 
από ίδιο συµφέρον, έξωθεν πιέσεις, πολιτικές πεποιθήσεις, διαµαρτυρίες της κοινής 
γνώµης, προσήλωση σε ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη ή το φόβο της κριτικής.  

11. Τα µέλη δεν πρέπει να αναλαµβάνουν, άµεσα ή έµµεσα, υποχρεώσεις ή να δέχονται 
οφέλη τα οποία θα µπορούσαν µε οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν, ή να φανεί ότι 
επηρεάζουν, την οµαλή εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

12. Τα µέλη οφείλουν να µην κάνουν χρήση της ιδιότητάς τους ως µελών της ειδικής 
οµάδας διαιτησίας για να προωθήσουν προσωπικά ή ιδιωτικά συµφέροντα και να 
αποφεύγουν ενέργειες οι οποίες ενδέχεται να δηµιουργήσουν την εντύπωση ότι 
κάποιοι είναι σε θέση να τα επηρεάζουν.  

13. Τα µέλη δεν επιτρέπουν να επηρεάζεται η συµπεριφορά τους ή η κρίση τους από 
σχέσεις ή ευθύνες οικονοµικού, εµπορικού, επαγγελµατικού, οικογενειακού ή 
κοινωνικού χαρακτήρα.  
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14. Τα µέλη οφείλουν να αποφεύγουν να συνάπτουν οποιαδήποτε σχέση, ή να αποκτούν 
οποιαδήποτε οικονοµικά οφέλη, που ενδέχεται να επηρεάσουν την αµεροληψία τους 
ή που θα µπορούσαν εύλογα να δηµιουργήσουν την εντύπωση για παρατυπία ή 
µεροληψία. 

Υποχρεώσεις πρώην µελών 

15. Όλα τα προηγούµενα µέλη πρέπει να αποφύγουν ενέργειες που µπορούν να 
δηµιουργήσουν την εντύπωση ότι επέδειξαν µεροληψία κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους ή ότι επωφελήθηκαν από τις αποφάσεις της ειδικής οµάδας 
διαιτησίας. 

Εµπιστευτικότητα 

16. Τα µέλη ή πρώην µέλη δεν επιτρέπεται σε καµία χρονική στιγµή να κοινοποιούν ή 
να κάνουν χρήση οποιασδήποτε µη δηµόσιας πληροφορίας σχετικά µε τη διαδικασία 
ή πληροφοριών που προέκυψαν ενδεχοµένως κατά τη διαδικασία, εκτός αν αυτές 
αφορούν τη διαδικασία, και δεν δύνανται σε καµία περίπτωση να κοινοποιούν ή να 
κάνουν χρήση οποιασδήποτε τέτοιας πληροφορίας για να αποκοµίσουν προσωπικά 
οφέλη ή προνόµια για άλλους ή να βλάψουν τα συµφέροντα άλλων.  

17. Ένα µέλος δεν αποκαλύπτει µια απόφαση της ειδικής οµάδας διαιτησίας ή µέρος 
αυτής πριν από τη δηµοσίευσή της σύµφωνα µε αυτό το πρωτόκολλο.  

18. Τα µέλη ή πρώην µέλη δεν επιτρέπεται σε καµία χρονική στιγµή να κοινοποιούν τις 
συζητήσεις της ειδικής οµάδας διαιτησίας ή τις απόψεις οποιουδήποτε µέλους. 

∆απάνες 

19. Κάθε µέλος διατηρεί αρχείο και καταγράφει το χρόνο που αφιέρωσε στη διαδικασία 
και τα έξοδά του. 

∆ιαµεσολαβητές 

20. Οι κανόνες που περιγράφονται σε αυτόν τον κώδικα δεοντολογίας όπως ισχύουν για 
τα µέλη ή τα πρώην µέλη ισχύουν, τηρουµένων των αναλογιών, για τους 
διαµεσολαβητές. 

* * 

* 


