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εύτερη ευκαιρία να ρυθμίσουν τις
«κόκκινες» οφειλές τους και, άρα,
να γλιτώσουν την ακίνητη περιουσία τους από το… σφυρί έχουν όσοι
δανειολήπτες είτε δεν θα προλάβουν να ενταχθούν στη διάταξη του νόμου Κατσέλη περί
προστασίας πρώτης κατοικίας (λήγει στα τέλη
Φεβρουαρίου) είτε λάβουν απορριπτική απόφαση από το δικαστήριο.
Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ο θεσμός της
διαμεσολάβησης, που θεσπίστηκε με το Ν.
3898/2010, αλλά εφαρμόζεται μόλις τον τελευταίο χρόνο, δίνει τη δυνατότητα στα δύο
μέρη (τράπεζες και οφειλέτες) να τα «βρουν»
εξωδικαστικά, ανεξάρτητα εάν υφίσταται δικαστική διαμάχη μεταξύ τους. «Για την προσφυγή
στη διαμεσολάβηση απαιτείται έγγραφη συμφωνία των πλευρών, η οποία μπορεί να επιτευχθεί
σε οποιοδήποτε στάδιο μιας διαφοράς. Με τον
τρόπο αυτό και για όσο διαρκούν οι συνομιλίες,
διακόπτονται η παραγραφή και η αποσβεστική
προθεσμία ασκήσεως των αξιώσεων», εξηγεί
στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής η δικηγόρος - διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια, κ. Αννα
Κορσάνου, και συνεχίζει: «Δανειολήπτρια δύο
δανείων, επαγγελματικού και στεγαστικού, ποσού πολλών χιλιάδων ευρώ, που είχε προσφύγει
στο νόμο Κατσέλη, αλλά η αίτησή της απορρίφθηκε, επέλεξε τη λύση της διαμεσολάβησης,
κατόπιν συμβουλής του γραφείου μας. Μέσα σε
μία ημέρα πέτυχε επίλυση και διευθέτηση των
οφειλών της». Αξίζει να επισημανθεί πως το τελευταίο διάστημα έχουν «πυκνώσει» οι απορριπτικές αποφάσεις από τα δικαστήρια, με σχεδόν
το 50% των οφειλετών να χάνει το δικαίωμα

προστασίας από το νόμο είτε γιατί δεν πληροί τα
κριτήρια είτε γιατί του καταλογίζεται δόλος κατά
τη σύναψη του δανείου. Σύμφωνα με την ίδια,
μολονότι η τράπεζα στην περίπτωση της διαμεσολάβησης βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση
από το δανειολήπτη, καθώς συνήθως υπάρχουν
ακίνητα και προσημειώσεις υποθήκης σε αυτά,
πιο συμφέρον είναι για εκείνη να διευθετήσει
και να «κλείσει» ένα «κόκκινο» δάνειο από το να
ακολουθήσει μακροχρόνιες διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. «Αυτός, άλλωστε, είναι και ο
λόγος, που στην πλειονότητα των περιπτώσεων
δέχεται να προσέλθει σε διαμεσολάβηση», προσθέτει η κ. Κορσάνου.

Eurobank

Προσώρας, πάντως, μόνο η Eurobank εφαρμόζει τη διαμεσολάβηση ως τρόπο επίλυσης
των διαφορών με τους πελάτες της, με τις
πληροφορίες, ωστόσο, να θέλουν προσεχώς
και τους υπόλοιπους συστημικούς ομίλους
να ακολουθούν. Η Ελληνική Ενωση Τραπεζών (ΕΕΤ), άλλωστε, προωθεί τη συναινετική
διαμεσολάβηση, εκτιμώντας πως πρόκειται
για ένα εργαλείο, που, αφενός, θα βοηθήσει
στην ταχύτερη μείωση των προβληματικών
χαρτοφυλακίων των ιδρυμάτων και, αφετέρου,
θα αποσυμφορήσει τα δικαστήρια.
Το Τμήμα Διαμεσολάβησης, που σύστησε η
Eurobank ειδικά γι’ αυτόν το σκοπό και έχει
επικεφαλής την κ. Σοφία Δέδε, ολοκλήρωσε
με επιτυχία περισσότερες από 55 υποθέσεις το
2018, αξίας άνω των 11 εκατ. ευρώ. Το 52,1%
εξ αυτών αφορούσε σε στεγαστικά δάνεια, το
24,5% σε καταναλωτικά και το 23,4% σε επιχειρηματικά, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ
δεκάδες είναι τα αιτήματα των πελατών, που
βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο στάδιο της
επεξεργασίας.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ από τις τραπεζικές ρυθμίσεις
Η διαμεσολάβηση αποτελεί λύση για τα μέρη μιας
διένεξης, που θέλουν να αποφύγουν τη χρονοβόρα και
αβέβαιη δικαστική οδό και να επιλύσουν τη διαφορά τους
εξωδικαστικά, παρουσία των δικηγόρων τους και ενός
ουδέτερου, τρίτου μέρους, του διαμεσολαβητή. Καθήκον
του τελευταίου είναι, μεταξύ άλλων, η παρουσίαση και η
επεξήγηση της διαδικασίας και των βασικών αρχών της,
ο έλεγχος και η τήρηση των κανόνων, η διευκόλυνση
της συνεννόησης των μερών και της ανταλλαγής των
προτάσεών τους και η βοήθεια στις διαπραγματεύσεις.
Λειτουργεί αμερόληπτα, αντικειμενικά και δεν επιβάλλει
λύσεις, αλλά βοηθά τα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία
επίλυσης της διαφοράς τους.
Η διαδικασία, στην οποία μπορούν να υπάγονται
διαφορές ιδιωτικού δικαίου, όπως αστικές, εμπορικές,
οικογενειακές κ.λπ., ξεκινά μετά από υποβολή αιτήματος
ενός μέρους προς το άλλο, μέσω του ανεξάρτητου
διαμεσολαβητή. Μετά από επεξεργασία του αιτήματος,
η οποία μπορεί να είναι σύντομη ή να διαρκέσει έως
κάποιους μήνες, εφόσον γίνει δεκτό το αίτημα, δίνεται

ραντεβού για τη διαμεσολάβηση συγκεκριμένη ώρα και
μέρα, σε χώρο ιδιωτικό και ουδέτερο ως προς τα μέρη.
Διαρκεί συνήθως κάποιες ώρες και ενίοτε όλη την ημέρα.
«Βασικό πλεονέκτημα της διαμεσολάβησης, πέρα από
το σύντομο της διαδικασίας, σε σχέση με τη δικαστική
οδό, είναι ότι τηρούνται απόλυτη εμπιστευτικότητα και
το απόρρητο των πληροφοριών, καθώς αναλαμβάνεται
έγγραφη δέσμευση από όλους τους συμμετέχοντες»,
τονίζει η κ. Κορσάνου και προσθέτει: «Τόσο ο
διαμεσολαβητής όσο και τα μέρη και οι δικηγόροι τους
δεν μπορούν να καταθέσουν ως μάρτυρες, αναφορικά με
το περιεχόμενο και τη διαδικασία της διαμεσολάβησης,
ενώ δεν τηρούνται πρακτικά, όπως γίνεται στο
δικαστήριο». Οσον αφορά στο κόστος, η διαμεσολάβηση
είναι οικονομικότερη σε σχέση με τη δικαστική οδό.
Προς επίρρωση, το χαμηλότερο ποσό, που καλούνται
να πληρώσουν τα μέρη, υπολογίζεται σε 336 ευρώ
έκαστος (100 ευρώ/ώρα τα έξοδα διαμεσολάβησης, με
μέσο όρο τις πέντε ώρες, 186 ευρώ η κατώτατη αμοιβή
για παράσταση δικηγόρου και 50 ευρώ το παράβολο

Δημοσίου, σε περίπτωση κατάθεσης του πρακτικού στο
δικαστήριο) έναντι ποσού 3.500 ευρώ για δικαστικά
έξοδα. Συγκριτικά, δε, με τις ρυθμίσεις, που προτείνουν
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η κ. Κορσάνου σχολιάζει
πως διαφέρει σημαντικά, δεδομένου ότι πρόκειται για
μία επίσημη, σοβαρή και κουραστική διαδικασία, η οποία
μπορεί να κρατήσει όλη την ημέρα, ενώ απαιτεί και μεγάλη
προετοιμασία. «Κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης,
την καθορισμένη ημέρα και ώρα, που συμφωνούνται,
συναντώνται κατ’ ιδίαν οι συμμετέχοντες με το
διαμεσολαβητή, με σκοπό τη διερεύνηση των θέσεων, των
συμφερόντων και των αναγκών των μερών. Ακολουθούν
η εξέταση περισσότερων εναλλακτικών λύσεων και η
διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων. Τέλος, εφόσον τα
μέρη καταλήξουν σε συμφωνία, αυτή αποτυπώνεται σε
ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο συντάσσεται από τους
πληρεξούσιους δικηγόρους των μερών, ενσωματώνεται
στο Πρακτικό Διαμεσολάβησης και υπογράφεται από
τα μέρη, τους δικηγόρους και το διαμεσολαβητή»,
υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.

