
Οικονοµία
  ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

«ΚΟΚΚΙΝΑ» ∆ΑΝΕΙΑ

 5 | 25

Η µερική διαγραφή ενός δανείου, η 
καταβολή εκ µέρους του οφειλέτη ενός 
ποσού εφάπαξ, ο ορισµός µιας χαµηλής 
δόσης για συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα, µε επανασυζήτηση µετά από 
κάποια χρόνια, η επιβολή ενός ιδιαιτέρως 
χαµηλού επιτοκίου είναι µερικά µόνο από 
τα αποτελέσµατα, που έχουν έως τώρα 
επιτευχθεί µέσω της διαµεσολάβησης. Για 
την ακρίβεια:  
 Ζευγάρι διαζευγµένων δανειοληπτών, 
που είχαν αναλάβει δάνειο, ύψους 
230.000 ευρώ, το οποίο στη συνέχεια 
µετέτρεψαν σε ελβετικό φράγκο, δεν ήθελε 
να ακολουθήσει τη δικαστική οδό για τη 
ρύθµιση των οφειλών του, καθώς, αφενός, 
θα απαιτούσε χρόνο και, αφετέρου, θα είχε 
αβέβαιο αποτέλεσµα. Η διαπραγµάτευση 
διήρκεσε οκτώ ώρες και κατόπιν πολλών 
χωριστών και κοινών συναντήσεων 
κατέληξε σε επιτυχία και υπεγράφη 
πρακτικό επιτυχίας.
 ∆ανειολήπτης, πρώην 
ελεύθερος επαγγελµατίας, µε 
δάνεια επαγγελµατικά, αλλά και 
καταναλωτικά και πιστωτικές 
κάρτες, διευθέτησε τις οφειλές 
του µέσω του θεσµού της 
διαµεσολάβησης. Μολονότι 
εις βάρος του είχε εκδοθεί 
διαταγή πληρωµής, µετά 
από οκτώ ώρες 
διαπραγµατεύσεων 
υπεγράφη πρακτικό 
επιτυχίας πολύ 
επωφελές για τον 
ίδιο. 

 Οφειλέτης µε χρέη σε πιστωτική κάρτα, 
καταναλωτικό δάνειο και ανοιχτό δάνειο 
αρκετών χιλιάδων ευρώ δεν µπορούσε 
επί µία πενταετία να παραµείνει συνεπής 
στις ρυθµίσεις, που προσπαθούσε να 
κάνει µόνος του σε συνεννόηση µε την 
τράπεζα. Εις βάρος του είχε εκδοθεί 
και διαταγή πληρωµής. Εκανε αίτηµα 
µέσω διαπιστευµένου διαµεσολαβητή, 
το οποίο έγινε αποδεκτό και διεξήχθη η 
διαµεσολάβηση. Το αποτέλεσµα πόρρω 
απείχε από τις τυποποιηµένες τραπεζικές 
ρυθµίσεις. «Κανείς δεν µπορεί εκ των 
προτέρων να γνωρίζει το αποτέλεσµα 
µιας διαπραγµάτευσης, που µπορεί να 
διαρκέσει και 10 ώρες, και ούτε πρέπει 
να θεωρηθεί ότι η διαµεσολάβηση είναι 
ένας εύκολος τρόπος διαγραφής ενός 
δανείου», σηµειώνει η κ. Κορσάνου και 
καταλήγει: «Σε κάθε περίπτωση, µε τρεις 
συναντήσεις, δηλαδή, µε το δικηγόρο, 
το διαµεσολαβητή και την ηµέρα της 
διαµεσολάβησης, λύνεται ένα πρόβληµα, 
που ταλανίζει αµφότερα τα µέρη για πολλά 

έτη. Εάν κάποιος προσφύγει δικαστικά, 
λ.χ. µε νόµο Κατσέλη (ακόµα κι 

αν έχει τις προϋποθέσεις, που 
συχνά είναι δύσκολο, ειδικά 
στις περιπτώσεις που υπάρχει 

µεγάλη ακίνητη περιουσία) 
ή εάν κινηθεί µε ανακοπή 
κατά διαταγής πληρωµής, 

θα περάσει µεγάλο χρονικό 
διάστηµα έως ότου γίνουν τα 

δικαστήρια και 
µε αβέβαιο 
αποτέλεσµα».

Παραδείγµατα µε αίσιο τέλος για το δανειολήπτη

Αναγκαία η διαµεσολάβηση 
για να µπει… τάξη στο ιδιωτικό χρέος
«Η ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ αποτελεί µία σύγ-
χρονη και αποτελεσµατική µέθοδο για την 
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών. Η αξιο-
ποίησή της, στο επίπεδο της αφερεγγυότητας 
των φυσικών προσώπων, µπορεί να φέρει 
σηµαντικά αποτελέσµατα για τη διασφάλιση 
των δικαιωµάτων των δανειοληπτών και την 
αντιµετώπιση του φαινοµένου των “κόκκι-
νων” δανείων. Η εξωδικαστική διαχείριση 
του ιδιωτικού χρέους, άλλωστε, αποτελεί 
διεθνή βέλτιστη πρακτική, που µπορεί να 
µεταφερθεί στη χώρα µας µε τις αναγκαίες, 
φυσικά, προσαρµογές». Αυτό τονίζει στον 
«Ε.Τ.» της Κυριακής ο γ.γ. του Οργανισµού 
Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επί-
λυσης ∆ιαφορών (ΟΠΕΜΕ∆), κ. Νικόλας 
Κανελλόπουλος. Υπενθυµίζεται ότι µε επι-
στολή του προς την κυβέρνηση ο Οργανισµός 
ζητούσε την εισαγωγή της διαµεσολάβησης 
ως υποχρεωτικού προσταδίου της κατάθεσης 
της αίτησης για υπαγωγή στο προστατευτικό 
πεδίο του νέου νόµου Κατσέλη. Πιο αναλυτι-
κά, πρότεινε τα εξής, µε την επιφύλαξη περαι-
τέρω επεξεργασίας και εξειδίκευσης:

1Να υπάγονται στο θεσµό της διαµεσο-
λάβησης υποχρεωτικά εφεξής όλες οι αι-

τήσεις, που αφορούν στη ρύθµιση οφειλών 
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων.

2Να εισαχθεί η διαµεσολάβηση ως υπο-
χρεωτικό προστάδιο πριν από την κα-

τάθεση της αίτησης για υπαγωγή στο προ-
στατευτικό πεδίο του νόµου (ως Ειδική 
∆ιαµεσολάβηση Οφειλών).

3Να αναγνωριστεί το υπάρχον περιθώριο 
χρήσης τεχνολογικών εφαρµογών και γε-

νικότερα µίας απλοποιηµένης διαδικασίας, 
που θα επιτρέπει την άµεση αλληλεπίδραση 
των µερών και την ευχερή συγκέντρωση - 
άντληση των αναγκαίων δικαιολογητικών 
εγγράφων.

4Να χορηγείται αναστολή της εκτέλεσης 
αµέσως µετά την κατάθεση της αίτησης 

και για εύλογο χρονικό διάστηµα, ώστε να 
µη δηµιουργούνται αβεβαιότητα και ανα-
σφάλεια στους οφειλέτες, για όσο διάστηµα 
διαρκεί η διαπραγµάτευση των µερών.

5Να είναι διαπιστευµένοι διαµεσολαβη-
τές του Υ∆∆Α∆ και να διαθέτουν εξειδι-

κευµένη γνώση στο συγκεκριµένο αντικεί-
µενο οι διαµεσολαβητές, που θα αναλάβουν 
τη διαχείριση των άνω υποθέσεων.

6Να αποκτά εκτελεστότητα κατά τις κεί-
µενες διατάξεις το συµφωνητικό εξωδι-

καστικής ρύθµισης.

7Να ενταχθούν στη διαδικασία της υπο-
χρεωτικής διαµεσολάβησης και οι εκ-

κρεµείς υποθέσεις. 

8 Να είναι υποχρεωτική η παράστα-
ση πληρεξούσιων δικηγόρων των µε-

ρών, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές της 
διαµεσολάβησης.

9 Σκοπός της υπαγωγής στο θεσµό της δι-
αµεσολάβησης είναι, αφενός, η ταχεία 

αποµείωση του αρρύθµιστου και επισφαλούς 
ιδιωτικού χρέους ιδιωτών και, αφετέρου, η 
µείωση του φόρτου των δικαστηρίων από τη 
σωρεία εκκρεµών και νέων αιτήσεων.  

πρακτικό επιτυχίας.
∆ανειολήπτης, πρώην 

ελεύθερος επαγγελµατίας, µε 
δάνεια επαγγελµατικά, αλλά και 
καταναλωτικά και πιστωτικές 
κάρτες, διευθέτησε τις οφειλές 
του µέσω του θεσµού της 
διαµεσολάβησης. Μολονότι 
εις βάρος του είχε εκδοθεί 
διαταγή πληρωµής, µετά 

διαπραγµατεύσεων 
υπεγράφη πρακτικό 

επωφελές για τον 

το διαµεσολαβητή και την ηµέρα της 
διαµεσολάβησης, λύνεται ένα πρόβληµα, 
που ταλανίζει αµφότερα τα µέρη για πολλά 

έτη. Εάν κάποιος προσφύγει δικαστικά, 
λ.χ. µε νόµο Κατσέλη (ακόµα κι 

αν έχει τις προϋποθέσεις, που 
συχνά είναι δύσκολο, ειδικά 
στις περιπτώσεις που υπάρχει 

µεγάλη ακίνητη περιουσία) 
ή εάν κινηθεί µε ανακοπή 
κατά διαταγής πληρωµής, 

θα περάσει µεγάλο χρονικό 
διάστηµα έως ότου γίνουν τα 

δικαστήρια και 
µε αβέβαιο 
αποτέλεσµα».

∆ανειολήπτης, πρώην 
ελεύθερος επαγγελµατίας, µε 
δάνεια επαγγελµατικά, αλλά και 
καταναλωτικά και πιστωτικές 
κάρτες, διευθέτησε τις οφειλές 
του µέσω του θεσµού της 
διαµεσολάβησης. Μολονότι 
εις βάρος του είχε εκδοθεί 
διαταγή πληρωµής, µετά 

διαµεσολάβησης, λύνεται ένα πρόβληµα, 
που ταλανίζει αµφότερα τα µέρη για πολλά 

έτη. Εάν κάποιος προσφύγει δικαστικά, 
λ.χ. µε νόµο Κατσέλη (ακόµα κι 

αν έχει τις προϋποθέσεις, που 
συχνά είναι δύσκολο, ειδικά 
στις περιπτώσεις που υπάρχει 

µεγάλη ακίνητη περιουσία) 
ή εάν κινηθεί µε ανακοπή 
κατά διαταγής πληρωµής, 

θα περάσει µεγάλο χρονικό 
διάστηµα έως ότου γίνουν τα 

δικαστήρια και 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ VS ΝΟΜΙΚΗ ΟΔΟΣ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΔΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΣΤΟΣ

Eξοδα 
διαµεσολάβησης

100 ευρώ/ώρα 
(µ.ό. 5 ώρες) Eκδοση ∆/Π 1.500 ευρώ

Αµοιβή 
δικηγόρου

150 ευρώ + ΦΠΑ 
(186 ευρώ, κατώτατη 
αµοιβή παράστασης 

δικηγόρου) 

Κόστος 
δικαστικών 

ενεργειών κατά 
της ∆/Π

2.000 ευρώ

Παράβολο 
∆ηµοσίου 

(σε περίπτωση 
κατάθεσης του 

πρακτικού 
στο δικαστήριο)

50 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ 336 ευρώ (ανά µέρος) ΣΥΝΟΛΟ 3.500 ευρώ

ΧΡΟΝΟΣ 1 - 1,5 µήνας ΧΡΟΝΟΣ 4 µήνες - 3 έτη

ΑΠΟΦΑΣΗ Τα µέρη ΑΠΟΦΑΣΗ Το δικαστήριο

ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Συνεχείς  ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ∆ιατάραξη 

Ενδεικτικό παράδειγµα εξόδων µιας διαµεσολάβησης, µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος. 
Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.


