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Ι. Τραπεζική  ∆ιαµεσολάβηση
Το πλαίσιο

Από τον ∆εκέµβριο του 2002 οι Γαλλικές τράπεζες προσφέρουν στους πε-

λάτες τους µια υπηρεσία διαµεσολάβησης για τον χειρισµό των διαφορών που

προκύπτουν στις µεταξύ τους σχέσεις. Αυτή η υπηρεσία έχει σχεδιαστεί για να

βελτιώσει την διαρκή σχέση των τραπεζών µε τους πελάτες τους. 

Είναι η έσχατη λύση µετά την εξάντληση των εσωτερικών διαδικασιών και

των καταγγελιών των τραπεζών. 

Οι Τράπεζες γενικά έχουν τον δικό τους διαµεσολαβητή. Ωστόσο η Οµοσπον-

δία των Γαλλικών Τράπεζων  έχει µια κοινή υπηρεσία διαµεσολάβησης στη διά-

θεση των τραπεζών, για εκείνους που δεν επιθυµούν να ορίσουν διαµεσολαβητή. 

Πέρα από την βελτίωση της ενηµέρωσης των πελατών σχετικά µε τη διαµε-

σολάβηση, η Οµοσπονδία Γαλλικών Τραπεζών έχει δηµοσιεύσει ένα µίνι

Οδηγό, που ονοµάζεται  «Ρυθµίστε τη  διαφορά µε την τράπεζά σας»

Στο Νόµο Chatel της 3.1.2009 γε-

νικεύεται η επέκταση της διαµεσολά-

βησης σε όλες τις διαφορές, που

έχουν να κάνουν µε την εφαρµογή

της σύµβασης των τραπεζών (συµπε-

ριλαµβανοµένης της διαχείρισης των

πιστώσεων  και των αποταµιευτικών

προϊόντων). Οι τράπεζες διάκεινται

ευνοϊκά απέναντι σε οτιδήποτε ευνο-

εί τον διάλογο µε τους πελάτες τους

και την φιλική επίλυση των διαφορών.

Έτσι η πλειοψηφία των τραπεζών,

συµπεριλαµβανοµένων των µεγαλυ-

τέρων, έχει ήδη επεκτείνει τις εξου-

σίες του διαµεσολαβητή, πέρα από

τον νοµικό τοµέα, όπως επισηµαίνεται

από την Επιτροπή για την τραπεζική

διαµεσολάβηση.   

Η λειτουργία της διαµεσολάβησης

- Η διαµεσολάβηση συνιστά µια φι-

λική ενέργεια µετά την εξάντληση

των δυο πρώτων επιπέδων του διαλό-

γου µεταξύ του πελάτη και της τράπε-

ζας. Έτσι δεν αντικαθιστά τους µηχα-

νισµούς επεξεργασίας των απαιτήσε-

ων των τραπεζών, αλλά προσφέρει

µια τελευταία λύση πριν από την προ-

σφυγή στη ∆ικαιοσύνη.

- Ο ∆ιαµεσολαβητής επιλέγεται

ανάλογα µε την ικανότητα και την

αµεροληψία του. ∆εσµεύεται για την

Επιµέλεια: Πόπη Κακαϊδή, τελειόφοιτος της Νοµικής Σχολής
Ελένη Νικολάου, τελειόφοιτος της Νοµικής Σχολής

Σταύρος - Ευδόκιµος  Πανταζόπουλος, φοιτητής Νοµικής Σχολής

εµπιστευτικότητα και το επαγγελµατι-

κό απόρρητο.

- Η Τράπεζα ενηµερώνει τους πε-

λάτες της για την ύπαρξη της διαµε-

σολάβησης στην µηνιαια έντυπη ανα-

λυση του τραπεζικού  λογαριασµου

αναφερόµενη παράλληλα και τις δια-

δικαστικες λεπτοµερειες για τη χρήση

της υπηρεσίας αυτής.

- Η χρήση της υπηρεσίας της δια-

µεσολάβησης είναι δωρεάν για τον

πελάτη. 

- Μετά την παραποµπή του φακέ-

λου, ο διαµεσολαβητής έχει µια διµη-

νη προθεσµία για να δώσει τη γνωµο-

δότησή του, κατά τη διάρκεια της

οποίας αναστέλλεται η παραγραφή. 

- Ο ∆ιαµεσολαβητής εκδίδει γνω-

µατεύσεις  µε σκοπό την επίλυση των

διαφορών που ανέκυψαν στο πλαίσιο

συµφωνιών, σχετικά µε συνδεδεµέ-

νες πωλήσεις και µε πωλήσεις µε πρι-

µοδότηση. 

Η σχετική χάρτα, που συντάχθηκε

από την Οµοσπονδία Γαλλικών

Τραπεζών, αφήνει ωστόσο την δυνα-

τότητα στις τράπεζες που επιλέγουν

την κοινή διαµεσολάβηση, να επεκτεί-

νουν το πεδίο εφαρµογής της διαµεσο-

λάβησης σε άλλου τύπου απαιτήσεις.

- Εάν η διαφωνία εξακολουθεί και

στο τέλος της διαµεσολάβησης, ο πε-

λάτης ή η τράπεζα έχει τη δυνατότητα

να προσφύγει στη ∆ικαιοσύνη.

- Η Επιτροπή τραπεζικής διαµε-

σολάβησης έχει την αποστολή να

εποπτεύει την οµαλη λειτουργία της

διαµεσολάβησης στις τράπεζες, και

να αποσαφηνίζει τις διαδικασίες για

την άσκηση της δραστηριότητας των

διαµεσολαβητών. ∆ύναται δε, να κά-

νει συστάσεις στα χρηµατοπιστωτι-

κά ιδρύµατα και στους διαµεσολαβη-

τές.  

Βασικά στοιχεία 

Ο ∆ιαµεσολαβητής έχει λάβει από

την Οµοσπονδία Γαλλικών Τραπεζών

992  αιτήσεις το 2008. 

Επί των 627 αιτήσεων, 257 περι-

πτώσεις έχουν βρεί µια ικανοποιητική

λύση για τον αιτούντα. 

366 περιπτώσεις απορρίφθηκαν,

αφού δεν ήταν εντός του πεδίου του

διαµεσολαβητή, σύµφωνα µε την

Οµοσπονδία Γαλλικών Τραπεζών. 

54% των υποθέσεων σχετίζονται

µε διαφορές άνω την 500 ευρώ, 22%

δεν περιείχαν καµία οικονοµική πτυχή. 

Πηγή: Ο Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής

από την Οµοσπονδία Γαλλι-

κών Τραπεζών

Το 2006 από τα πιστωτικά ιδρύµατα:

Οι ∆ιαµεσολαβητές των χρηµατο-

πιστωτικών ιδρυµάτων έλαβαν 23.000

επιστολές, αύξηση της τάξεως του

17% σε σχέση µε το 2005. 

Αυτή η αύξηση µπορεί να εξηγηθεί

από την ενίσχυση της πληροφόρησης

µε κατεύθυνση την πελατεία. 

23% των υποθέσεων, οι οποίες

αποτέλεσαν αντικείµενο γνώµης ενός

διαµεσολαβητή, σηµείωσαν αύξηση

3 µονάδων. 

Πηγή: Επιτροπή για την τραπεζική

διαµεσολάβηση, έκθεση

Ιανουαρίου 2008
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Ηµεροµηνίες κλειδιά

3 Ιανουαρίου 2008: ο νόµος για

την ανάπτυξη του ανταγωνισµού στην

υπηρεσία των καταναλωτών (του

Chatel) αυξάνει το πεδίο της διαµεσο-

λάβησης. 

Ιούνιος 2006: ηµέρα πληροφόρη-

σης των διαµεσολαβητών, που οργα-

νώθηκε από την Επιτροπή  για την

τραπεζική διαµεσολάβηση, ενισχύει

την εφαρµογή καλών πρακτικών. 

∆εκέµβριος 2002: ένας διαµεσο-

λαβητής διορίζεται από κάθε τράπεζα. 

11 ∆εκεµβρίου 2001: ο νόµος

σχετικά µε τα Επείγοντα Μέτρα για

την µεταρρύθµιση των οικονοµικών

και χρηµατοοικονοµικών (MURCEF)

προβλέπει τη δηµιουργία µιας υπη-

ρεσίας διαµεσολάβησης για την επί-

λυση των διαφορών σχετικά µε τις

συµφωνίες σε τραπεζικό λογαρια-

σµό του πελάτη, τις πωλήσεις και τις

πωλήσεις µε πριµοδότηση.  Η

Επιτροπή της τραπεζικής διαµεσο-

λάβησης, υπό την προεδρεία του

∆ιοικητή της τράπεζας τις Γαλλίας,

ιδρύθηκε για να επιβλέπει τη νέα αυ-

τή λειτουργία.

II. Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες: 
ο νέος Οδηγός FIN - NET θα βοηθήσει τους καταναλωτές 
να υποβάλλουν διασυνοριακές καταγγελίες 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε ένα νέο οδηγό του καταναλωτή για το

FIN-NET, το δίκτυο εξώδικων διασυνοριακών καταγγελιών για χρηµατοπιστω-

τικές υπηρεσίες. Το FIN-NET βασίζεται στη συνεργασία µεταξύ των εθνικών

οργάνων επίλυσης των διαφορών και είναι το πρώτο δίκτυο εναλλακτικής επί-

λυσης διασυνοριακών διαφορών (ADR) στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λειτουρ-

γεί πλήρως. Υπ’αυτήν την ιδιότητά του, διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην προ-

σπάθεια της Επιτροπής να αναπτύξει πραγµατική εσωτερική αγορά στον το-

µέα των λιανικών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Ο νέος Οδηγός, που αποτε-

λεί µέρος της πρωτοβουλίας του ∆ιαλόγου µε τους Πολίτες η οποία επιδιώκει

να εντείνει τη συνειδητοποίηση των ατόµων όσον αφορά τα δικαιώµατά τους

στην Εσωτερική Αγορά, έχει σαν στόχο να βοηθήσει τους Ευρωπαίους πολίτες

να κατανοήσουν και να χρησιµοποιήσουν το δίκτυο FIN-NET. 

Ο Οδηγός διατίθεται και στις έντεκα επίσηµες γλώσσες της ΕΕ, µεταξύ άλ-

λων καλώντας το Ευρωπαϊκό Κέντρο Άµεσης Κλήσης (00800 67891011). Θα

διανεµηθούν ενάµισυ εκατοµµύριο αντίτυπα. 

∆ιατίθεται επίσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/internal_market/en/finances/consumer 

«Εφόσον επιθυµούµε µία πραγµατική

εσωτερική αγορά στον τοµέα των λια-

νικών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών,

χρειαζόµαστε την εµπιστοσύνη του

καταναλωτή έτσι ώστε οι πολίτες να

αισθάνονται άνετα ως προς το να αγο-

ράζουν χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

σε άλλο κράτος µέλος, σε περιπτώ-

σεις που µπορούν να επιτύχουν καλύ-

τερες τιµές», είπε ο επίτροπος της

Εσωτερικής Αγοράς Frits Bolkestein.

«Το FIN-NET καθιστά ευκολότερη την

υποβολή διασυνοριακών καταγγε-

λιών. Θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις και

τους καταναλωτές στην ταχεία και

αποτελεσµατική επίλυση των διαφο-

ρών χωρίς µακροχρόνιες και δαπανη-

ρές δικαστικές διαδικασίες». 

Μετά από πιλοτική φάση ενός έτους,

το FIN-NET είναι τώρα πλήρως λειτουρ-

γικό. Τα αποτελέσµατα του πιλοτικού

έτους υπήρξαν ικανοποιητικά.

Περισσότερες από 400 καταγγελίες

σχετικά µε τράπεζες και ασφάλειες

αντιµετωπίστηκαν κατά το διάστηµα µε-

ταξύ Φεβρουαρίου και ∆εκεµβρίου 2001.

Το δίκτυο τώρα περιλαµβάνει 41 µέλη. 

Το FIN-NET επιδιώκει να καταστή-

σει «φιλική προς το χρήστη» την υπο-

βολή διασυνοριακών καταγγελιών ξε-

περνώντας ορισµένα από τα πρακτικά

προβλήµατα που αντιµετωπίζονται

στην περίπτωση διασυνοριακών κα-

ταγγελιών. Για να δηµιουργηθεί το δί-

κτυο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνένω-

σε τα υπάρχοντα και τα νέα εθνικά συ-

στήµατα καταγγελιών, σύµφωνα µε

µία συµφωνία συνεργασίας µε βάση

ένα µνηµόνιο συµφωνίας. 

Το FIN - NET έχει ως στόχο:

1. Να παράσχει στους καταναλω-

τές εύκολη και ενηµερωµένη πρό-

σβαση σε εξώδικη αποκατάσταση δια-

συνοριακών διαφορών. 

2. Να εξασφαλίζει την αποτελε-

σµατική ανταλλαγή πληροφοριών µε-

ταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών φο-

ρέων, ώστε ο χειρισµός των διασυνο-

ριακών καταγγελιών να γίνεται µε τον

πλέον ταχύ, αποτελεσµατικό και

επαγγελµατικό τρόπο. Το FIN-NET

παρέχει ταχεία ανταλλαγή γενικών

και λεπτοµερών πληροφοριών που

χρειάζονται για ειδικές περιπτώσεις,

όταν για παράδειγµα χρειάζεται να

υπάρξουν πληροφορίες για τους κα-

νόνες προστασίας του καταναλωτή

σε συγκεκριµένο κράτος µέλος. 

3. Να διασφαλίζει ότι οι φορείς

επίλυσης διασυνοριακών διαφορών

στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες

συµµορφώνονται µε ένα κοινό σύνο-

λο ελάχιστων εγγυήσεων. Είναι ζωτι-

κής σηµασίας για τους καταναλωτές

να µπορούν να εµπιστευθούν τα µέλη

του FIN-NET. Χωρίς την εµπιστοσύνη

του καταναλωτή το δίκτυο θα αποδει-

χθεί άχρηστο. Ως εκ τούτου όλοι οι

συµµετέχοντες φορείς συµµορφώνο-

νται µε ορισµένα κοινά ελάχιστα πρό-

τυπα, τα οποία εγγυώνται αµερόλη-

πτη, δίκαιη και αποτελεσµατική διαδι-

κασία διευθέτησης των διαφορών. 

Η σύσταση της Επιτροπής 98/257

για τις αρχές που εφαρµόζονται στη δι-

ευθέτηση των διαφορών καταναλωτών

περιλαµβάνει αυτές τις βασικές αρχές

για τη δηµιουργία και τη λειτουργία

εξωδικαστικών διαδικασιών για την

επίλυση διαφορών των καταναλωτών.

Τα µέλη του FIN-NET έχουν συνυπο-

γράψει µνηµόνιο συµφωνίας µε το

οποίο δεσµεύονται να εφαρµόζουν τις

συγκεκριµένες αρχές για να κατοχυ-

ρωθεί η δικαιοσύνη και η αποτελεσµα-

τικότητα των διαδικασιών τους.

Η κάλυψη του FIN-NET είναι ευρύτε-

ρη στον ασφαλιστικό και τραπεζικό το-

µέα, επειδή είναι µεγαλύτερη στους συ-

γκεκριµένους τοµείς η ύπαρξη εθνικών

φορέων διευθέτησης των διαφορών. 

Η Επιτροπή επικεντρώνει τώρα τις

προσπάθειές της στην περαιτέρω επι-

τυχή ανάπτυξη του FIN-NET. Η γεω-
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γραφική και τοµεακή κάλυψη θα βελ-

τιωθεί και η συνεργασία µεταξύ των

συµµετεχόντων φορέων θα ενταθεί.

Η Επιτροπή δίνει επίσης µεγάλη προ-

τεραιότητα στο να καταστήσει το FIN-

NET καλύτερα γνωστό στους ευρω-

παίους πολίτες. Ο οδηγός ο οποίος

έχει τώρα δηµοσιευθεί αποτελεί µέ-

ρος αυτής της προσπάθειας. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

http://europa.eu/rapid/pressRelea

sesAction.do?reference=IP/02/12

58&format=HTML&aged=1&lang

uage=EL&guiLanguage=en

III. Η διαµεσολάβηση των πιστώσεων στις επιχειρήσεις
Το Πλαίσιο 

Η χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων και ιδίως των ΜΜΕ είναι µια στρατηγι-

κή εστίασης για την ανάπτυξη των γαλλικών τραπεζών. Σε ένα δύσκολο οικο-

νοµικό περιβάλλον οι τράπεζες συνεχίζουν να ενισχύουν την οικονοµία χορη-

γώντας δάνεια στις επιχειρήσεις. Υπενθυµίζεται, ότι η γαλλική τράπεζα ασκεί

µια εγγυητική δραστηριότητα και παίζει σηµαντικό ρόλο στην χρηµατοδότηση

της οικονοµίας. 

Κατά συνέπεια οι Τράπεζες συµµετέχουν ενεργά στον µηχανισµό διαµεσο-

λάβησης των πιστώσεων στις επιχειρήσεις από την έναρξη του τον  Νοέµβριο

του 2008. Προορίζεται στην εξεύρεση λύσεων σε πιθανά προβλήµατα ρευστό-

τητας και εταιρικής χρηµατοδότησης. 

Με την διατήρηση των σχέσεων εµπιστοσύνης και µεταξύ των βασικών οι-

κονοµικών παραγόντων και την συµµετοχή των τραπεζών, το σύστηµα έχει

συµβάλλει στην διατήρηση περισσοτέρων από 100.000 θέσεων εργασίας. 

Συµφωνία για την εφαρµογή του συ-

στήµατος για να επισηµοποιηθεί

η λειτουργία της διαµεσολάβησης 

Μετά από 10µήνες καλής λειτουρ-

γίας του συστήµατος µια συµφωνία

για την εφαρµογή του συστήµατος

υπεγράφη στις 27 Ιουλίου 2009 µετα-

ξύ των πιστωτικών ιδρυµάτων,  της

Τράπεζας της Γαλλίας και της πολιτεί-

ας για επισηµοποίηση του λειτουργι-

κού πλαισίου της διαµεσολάβησες µέ-

χρι το τέλος του 2010. 

Η συµφωνία, που έχει συναφθεί

κατά συνέπεια καθορίζει την αποστο-

λή και την οργάνωση της πιστωτικής

διαµεσολάβησης. 

Επισηµοποιεί επίσης τις δεσµεύ-

σεις που έχουν αναληφθεί από τον τρα-

πεζικό κλάδο και τον διαµεσολαβητή

των πιστώσεων (προστασία της ιδιωτι-

κής ζωής και του επαγγελµατικού

απορρήτου, έλεγχος των κινδύνων). 

Κινητοποίηση των Τραπεζών για 

την εφαρµογή του συστήµατος   

Στις 12 Νοεµβρίου 2008 µεγάλες

τράπεζες επιβεβαίωσαν τη δέσµευση

τους να συνεργαστούν για την εφαρ-

µογή του µηχανισµού διαµεσολάβη-

σης της πίστωσης. Επιβεβαίωσαν τη

δέσµευσή τους καθώς: 

- ∆εν µειώνουν το συνολικό ποσό

προς εκκαθάριση για κάθε πελάτη επι-

χείρηση, ούτε αυξάνουν τις προσωπι-

κές εγγυήσεις, αν δεν υπάρχουν εξαι-

ρετικές ανάγκες που να τις δικαιολο-

γούν 

- Στηρίζουν τις επιχειρήσεις-πελά-

τες τους στα σχέδιά τους, εξετάζο-

ντας κάθε φορά αυτό που είναι δυνα-

τόν, λαµβάνοντας υπ όψιν τους και

επιπρόσθετους κινδύνους.  

- Κινητοποιούν τα δίκτυα για την

ενηµέρωση των εταιρειών της δυνα-

τότητας προσφυγής στη διαµεσολά-

βηση των πιστώσεων.  

Σε αντάλλαγµα, ο ∆ιαµεσολαβη-

τής των πιστώσεων δεσµεύεται να

διεξάγει την αποστολή του σύµφωνα

µε τις επιταγές του απορρήτου και να

µην απαιτήσει από τις τράπεζες να

αναλάβουν εξαιρετικούς κινδύνους. 

Η Οµοσπονδία των Γαλλικών

Τραπεζών υπέγραψε επίσης συµφω-

νία για την διευκόλυνση της πρόσβα-

σης σε κεφάλαια, για τις επιχειρήσεις

σε διαµεσολάβηση (Απρίλιος 2009). 

Τα στάδια της πιστωτικής 

∆ιαµεσολάβησης

Η πιστωτική διαµεσολάβηση, η

οποία επισήµως εγκαινιάστηκε τον

Νοέµβριο του 2009,  είναι ανοικτή για

κάθε επιχείρηση (ανεξάρτητα από το

µέγεθος ή τη νοµική µορφή) που αντι-

µετωπίζει ένα πρόβληµα χρηµατοδό-

τησης (ανάγκη για µετρητά, νέες

επενδύσεις..) και δεν µπορεί να βρει

λύση µε την τράπεζά του ή τον OSEO.

Οι πελάτες των τραπεζών είναι

ενήµεροι για τη διαδικασία της διαµε-

σολάβησης και οι τράπεζες µετά από

διεξοδική µελέτη του φακέλου τους,

επιβεβαιώνουν ή διαψεύδουν το αίτη-

µά τους σχετικό µε τη χρηµατοδότη-

ση. Ο οµοσπονδιακός διαµεσολαβη-

τής, η Τράπεζα της Γαλλίας, έρχονται

στη συνέχεια να αναζητήσουν πιθα-

νές λύσεις ανάµεσα στην επιχείρηση

και την τράπεζά της. 

Οι τράπεζες έχουν δηλώσει την

προθυµία τους να συνεργαστούν για

τον διορισµό των ανταποκριτών των

τραπεζών σε πιστωτικούς διαµεσολα-

βητές σε καθένα από τα δίκτυα τους.

Η Οµοσπονδία Γαλλικών Τραπεζών

και ο Οργανισµός διαµεσολάβησης

των πιστώσεων θα συνεδριάζουν τα-

κτικά µε θέµα την επισκόπηση της

προόδου σχετικά µε το σύστηµα πι-

στωτικής διαµεσολάβησης.  

Βασικά στοιχεία

11.500 περιπτώσεις έχουν επανε-

ξεταστεί, στο πλαίσιο της διαµεσολά-

βησης, 5.672 ήταν σε θέση να συνεχί-

σουν τις δραστηριότητες τους µέσω

της διαµεσολάβησης, και περισσότε-

ρες από 100.000 θέσεις εργασίας δια-

τηρήθηκαν. (Πηγή: Έκθεση του

∆ιαµεσολαβητή των Πιστώσεων,

Ιούλιος 2009). 

500 αντιπρόσωποι των τραπεζών

διοριστήκαν στο σύστηµα για την πα-

ρακολούθηση του µηχανισµού της

διαµεσολάβησης. 

780 δισεκατοµµύρια ευρώ είναι το

πιστωτικό υπόλοιπο σε εταιρείες (τέ-

λος Μαΐου 2009-Πηγή: BDF)

Ηµεροµηνίες κλειδιά

27 Ιουλίου 2009: συµφωνία που

υπεγράφη για τη λειτουργία της διαµε-

σολάβησης των πιστώσεων µέχρι το

τέλος του 2010 ανάµεσα στην Οµοσ-

πονδία Τραπεζών της Γαλλίας, της

Τράπεζας της Γαλλίας και του κράτους. 

6 Απριλίου 2009: υπεγράφη από

την Οµοσπονδία Γαλλικών Τραπεζών

η συµφωνία για την χρηµατοδότηση

των επιχειρήσεων που βρίσκονται στο

στάδιο της διαµεσολάβησης. 
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24 Μαρτίου 2009: οι τράπεζες και

ο οργανισµός πιστωτικής διαµεσολά-

βησης ενισχύουν τη συνεργασία τους

για τη βελτίωση του υφιστάµενου συ-

στήµατος (συµπεριλαµβανοµένων

των υποθέσεων)

12 Νοεµβρίου 2008: οι τράπεζες

επιβεβαιώνουν την απόφασή τους να

µην µειωθεί το συνολικό ποσό των

ανεξόφλητων δανείων προς επιχειρή-

σεις και να µην επιδιώκουν την προ-

σωπική εγγύηση εκτός αν δικαιολο-

γείται από εξαιρετικές ανάγκες. 

7 Νοεµβρίου 2008: επίσηµη έναρ-

ξη του συστήµατος της πιστωτικής

διαµεσολάβησης. 

IV. Γενικά Στοιχεία
Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

21ης Μαΐου 2008, για ορισµένα θέµατα διαµεσολάβησης σε αστικές και εµπορι-

κές υποθέσεις:

Η διαµεσολάβηση, άλλωστε, δεν θεωρείται ως εναλλακτικό µέσο έναντι των

δικαστικών διαδικασιών, αλλά µάλλον ως µια από τις µεθόδους επίλυσης των

διαφορών που διαθέτει η σύγχρονη κοινωνία.

Σε ορισµένες περιπτώσεις, ο τρίτος βοηθά τα µέρη να καταλήξουν σε συµ-

φωνία, χωρίς ωστόσο επισήµως να παίρνει θέση σχετικά µε τον έναν ή τον άλ-

λον πιθανό τρόπο επίλυσης της διαφοράς.

Στο πλαίσιο των διαδικασιών αυ-

τού του τύπου, οι οποίες συχνά κα-

λούνται «συνδιαλλαγή» ή «διαµεσο-

λάβηση», τα µέρη ενθαρρύνονται να

ξεκινήσουν έναν διάλογο ή, εάν τον

έχουν διακόψει, να τον ξαναρχίσουν,

αποφεύγοντας µε τον τρόπο αυτό τη

σύγκρουση. Τα µέρη επιλέγουν τα

ίδια τη µέθοδο επίλυσης της διαφοράς

και διαδραµατίζουν ιδιαίτερα ενεργό

ρόλο, προσπαθώντας να ανακαλύ-

ψουν µόνα τους τη λύση που τα συµ-

φέρει περισσότερο.

Οι µέθοδοι αυτοί επιτρέπουν την

υπέρβαση της αµιγώς νοµικής επιχει-

ρηµατολογίας και την εξεύρεση µιας

λύσης η οποία να ανταποκρίνεται στα

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εµπλε-

κοµένων και να είναι προσαρµοσµένη

στα δεδοµένα της προς επίλυση δια-

φοράς. Η συναινετική αυτή προσέγγι-

ση επαυξάνει, εξάλλου, την πιθανότη-

τα να µπορέσουν τα µέρη, µετά την

επίλυση της διαφοράς, να διατηρή-

σουν τις µεταξύ τους σχέσεις, εµπορι-

κής ή άλλης φύσεως.

Σε άλλες περιπτώσεις, ο τρίτος

βρίσκει ο ίδιος τη λύση και την υπο-

βάλλει εν συνεχεία στα µέρη.

Ιδίως στον τοµέα της κατανάλω-

σης, οι καταναλωτές έχουν στη διάθε-

σή τους εναλλακτικούς τρόπους επί-

λυσης διαφορών στο πλαίσιο των

οποίων ο τρίτος αποφαίνεται επί της

λύσης της διαφοράς.

Μερικές φορές, ο τρίτος καλείται

να απευθύνει στα µέρη σύσταση, την

οποία αυτά είναι ελεύθερα να υιοθετή-

σουν ή όχι. Στην κατηγορία αυτή εµπί-

πτουν τα «συµβούλια παραπόνων των

καταναλωτών» (Consumer Complaint

Boards) που λειτουργούν στις σκανδι-

ναβικές χώρες. Ο καταναλωτής ο

οποίος προσφεύγει αρχικά σε ένα τέ-

τοιο όργανο επίλυσης διαφορών πα-

ραµένει ελεύθερος, εάν η λύση που

του προτείνεται δεν τον ικανοποιεί, να

προσφύγει στα δικαστήρια.

Ενίοτε ο τρίτος καλείται να λάβει

απόφαση η οποία θα είναι δεσµευτική

µόνο για τον επαγγελµατία. Στην κα-

τηγορία αυτή εµπίπτουν συχνά οι δια-

µεσολαβητές (Ombudsmen) ή «συνή-

γοροι των καταναλωτών», που έχουν

καθιερωθεί από ορισµένους επαγγελ-

µατικούς κλάδους, όπως είναι οι τρά-

πεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες. 

Οι αποφάσεις αυτών των διαµεσο-

λαβητών είναι υποχρεωτικές για τις

επιχειρήσεις που έχουν προσχωρήσει

στο σύστηµα. Σε περίπτωση που ο κα-

ταναλωτής δεν είναι ευχαριστηµένος

µε την απόφαση του διαµεσολαβητή,

έχει το δικαίωµα να προσφύγει για

την ίδια υπόθεση στα δικαστήρια.

Σε άλλες περιπτώσεις, τέλος, οι

οποίες οµοιάζουν αρκετά µε την κλα-

σικού τύπου διαδικασία ενώπιον δι-

καστηρίου, ο τρίτος καλείται «διαιτη-

τής» και εκδίδει απόφαση για την επί-

λυση της διαφοράς.

Η απόφαση αυτή, που είναι υπο-

χρεωτική και για τους δύο αντιδίκους,

είναι δυνατό να ληφθεί κατ’ εφαρµογή

κανόνων δικαίου (οπότε πρόκειται για

την κλασικού τύπου διαιτησία) ή µε

βάση τις αρχές της ευθυδικίας (οπότε

πρόκειται για τη µέθοδο της «φιλικής

διαιτησίας»). Η απόφαση του διαιτητή

καλείται «διαιτητική απόφαση» κι έχει

«ισχύ δεδικασµένου», πράγµα που

σηµαίνει ότι καταρχήν η διαφορά, µε-

τά την έκδοση της σχετικής διαιτητι-

κής απόφασης, δεν µπορεί πλέον να

υποβληθεί ενώπιον δικαστηρίου. 

Συχνά, γίνεται δεκτό ότι η διαιτη-

σία δεν εµπίπτει στην κατηγορία των

εναλλακτικών τρόπων επίλυσης δια-

φορών. 

Στατιστικά Στοιχεία - ∆ιεθνής

εµπειρία (αφορούν στον αριθµό πτω-

χεύσεων και στα γενικά χαρακτηρι-

στικά των δικαίων πτωχεύσεως άλ-

λων κρατών για ιδιώτες)

Από «ΒΗΜΑ»  Κυριακής:

Σύµφωνα µε τραπεζικές πηγές,

υπολογίζεται ότι χρήση των διατάξε-

ων του νόµου θα µπορούσαν να κά-

νουν περίπου 150.000-200.000 δανει-

ολήπτες. Οι περισσότερες περιπτώ-

σεις, σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές,

αφορούν µικρά ποσά. Ωστόσο ενδια-

φέρον έχουν τα στοιχεία σχετικά µε

το τι συµβαίνει στην υπόλοιπη

Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Στη Γερµανία

από το 1999 που εφαρµόστηκε η αντί-

στοιχη νοµοθεσία ως το 2007 ο αριθ-

µός των νοικοκυριών που πτώχευσαν

ακολούθησε ανοδική πορεία και από

1.634 περιπτώσεις το 1999 αυξήθηκε

σε 103.085 το 2007. 

Το 2008 ήταν η πρώτη χρονιά όπου

καταγράφηκε πτώση και ο ρυθµός

υποχώρησε σε 95.730 περιπτώσεις. 

Στη Γαλλία το 2008 οι αιτήσεις για

πτώχευση ανήλθαν σε 159.967.

Ωστόσο 87.673 από αυτές, δηλαδή

περισσότερες από τις µισές, λύθηκαν

µε φιλικό διακανονισµό µεταξύ του

δανειολήπτη και της τράπεζας. Στη

Βρετανία αυξήθηκαν από 35.604 το

2003 σε 106.544 το 2008. 

Στην Ισπανία η σχετική νοµοθεσία

εισήχθη το 2004 και την πρώτη χρο-

νιά, το 2005, κατατέθηκαν µόλις 60 αι-

τήσεις χρεοκοπίας, οι οποίες αυξήθη-
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καν σε 374 το 2008 και ξεπέρασαν τις

200 το πρώτο εξάµηνο του 2009. Στην

Ιταλία δεν υπάρχει ακόµη ανάλογη

νοµοθεσία. Άκρως εντυπωσιακά είναι

από την άλλη τα νούµερα στις ΗΠΑ,

καθώς το 2008 οι πτωχεύσεις νοικο-

κυριών ξεπέρασαν το 1 εκατοµµύριο

και το 2009 εκτιµάται ότι θα φθάσουν

σε 1,4 εκατ. Σε όλες τις χώρες η ανερ-

γία αναφέρεται ως η βασικότερη αιτία

που τα νοικοκυριά καταφεύγουν στην

πτώχευση, καθώς και ο χωρισµός των

ζευγαριών.

Από «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» Κυριακής:

Το γερµανικό θεσµικό πλαίσιο για

την πτώχευση καταναλωτών φαίνε-

ται πως θα αντιγράψει το ελληνικό

σχέδιο νόµου.

Σύµφωνα µε µελέτη του Center

European Policy Studies (CEPS), η

νοµοθεσία περί πτώχευσης ιδιωτών

των ΗΠΑ είναι η πλέον ευέλικτη.

Αµέσως µόλις ενεργοποιήσει κάποιος

διαδικασία πτώχευσης προστατεύεται

µε διάφορους τρόπους, όπως µε κα-

νόνες που επιτρέπουν να διατηρή-

σουν µεγάλο µέρος ή και το σύνολο

της περιουσίας τους. Επίσης, σε ορι-

σµένες πολιτείες οι δανειολήπτες

απαλλάσσονται από κάθε άλλη υπο-

χρέωση ή ποινή έναντι του δανείου,

απλά «δίνοντας» το σπίτι ή άλλη εξα-

σφάλιση, που είχαν προσφέρει, στην

τράπεζα.

Οµοιότητες µε το πτωχευτικό δί-

καιο φυσικών προσώπων των ΗΠΑ πα-

ρουσιάζει η νοµοθεσία της Βρετανίας. 

∆ανειολήπτες, που κηρύσσουν

πτώχευση χάνουν την περιουσία τους

(συµπεριλαµβανοµένης και της οικο-

γενειακής περιουσίας), η οποία ρευ-

στοποιείται µέχρι την πλήρη ικανοποί-

ηση του πιστωτή, ενώ φέρουν το σχε-

τικό στίγµα για έναν χρόνο. 

Στην Ιρλανδία, η νοµοθεσία είναι

ακόµα αυστηρότερη, καθώς πέραν

της ρευστοποίησης της οικογενειακής

περιουσίας του δανειολήπτη που θα

πτωχεύσει, φέρει το στίγµα της πτώ-

χευσης για όλη του τη ζωή.

Το καθεστώς της Γερµανίας τοπο-

θετείται ανάµεσα σε αυτά των

Ηνωµένου Βασιλείου και Ιρλανδίας. Η

γερµανική νοµοθεσία υποχρεώνει αρ-

χικά σε εξωδικαστική διαπραγµάτευση

των δύο πλευρών. Αν δεν επιλυθεί η

διαφορά, τότε ο δανειολήπτης µπορεί

να κάνει χρήση της διάταξης για

«απαλλαγή» από υποχρεώσεις. Αν

εγκριθεί από το δικαστήριο, τότε ο δα-

νειολήπτης θα πρέπει να εκπληρώσει

για την επόµενη 6ετία ορισµένες προϋ-

ποθέσεις καλής συµπεριφοράς.

Μεταξύ άλλων, απαιτείται µεγάλο µέ-

ρος του εισοδήµατος να πηγαίνει

στους πιστωτές, ενώ προβλέπεται και η

ρευστοποίηση µέρους της περιουσίας.

Σε ό, τι αφορά τη Γαλλία, αρκετές

πτυχές του νοµοθετικού της πλαισίου

είναι παρόµοιες µε αυτές της

Γερµανίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η

αναµόρφωση του δικαίου της χώρας

µε στόχο την αποτελεσµατικότερη

προστασία των καταναλωτών. Στην

Ισπανία, πρόσφατα εντάχθηκαν στο

νοµοθετικό πλαίσιο της χώρας διατά-

ξεις για την προστασία των κατανα-

λωτών (2003).

Αντίθετα από ό, τι ισχύει για τις

επιχειρήσεις, οι καταναλωτές δεν

µπορούν να «απαλλαγούν» από υπο-

χρεώσεις. Γενικά η διαδικασία αυτή

δεν καλύπτει τους δανειολήπτες που

έχουν προσφέρει εξασφαλίσεις στις

τράπεζες. Αν δεν υπάρχουν εξασφα-

λίσεις, ο δανειολήπτης είναι υποχρε-

ωµένος να επιλέξει είτε µεταξύ της

αποπληρωµής του 50% του χρέους εί-

τε να παρατείνει τη διάρκεια αποπλη-

ρωµής έως 5 χρόνια.

Τέλος, στην Ιταλία δεν υπάρχει

νοµοθεσία που να ρυθµίζει τη χρεοκο-

πία καταναλωτών. Το ζήτηµα είναι

στην ατζέντα εδώ και αρκετό καιρό,

και σε διαβούλευση βρίσκεται σχετικό

σχέδιο νόµου.

Προτάσεις - Συµπεράσµατα

Το σχέδιο νόµου που έχει τεθεί σε

δηµόσια διαβούλευση (διαθέσιµο στο:

http://www.opengov.gr/ypoan/?p=1)

αποτελεί αντιγραφή του αντίστοιχου

γερµανικού θεσµικού πλαισίου 

Από τα παρατεθέντα στατιστικά

στοιχεία προκύπτει ότι στη Γερµανία

σηµειώθηκε τροµακτική αύξηση του

αριθµού πτωχεύσεων ιδιωτών µετά

την έναρξη ισχύος του νεότερου πτω-

χευτικού νόµου για ιδιώτες

Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι αυτή

η αύξηση πιθανόν να είναι εκ του πο-

νηρού, γεγονός το οποίο είναι δυνα-

τόν να βρει µεγαλύτερη απήχηση

στην Ελλάδα, όπου είναι αδύνατον να

διαπιστωθεί το πραγµατικό εισόδηµα

του καθενός

Το προτεινόµενο άρθρο 2 περί

υποχρεωτικού εξωδικαστικού συµβι-

βασµού προτού υποβληθεί αίτηση

απαλλαγής από χρέη ( στο Γερµανικό

Πτωχευτικό Νόµο το άρθρο 305 εντο-

πίζεται η ανάλογη ρύθµιση), φαίνεται

να κινείται σε σωστή κατεύθυνση

Στην κατάρτιση του σχεδίου συµ-

βιβασµού θα ήταν δυνατό να συµµετέ-

χει ο Μεσολαβητής Τραπεζικών και

Επενδυτικών Υπηρεσιών (Μ.Τ.Ε.Υ),

ο οποίος είναι ένας φορέας που κερδί-

ζει την εµπιστοσύνη του Ελληνικού

καταναλωτικού κοινού µε το πέρασµα

του χρόνου, όπως αποδεικνύεται και

από τις ετήσιες εκθέσεις του, καθώς

και οι κλήσεις και τα γραπτά παράπο-

να, τα απευθυντέα σε αυτόν τον φο-

ρέα κάθε χρόνο αυξάνονται

Ο ρόλος του ΜΤΕΥ  θα µπορούσε δύο µορφές  να πάρει σε µία τέτοια περί-

πτωση: α) η πρότασή του να  είναι ελευθέρως αποδεκτή από τα µέρη και

β) η πρότασή του αν γίνεται αποδεκτή από τον ιδιώτη, να δεσµεύει αυτοµάτως

και την Τράπεζα, άλλως να θεωρείται αποτυχηµένος ο συµβιβασµός ( αυτό συµ-

βαίνει µε τον Financial Ombudsman του αγγλικού δικαίου - 

http://fsahandbook.info/FSA/html/handbook/DISP/3/6)

Αντιρρήσεις θα µπορούσαν να διατυπωθούν ως προς την βεβαίωση για την

αποτυχία του εξωδικαστικού συµβιβασµού (σχέδιο νόµου άρθρο 4), την οποία

θα µπορούσε να την χορηγεί ο Συνήγορος του Καταναλωτή, όχι όµως οι άλλοι

προτεινόµενοι φορείς λόγω ενδεχόµενης µεροληπτικής στάσης τους, ενώ θα

µπορούσε ίσως και ο Μ.Τ.Ε.Υ. να την χορηγεί

Ως προς το σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που προβλέπεται και αυτό στο άρ-

θρο 4, θα µπορούσε στην κατάρτισή του να συµµετέχει ο Μ.Τ.Ε.Υ, ο οποίος εί-

ναι ένας ανεξάρτητος φορέας  ή ακόµη  και να είναι αποκλειστικώς αρµόδιος. 
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