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ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ
Στην Θεσσαλονίκη, την ___ / ___ / 2019, οι κατωτέρω υπογράφοντες αφενός ο/η
ΕΠΩΝΥΜΟ ………........................................................... ΟΝΟΜΑ ......................................................
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ …….............................................. ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ...……….........................................
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ............................................... E-MAIL …...........................................................
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΔΟΣ .............................................................................. ΑΡΙΘΜΟΣ ..................
ΔΗΜΟΣ ..................................................................................................... Τ.Κ. ………….....................
ΑΦΜ .................................................................................. Δ.Ο.Υ.........................................................
ΑΔΤ ................................... ΕΚΔ. ΑΡΧΗ ............................................... ΗΜ/ΝΙΑ …….........................,
καλούµενος/η εφεξής «Εντολέας» και αφετέρου ο Μιχαήλ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ του
Σπυρίδωνα, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης (Α.Μ.-Δ.Σ.Θ. 6232), κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός
26 ης Οκτωβρίου αριθ. 28, µε ΑΦΜ: 067716924 – Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης, καλούµενος
εφεξής «Εντολοδόχος» συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα κάτωθι:
Α. Ο/Η εντολέας είναι εργαζόµενος στο Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης
"Παπαγεωργίου" και επιθυµεί την διεκδίκηση της καταβολής σε αυτόν/αυτήν των ποσών
που αντιστοιχούν στην περικοπή των επιδοµάτων εορτών και αδείας βάσει των
διατάξεων του Ν.4093/2012, κατά του ως άνω ν.π.ι.δ.. Για τη διεκδίκηση των ανωτέρω
ο/η εντολέας παρέχει µε την παρούσα την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον ως
άνω εντολοδόχο Δικηγόρο, να προβεί στην κατάθεση σχετικής Αγωγής και σε όλες τις
νόµιµες δικαστικές και εξώδικες διαδικαστικές πράξεις, σε πρώτο και δεύτερο βαθµό,
καθώς και να παρίσταται σε όλα τα αρµόδια Δικαστήρια της επικράτειας, κάθε βαθµού
και δικαιοδοσίας, στην πρώτη δικάσιµο ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή και να
τον/την εκπροσωπεί ή να διορίζει άλλους Δικηγόρους ως πληρεξουσίους του/της. Ο/Η
εντολέας θα προκαταβάλλει στον εντολοδόχο µόνο τα έξοδα που θα απαιτούνται κάθε
φορά για την κατάθεση των αναγκαίων ενδίκων βοηθηµάτων/ενδίκων µέσων, σε κάθε
στάδιο (1 ο στάδιο αγωγή, 2 ο στάδιο έφεση) για την διεκδίκηση πληρωµής των ανωτέρω
ποσών. Για την αντιµετώπιση των δικαστικών και εν γένει εξόδων στον πρώτο βαθµό,
στα οποία θα υποβληθεί ο εντολοδόχος για την κατάθεση της Αγωγής στο αρµόδιο
Δικαστήριο, για την εκδίκασή της και τη διεξαγωγή όλων των απαιτούµενων από το νόµο
δικαστικών ενεργειών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής (σε 1 ο βαθµό), ο/η
εντολέας καταβάλλει το ποσό των είκοσι ευρώ (20 €), του παρόντος επέχοντος θέση
αποδείξεως. Το ποσό αυτό το οποίο δεν αποτελεί αµοιβή θα συνυπολογιστεί επί της
συνολικής εκκαθάρισης βάσει της οποίας θα εκδοθεί νόµιµη απόδειξη παροχής
υπηρεσιών και µετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης αφαιρουµένων των τελικών εξόδων
που θα πραγµατοποιηθούν.
Β. Για την διεκπεραίωση της ως άνω υποθέσεως ο Εντολοδόχος δύναται να
χρησιµοποιήσει και άλλους Δικηγόρους κατά την απόλυτη κρίση του, σε οποιοδήποτε
στάδιο και βαθµό δικαιοδοσίας υπό τους παρακάτω όρους, οι οποίοι γίνονται αποδεκτοί
από κοινού από αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη, συγκεκριµένα:
Γ. Σε περίπτωση επιδίκασης και είσπραξης των κατά τα ανωτέρω διεκδικούµενων
θα καταβληθεί στον εντολοδόχο ως αµοιβή ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%), πλέον
Φ.Π.Α., επί του καθαρού ποσού που θα εισπραχθεί, έστω και αν η είσπραξη επιτευχθεί
µε µια µόνο πράξη (ενέργεια) και σε έναν µόνο βαθµό δικαιοδοσίας. Στο χρόνο αυτό θα
εκδοθεί και η Α.Π.Υ. επί του συνολικού ποσού. Σε περίπτωση αποτυχίας της δίκης ή σε
περίπτωση που τα διεκδικούµενα ποσά καταβληθούν για οποιοδήποτε λόγο µετά την
υποβολή της Αγωγής και πριν την εκδίκαση αυτής, ο Εντολοδόχος δικηγόρος δεν θα
λάβει ουδεµία αµοιβή. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση εξώδικου (ακόµα και µε νοµοθετική
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παρέµβαση) ή δικαστικού συµβιβασµού σε οποιοδήποτε στάδιο της δίκης. Για όλες αυτές
τις περιπτώσεις συµβιβασµού είναι αναγκαία η σύµπραξη και έγγραφη συναίνεση του
Εντολοδόχου, σε αντίθετη δε περίπτωση ο συµβιβασµός ή κατάργηση της δίκης που
γίνουν χωρίς τη συναίνεση του Εντολοδόχου θα είναι άκυροι και ο Εντολοδόχος θα
δικαιούται να συνεχίσει τον δικαστικό αγώνα για δικό του λογαριασµό κατά το
εκχωρούµενο ποσοστό της ως άνω απαιτήσεως. Ρητώς συµφωνείται ότι, εάν παρά την
ανωτέρω απαγόρευση, ο/η Εντολέας συµβιβασθεί µε το αντίδικο νοµικό πρόσωπο, ο
Εντολοδόχος δικαιούται να λάβει την ως άνω αµοιβή του (ποσοστό του) όχι επί του
ανταλλάγµατος του συµβιβασµού, αλλά επί του αιτούµενου δια της σχετικής Αγωγής
ποσού (αντικείµενου της δίκης). Σε περίπτωση κατά την οποία το αντίδικο ν.π.ι.δ. προβεί
σε µερική καταβολή των χρηµατικών ποσών που ζητούνται µε την Αγωγή ή που θα
επιδικασθούν µε δικαστική απόφαση, συµφωνείται ότι ο Εντολοδόχος, θα λάβει πρώτος
το εκχωρούµενο ως άνω ποσοστό του (αµοιβή του) και µε το αποµένον υπόλοιπο θα
ικανοποιηθεί κατόπιν ο/η Εντολέας. Ο εντολοδόχος δεν δικαιούται επιπλέον αµοιβή για
τους Δικηγόρους που τυχόν θα απασχολήσει για τη διεκπεραίωση της ανωτέρω εντολής
προς αυτόν, ακόµα κι αν αυτοί υπογράψουν ως πληρεξούσιοι Δικηγόροι του/της εντολέα,
τις απαιτούµενες αιτήσεις και δικόγραφα προς τις αρµόδιες Δηµόσιες Αρχές και
Δικαστήρια.
Δ. Δια της παρούσης ο/η εντολέας δίδει την ανέκκλητη πληρεξουσιότητα στον
Εντολοδόχο να εισπράττει απευθείας από το αντίδικο νοµικό πρόσωπο εκ του ποσού που
θα καταβληθεί µε βάσει την ανωτέρω διεκδίκηση το αναλογούν εις αυτόν κατά τα
ανωτέρω ποσό εργολαβικής αµοιβής. Ειδικότερα, η συµφωνηθείσα δικηγορική αµοιβή
µεταβιβάζεται και εκχωρείται µε την παρούσα από τον/την εντολέα στον εντολοδόχο που
γίνεται έτσι συνδικαιούχος της απαίτησης, ο/η εντολέας δε γνωστοποιεί στην αρµόδια
Δ.Ο.Υ. την παρούσα εκχώρηση και παραγγέλλει να καταβάλλει στον εντολοδόχο
δικηγόρο το ποσό που θα προκύψει ως αµοιβή του, καθώς και τη δικαστική δαπάνη που
θα επιδικασθεί, χωρίς τη δική του µεσολάβηση και αν ακόµη ο/η εντολέας αµφισβητήσει
καθ’ οιονδήποτε τρόπον και δι’ οιονδήποτε λόγο το κύρος της εκχωρήσεως αυτής.
Ο/Η εντολέας αναλαµβάνει την υποχρέωση να θέσει στη διάθεσή του εντολοδόχου
κάθε αναγκαίο, κατά την κρίση του, αποδεικτικό µέσο, ενώ δεν δύναται να ανακαλέσει
την παρούσα εντολή καθ’ όσον αυτή αφορά και το συµφέρον του Εντολοδόχου, σύµφωνα
µε το άρθρο 724 του Αστικού Κώδικα. Η παρούσα δύναται να τροποποιηθεί
αποκλειστικώς και µόνον εγγράφως αποκλειοµένου παντός άλλου αποδεικτικού µέσου,
ακόµα και του όρκου.
Στη συνέχεια διαβάστηκε το παρόν από τους εδώ συµβαλλόµενους και
υπογράφηκε σε τρία (3) όµοια αντίγραφα.
Θεσσαλονίκη, ___/ ___ /2019
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ

Ο/Η ΕΝΤΟΛΕΑΣ

(ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)

(ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/Η)

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο ολογράφως]
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