
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ 
  

Στην Αθήνα σήμερα την ……………………. οι υπογεγραμμένοι αφ’ ενός 
……………………………. του …………….. και της ……………… κάτοικος 
……………………………….., με ΑΦΜ ………………… και Δ.Ο.Υ. ………………., 
αποκαλούμενος στη συνέχεια ο πρώτος των συμβαλλομένων και αφ’ ετέρου η 
Δικηγορική Εταιρεία με την επωνυμία «Κουφογιάννης Επαμεινώνδας και 
Συνεργάτες» που εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδημίας 81) και εκπροσωπείται νόμιμα 
αποκαλούμενη στη συνέχεια  η δεύτερη των συμβαλλομένων, συνωμολόγησαν και 
δέχθηκαν από κοινού τα κάτωθι : 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων δίδει στην δεύτερη την εντολή να τον 
εκπροσωπεί ενώπιον παντός δικαστηρίου ή οποιασδήποτε άλλης αρχής ή 
υπηρεσίας και αναθέτει σε αυτήν την διεκπεραίωσιν της εξής υποθέσεως: Περί 
διεκδικήσεως από τον ΟΤΕ-ΑΕ διαφορών προερχομένων εκ της μη χορήγησης 
των μισθολογικών βαθμίδων και του χρονοεπιδόματος όπως αυτά 
καθορίζονται από τις σχετικές Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 
1) Η δεύτερη των συμβαλλομένων αναλαμβάνει την διενέργεια κάθε δικαστικής, 
διοικητικής και εξώδικης πράξης που απαιτείται για τη διεξαγωγή και διεκπεραίωση 
της υποθέσεως αυτής μέχρι την τελεσιδικία, έχοντας δικαίωμα, για τον σκοπό αυτό, 
να παρίσταται και να εκπροσωπεί τον πρώτο συμβαλλόμενο ενώπιον κάθε 
δικαστικής, διοικητικής ή άλλης αρχής που υπάρχει ή πρόκειται να συσταθεί και 

ενώπιον κάθε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου. 
2) Όλες οι  διοικητικές ή δικαστικές δαπάνες που απαιτούνται μέχρι το πέρας της 
υποθέσεως αυτής προκαταβάλλονται από τη δεύτερη των συμβαλλομένων και 
αναλόγως των εκάστοτε αναγκών που παρουσιάζονται από την πορεία της 
υποθέσεως, σε κάθε περίπτωση δε, ακόμη και σε περίπτωση ατυχούς έκβασης της 
υπόθεσης βαρύνουν την δεύτερη συμβαλλόμενη εξ ολοκλήρου. 
3) Ως δίκαιη και εύλογη αμοιβή για τις υπηρεσίες που παρέχονται από την δεύτερη 
των συμβαλλομένων συνομολογείται το ποσοστό των 15% δεκαπέντε τοις εκατό 
κάθε ποσού το οποίο θα επιδικασθεί ή θα εισπραχθεί αναδρομικώς καθώς και η 
δικαστική δαπάνη που θα επιδικασθεί, πλέον Φ.Π.Α 
4) Σε περίπτωση αποτυχίας της προκειμένης υποθέσεως η δεύτερη των 
συμβαλλομένων  δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε αιτία και δεν δικαιούται αμοιβή. 
5) Ο εντολέας εκχωρεί και μεταβιβάζει από τώρα και στο εξής στη δεύτερη των 
συμβαλλομένων το  ανωτέρω ποσό αμοιβής το οποίο συνομολογήθηκε και τα ποσά 
της δικαστικής δαπάνης που θα επιδικασθούν καθώς και τις συναφείς αγωγές, δίνει  
δε, εντολή σε κάθε αρμόδιο Ταμία να καταβάλει απ’ ευθείας στην εντολοδόχο τα 
ανωτέρω ποσά αφού υπογράψει την αντίστοιχη εξοφλητική απόδειξη. 
6) Ο εντολέας δεν δικαιούται να υπαναχωρήσει από την παρούσα συμφωνία 
υποχρεούται δε, σε αντίθετη περίπτωση να καταβάλει την αμοιβή που συμφωνήθηκε 
κατά τα ανωτέρω  την οποία οφείλει και σε περίπτωση συμβιβασμού. 
7) Ο εντολέας υποχρεούται να προσκομίσει τα έγγραφα που απαιτούνται για την 
υποστήριξη της υπόθεσης και να παράσχει γενικώς τα μέσα αποδείξεως 
ακολουθώντας πιστά τις εκάστοτε οδηγίες που δίνονται από την αντισυμβαλλόμενη 
δικηγορική εταιρεία . 
8) Σε περίπτωση διορισμού υπό του εντολέως και άλλου δικηγόρου τα εκ του 
παρόντος δικαιώματα της εντολοδόχου Δικηγορικής Εταιρείας δεν επηρεάζονται κατά 
κανένα τρόπο. 
9) Ο εντολέας διά της παρούσης παραιτείται από κάθε προσβολή παράπονο και 
ένσταση κατά της παρούσας συμφωνίας και για οποιονδήποτε λόγο. 
Του παρόντος έγιναν τρία όμοια τα οποία υπογράφτηκαν από τους συμβαλλόμενους 
έλαβε κάθε συμβαλλόμενος από ένα όμοιο και το τρίτο θα κατατεθεί εντός της 
νομίμου προθεσμίας στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. 

 
ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 


