ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ
Οι κάτωθι συµβαλλόµενοι, ...............................................................................,
καλούµεν.... "εντολέας",
Υπάλληλος ΟΤΕ, που υπηρετεί στον "Οργανισµό
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ΑΕ" (ΟΤΕ), µε Κωδικό Αριθµό Μητρώου (ΚΑΜ) ..................,
κάτοικος ............................................. και ΑΦΜ............................................
και
οι Δικηγόροι Αθηνών, Όµηρος Νικ. Ζέλιος και Δηµήτριος Θεόδ. Λυκοκάπης (Λ.Κατσώνη
54, 114 71, Αθήνα, έναντι Αρείου Πάγου, τηλ.2106421013-2106460267, Fax: 2106440845,
email: info@zely.gr), καλούµενοι "εντολοδόχοι", συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα
ακόλουθα:
1ον..... εντολέας διατηρεί µισθολογικές αξιώσεις κατά του εργοδότου τ... ΟΤΕ που
προέκυψαν από τη µη σύννοµη αναστολή χορήγησης Μισθολογικής Βαθµίδας και
Χρονοεπιδόµατος βάσει ΠΥΣ 6/2012
2ον.Παρέχεται µε την συµφωνία αυτή στους εντολοδόχους Δικηγόρους η εντολή και
πληρεξουσιότητα, σύµφωνα µε το άρθρ.60 παρ.2 του Κώδικα Δικηγόρων, να επιµεληθούν
εν γένει των υποθέσεών τ.... αυτών, δικαστικώς ή εξωδίκως, κατά την κρίση τους, ασκώντας
κάθε σχετική αγωγή, επ΄αµοιβή, που συµφωνείται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό ( 20%, 10%
καθένας από τους δύο, πλέον ΦΠΑ), για κάθε ποσό που θα επιδικασθεί ή θα επιτευχθεί
εξωδίκως (κεφάλαιο και τόκοι). Οι εντολοδόχοι δικαιούνται, επίσης, να λάβουν την
δικαστική δαπάνη και την επιταγή προς πληρωµή.
3ον.Η συµφωνουµένη µε την παρούσα αµοιβή καλύπτει την δικηγορική αµοιβή, σε
περίπτωση δε αποτυχίας ουδεµία αµοιβή θα καταβληθεί στον εντολοδόχο.
4ον.Οι εντολοδόχοι-Δικηγόροι αναλαµβάνουν την διεκδίκηση των εργατικών αξιώσεων και
την διεξαγωγή και διεκπεραίωση κάθε δίκης που θα απαιτηθεί, µέχρι τελεσιδικίας. Ο χρόνος
των εξωδίκων και δικαστικών ενεργειών επαφίεται στην κρίση των Πληρεξουσίων
Δικηγόρων, που θα εκτιµούν εκάστοτε τις συνθήκες.
5ον ...... εντολέας εκχωρεί από τώρα την συµφωνηθείσα ως άνω αµοιβή και παραγγέλλει
στον εργοδότη του ή κάθε αρµόδιο ταµείο όπως, σε περίπτωση πληρωµής των παραπάνω
αξιώσεων ή µέρους αυτών, καταβάλει το ποσοστό της αµοιβής στους Πληρεξουσίους
Δικηγόρους, χωρίς άλλη διατύπωση ή εντολή, µε την κοινοποίηση του παρόντος
εργολαβικού δίκης, σύµφωνα µε το άρθρ.60 παρ.3 του Κώδικα Δικηγόρων. ....... εντολέας
εκχωρεί και τις συναφείς για την διεκδίκηση της αµοιβής αγωγές.
6ον.Συµβιβασµός, δικαστικός ή εξώδικος, ή κατάργηση των ενδίκων διαφορών πρέπει να
έχει την έγκριση των Πληρεξουσίων Δικηγόρων.
7ον.Ανάκληση της παρούσας εντολής δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται, επίσης, η ανάθεση
εντολής σε άλλο Δικηγόρο, γιά την διεκδίκηση των παραπάνω αξιώσεων.
8ον. ............. εντολέας αναλαµβάνει την υποχρέωση να παράσχει στους Πληρεξούσιους
Δικηγόρους του οποιαδήποτε στοιχεία ζητηθούν, στο πλαίσιο της παραπάνω εντολής.
9ον.Συµφωνείται ότι όλοι οι όροι της παραπάνω σύµβασης είναι ουσιώδεις.
Το παρόν συµφωνητικό εκδόθηκε σε τέσσερα όµοια αντίτυπα, έλαβε δε έκαστος των
συµβαλλοµένων ένα αντίτυπο, ένα συντάχθηκε για το Δ.Σ.Α. και για τη ΔΟΥ. Αναγνώσθηκε,
βεβαιώθηκε και υπογράφεται νόµιµα.-

Αθήνα, .../.../2017

... εντολέας

Οι εντολοδόχοι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι

