ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ
Στ .................... σήμερα την ________________________ 2015

οι

κάτωθι υπογεγραμμένοι, δηλαδή αφ' ενός μεν οι Δικηγόροι Αθηνών, Παναγιώτης
Φύκηρης, Ασημίνα Παπαδοπούλου και Κωνσταντίνα Νικολοπούλου καλούμενοι στο
εξής "εντολοδόχοι" και αφ' ετέρου οι κάτωθι υπογεγραμμένοι καλούμενοι στο εξής
"εντολείς", συμφώνησαν αμοιβαία και συναποδέχθησαν τα κάτωθι:
1.

Οι

εντολείς είναι Στρατιωτικοί νοσηλευτές - εργαζόμενοί στα

νοσοκομεία 251 ΓΝΑ, 401 ΓΣΝΑ και στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών και διεκδικούν
από …………….. αναδρομικά το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Για τη
διεκδίκηση δε αυτού, παρέχουν με την παρούσα ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα
προς τους άνω εντολοδόχους Δικηγόρους, σύμφωνα με το άρθρο 92.παρ.4 του Κώδικα
περί Δικηγόρων, να ενεργήσουν ως πληρεξούσιοι Δικηγόροι τους ό,τι πρέπει προς
ικανοποίηση των συμφερόντων τους στην παραπάνω υπόθεση.

2.

Οι εντολείς αναγνωρίζουν από τώρα ως έγκυρες και ισχυρές και προς το

συμφέρον του γενόμενες όλες τις πράξεις των εντολοδόχων, απαλλάσσουν δε αυτούς
από τώρα από κάθε ευθύνη για τις πράξεις αυτές έναντι οιουδήποτε, άλλως
παραιτούνται ρητώς τυχόν δικαιώματός τους προς αποζημίωση από οποιαδήποτε αιτία.

3.

Η αμοιβή των Δικηγόρων εξαρτάται από την καταβολή του ποσού που

οφείλεται στους εντολείς δικαστικά, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ.4 και 5 του Κώδικα
περί Δικηγόρων, ορίζεται δε σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) επί του όποιου τυχόν
ποσού επιδικασθεί πλέον τόκων.
Η αμοιβή αυτή οφείλεται ακέραιη και σε περίπτωση συμβιβασμού σε
οποιοδήποτε στάδιο της αντιδικίας, σε αυτή δε την περίπτωση θα υπολογιστεί επί του
ποσού επί του οποίου θα γίνει συμβιβασμός καθώς και σε περίπτωση που περατωθεί η
υπόθεση με νομοθετική ρύθμιση ή Σ.Σ.Ε υπολογιζομένης της αμοιβής επί του ποσού της
ρύθμισης .

Η ίδια αμοιβή οφείλεται ακέραιη και σε περίπτωση ανακλήσεως της εντολής ή
καταργήσεως της δίκης, οπότε θα υπολογισθεί επί του αιτηθέντος ποσού πλέον τόκων
και με τον ίδιο υπολογισμό.
4.

Ο συμβιβασμός δικαστικός ή εξώδικος ή η κατάργηση της σχετικής δίκης,

για να είναι έγκυροι πρέπει να γίνουν μετά από έγγραφη συναίνεση των Δικηγόρων.

5.

Οι εντολείς θεωρούν την αμοιβή νόμιμη, εύλογη και δίκαιη. Αυτή η

αμοιβή περιέρχεται ολόκληρη στους δικηγόρους, έστω και αν ανακληθεί η προς αυτούς
εντολή ή πληρεξουσιότητα.

6.

Δια

της παρούσης ο εντολείς δίδουν την ανέκκλητη πληρεξουσιότητα

στους εντολοδόχους να εισπράττουν απευθείας από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Κυκλάδων το αναλογούν εις αυτούς ποσό εργολαβικής αμοιβής. Επιπλέον η
συμφωνηθείσα δικηγορική αμοιβή μεταβιβάζεται και εκχωρείται από τους εντολείς
στους εντολοδόχους Δικηγόρους που γίνονται έτσι συνδικαιούχοι της απαίτησης, οι
εντολείς δε γνωστοποιούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ την παρούσα εκχώρηση και
παραγγέλλουν να καταβάλλει στους Δικηγόρους το ποσό που θα προκύψει ως αμοιβή
τους καθώς και τη δικαστική δαπάνη που θα επιδικαστεί.

7.

Οι εντολείς ανέγνωσαν ευκρινώς την παρούσα σύμβαση, που τη θεωρούν

δίκαιη και γενόμενη προς το συμφέρον τους και παραιτούνται παντός δικαιώματός τους
για τη διάρρηξη αυτής.
Οι εντολείς

Οι εντολοδόχοι

