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Σε κάθε αρμόδιο δικαστήριο ή αρχή  

ΔΗΛΩΣΗ 

 

Διορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου και συμφωνητικό δικηγορικής αμοιβής 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την ………….. του έτους 2016 οι υπογραφόμενοι 

Α) Δημήτριος Παπαφιλίππου του Αλκιβιάδη, δικηγόρος (ΑΜΔΣΘ 842), 

Κουντουριώτη 8, Θεσσαλονίκη, για τον εαυτό του και ως εκπρόσωπος της 

Δικηγορικής εταιρίας  Παπαφιλίππου και Συνεργάτες 

  

Β)…………………………………………………………………………………….....

..................................................... κάτοικος ..............................., οδός 

……………….. αριθμός ………….., ΤΚ …………, ΑΦΜ …………….. 

Δ.Ο.Υ. ..................................................  συμφώνησαν τα παρακάτω: 

 

……    δεύτερ….    συμβαλλόμεν…..    (εντολέας)   ΔΙΟΡΙΖΕΙ    τον   πρώτο 

συμβαλλόμενο (εντολοδόχο) για να ενεργεί κατ’ εντολή τ…. ως πληρεξούσιος 

δικηγόρος για τη διεξαγωγή των δικών που αφορούν τη διεκδίκηση 

αποζημίωσης κατά της ………………………………. που είχε ενεργήσει σαν 

Ομολογιούχος ζημιώνοντας τον εντολέα (επενδυτή). 

 

1.  Ο εντολοδόχος θα παρίσταται σε όλα τα δικαστήρια και σε όλες τις κύριες 

ή παρεπόμενες πράξεις που αφορούν τη διεξαγωγή δικών. Σε αυτές τις 
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πράξεις περιλαμβάνονται η άσκηση αγωγών, αιτήσεων, ενστάσεων, 

ανταγωγών, παρεμβάσεων, προσεπικλήσεων και ενδίκων μέσων, 

εφέσεων, ανακοπών, τριτανακοπών, αναιρέσεων, λήψη ασφαλιστικών 

μέτρων, επιδίωξη εκτελέσεων, παραστάσεων κατά τις δίκες που 

προέρχονται από τα παραπάνω, καθώς και της προσβολής εγγράφων ως 

πλαστών και τη διενέργεια κάθε σχετικής εξώδικης πράξης ή ενέργειας 

χωρίς όρο και περιορισμό. 

2.  …… εντολέας δηλώνει πως θα διαθέσει τα στοιχεία που έχει για απόδειξη 

των ισχυρισμών τ…. και αναλαμβάνει τη ρητή υποχρέωση να τα 

προσκομίσει έγκαιρα καθώς και να φροντίσει για την κατάθεση μάρτυρα ή 

μαρτύρων εφόσον τ…….. ζητηθεί. Η εντολέας δεν θα επιχειρεί τις 

ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δικαστικά ή εξώδικα, είτε 

προσωπικά είτε με τρίτα πρόσωπα πριν από την πλήρη αποζημίωση και 

γραπτή και με απόδειξη ενημέρωση του εντολοδόχου, κατά τα παρακάτω. 

3.  Ο εντολοδόχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενεργήσει όλες τις 

εξώδικες και δικαστικές πράξεις για την πλήρη ικανοποίηση των 

παραπάνω αξιώσεων μέχρι την αμετάκλητη απόφαση της προκείμενης 

διαφοράς. 

4. Η οικονομική συμφωνία μεταξύ των μερών περιλαμβάνει i) τα πραγματικά 

(καθαρά) δικαστικά έξοδα, που θα καλυφθούν πλήρως και συνολικά απ’ 

τον εντολέα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη συνέχεια και ii) στην αμοιβή 

που κι αυτή προσδιορίζεται συγκεκριμένα παρακάτω και που θα εξαρτηθεί 

απ’ την έκβαση της διεκδίκησης. 

I. Καθαρά δικαστικά έξοδα (που είναι ίδια για όλους τους 

ομολογιούχους, ανεξάρτητα από το πού και από ποιους διεξάγεται η 

δίκη) 

i. α)  Κατάθεση - Προσδιορισμός Αγωγής (περίπου 10-15 ευρώ) 

β)  Επίδοση/-σεις (περίπου 40-45 ευρώ ανά Τράπεζα ή ΑΧΕΠΕΥ) 

γ)  Εκδίκαση Τετραπλότυπο – Ένσημα (περίπου150-700 ευρώ) 

δ)  Δικαστικό ένσημο με άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις (σήμερα 

1,0752% επί του ποσού που διεκδικείται)(το ακριβές ποσοστό θα 

προσδιοριστεί μόλις διευκρινισθεί από τις αρμόδιες αρχές, λόγω 

προσφάτων εξελίξεων). 

ii. α)  Έφεση (εάν χρειαστεί) 
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β)  Κατάθεση – Προσδιορισμός (περίπου 80 ευρώ) 

γ)  Επίδοση/-σεις (περίπου 40-45 ευρώ ανά Τράπεζα ή ΑΧΕΠΕΥ) 

δ)  Παράβολο (ένα ανά έφεση 200€) 

ε)  Εκδίκαση  Τετραπλότυπο – Ένσημα (περίπου 150 ευρώ) 

iii. α) Αναίρεση (εάν χρειαστεί) 

β)  Κατάθεση – Προσδιορισμός (περίπου 200  ευρώ) 

γ)  Επίδοση/-σεις (περίπου 40-45 ευρώ ανά Τράπεζα ή ΑΧΕΠΕΥ) 

δ)  Παράβολο (ένα ανά αναίρεση 300€) 

ε)  Εκδίκαση - Τετραπλότυπο/ Ένσημα (περίπου 400 ευρώ) 

Στα παραπάνω (που αναγράφονται με τις σημερινές τους αξίες) πρέπει 

να προστεθεί και το κόστος μιας ένορκης κατάθεσης μάρτυρα που 

περιλαμβάνει ένα εξώδικο (επίδοση-εις) και αμοιβή Συμβολαιογράφου 

(περίπου 40-80 ευρώ). 

II. Αμοιβή 

Στηρίζεται στην επιτυχία του εγχειρήματος αποκλειστικά Η αμοιβή του 

γραφείου μας ανέρχεται στο 1% (ένα εκατοστό) του ποσού που θα 

δικαιωθεί ο εντολέας. Το ποσοστό αυτό  θα δικαιούται ο εντολοδόχος 

και σε κάθε περίπτωση που θα επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα με 

συμβιβασμό, ρύθμιση ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο και οποτεδήποτε. 

Το ποσοστό και ποσό αυτό εκχωρεί από σήμερα ...... εντολέας στον 

εντολοδόχο ο οποίος δικαιούται να το εισπράξει απευθείας. 

5.  Σε περίπτωση αποτυχίας, ο συμβαλλόμενος δικηγόρος δεν θα δικαιούται 

οποιαδήποτε αμοιβή. 

6.  Κάθε αντίθετη με τα παραπάνω ενέργεια τ…. εντολέα όπως π.χ. 

παραίτηση απ' τις αξιώσεις τ…., ικανοποίησή τ…. με οποιονδήποτε τρόπο 

χωρίς τη συγκατάθεση και συνυπογραφή του σχετικού εγγράφου από τον 

εντολοδόχο είναι ανίσχυρη και άκυρη ως προς αυτόν. Ειδικά, και όχι 

περιοριστικά, σε περίπτωση «πολιτικής λύσης», εάν δηλαδή το Δημόσιο 

ικανοποιήσει ολικά ή μερικά τον εντολέα, τότε, στα πλαίσια της καλής 

πίστης, η αμοιβή περιορίζεται ως εξής: 

α)  Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού και πριν την άσκηση της 

αγωγής, περιορίζεται κατά 80% του διεκδικούμενου ποσού. 

β)  Μετά την κατάθεση της αγωγής και μέχρι την εκδίκαση περιορίζεται 

κατά 50% του διεκδικούμενου ποσού. 
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γ)  Μετά την εκδίκαση και μέχρι πριν την εκδίκαση του Εφετείου 

περιορίζεται κατά 20% του διεκδικούμενου ποσού. 

Εάν ..... εντολέας δεν αποδεχθεί τη «λύση» αυτή, εξακολουθεί η ισχύς της 

συμφωνίας αυτής.  Για κάθε άλλο ενδεχόμενο θα υπάρξει ρητή έγγραφη 

νέα συμφωνία. 

7.  Εάν για τη διεκπεραίωση της εντολής που δίνεται με τη 

δήλωση/συμφωνητικό αυτό χρειαστεί συμβολαιογραφική εντολή και 

πληρεξουσιότητα …. εντολέας αναλαμβάνει μόλις τ…. ζητηθεί να 

υπογράψει και να προσκομίσει με επιμέλεια τ…., σχετικό 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και πάντως οπωσδήποτε πριν από την 

εκδίκαση της υπόθεσης στο δικαστήριο που θα χρειαστεί. 

 

 

Και  σε πίστωση των παραπάνω  υπογράφεται  η δήλωση  και το 

συμφωνητικό αυτό. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 


