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  Στην Αθήνα σήμερα …………….μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός μεν του Ιωάννη Λύτρα 

δικηγόρου και αφετέρου του…………………………………….., 

δικηγόρου ή δικηγόρου διαπιστευμένου διαμεσολαβητή, η διαιτητή, συμφωνείται ότι ο δεύτερος 

των συμβαλλομένων θα είναι συνεργάτης του  Γραφείου του πρώτου συμβαλλόμενου, υπό τους 

ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες κατά την κρίσιν αμφοτέρων των μερών είναι 

εύλογοι και δίκαιοι. 

 

 

Ο Ιωάννης Ν Λύτρας  δικηγόρος  Αθηνών έχει δημιουργήσει και οργανώσει,  από τον Ιανουάριο 

2008,  Δικηγορικό Γραφείο  με εξειδίκευση στην  συμβουλευτική, προληπτική δικηγορία, την  

διαδικασία της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και λοιπές νομικές υπηρεσίες. 

 

Το γραφείο διαθέτει θεματικές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, υπό διάφορα συναφή domains και με 

την χρήση συγκεκριμένης διαδικασίας χειρισμού και διεκπεραίωσης  των ανατιθεμένων 

υποθέσεων ,υποδείγματα συμβάσεων , υποδειγμάτων μελέτης και εξέτασης νομικών υποθέσεων 

,υποδειγμάτων  εκθέσεων και εργασίας των συνεργαζόμενων δικηγόρων , με αντικείμενο την 

παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής  επίλυσης διαφορών, προληπτικής και συμβουλευτικής  

δικηγορίας και συναφών νομικών υπηρεσιών  . 

 

Οι συνεργάτες του Γραφείου συνεργάζονται αποκλειστικά με σχέση παροχής ανεξαρτήτων 

δικηγορικών και νομικών υπηρεσιών με ανάθεση συγκεκριμένης υποθέσεως ή υποθέσεων , 

αποκλειόμενης  κάθε άλλης μορφής εννόμου σχέσεως και μάλιστα της εμμίσθου εντολής. 

 

Ο πρώτος συμβαλλόμενος , κατά την κρίσιν του, θα δύναται να προτείνει, ως δικηγόρους και 

διαμεσολαβητές η διαιτητές, τους συνεργάτες του Γραφείου, στους εκάστοτε ενδιαφερόμενους 

,σύμφωνα με την ακολουθούμενη  διαδικασία . 

 

Η έγκριση  κάθε συνεργάτη, που προτείνεται από το γραφείο, παρέχετε  από τους ίδιους τους 

ενδιαφερόμενους και η έγκριση αυτή αποτελεί προϋπόθεση της ολοκλήρωσης  και  του κύρους  

κάθε εντολής, προς τον δεύτερο  συμβαλλόμενο, άνευ οιασδήποτε ευθύνης του Γραφείου σε 

περίπτωση μη εγκρίσεως του από τον εντολέα. 

 

Μετά την υιοθέτηση της πρότασης του Γραφείου  από τους εντολείς  ,ο συνεργάτης  καθίσταται 

εντολοδόχος των εντολέων, ευθυνόμενος  αυτοτελώς έναντι αυτών , σύμφωνα με την σύμβαση 

εντολής  ,τους γενικούς όρους και αρχές του Γραφείου ,τον κώδικα δεοντολογίας του 

δικηγορικού συλλόγου που ανήκει και τον Κώδικα περί Δικηγόρων. 

 

Οι συνεργάτες  οφείλουν να ακολουθούν την προβλεπόμενη από το γραφείο διαδικασία και 

μεθοδολογία, σε περίπτωση δε  διάστασης απόψεων με τον πρώτο συμβαλλόμενο ,είτε σχετικά 

με τους γενικούς όρους συνεργασίας  είτε σχετικά με χειρισμό υποθέσεως , οφείλουν με έγγραφο 



σημείωμα τους,  να εκθέτουν την διαφωνία τους  και να  παραδίδουν τον φάκελο της υποθέσεως  

παραιτούμενοι  από την διεκπεραίωση της. 

 

 Στην ανωτέρω περίπτωση ο συνεργάτης θα λαμβάνει την συμφωνηθείσα ωριαία αμοιβή της ήδη 

τυχόν παρασχεθείσης κυρίας παροχής υπηρεσιών του, όπως αυτή θα έχει  συμφωνηθεί , 

παραιτούμενος από κάθε άλλη αξίωση. 

 

Ο συνεργάτης δεν δικαιούται  να αντιπροσωπεύει το γραφείο έναντι των εντολέων επί του 

τρόπου χειρισμού των  διεξαγόμενων υποθέσεων, να διαπραγματεύεται ή να συμφωνεί 

οποιαδήποτε  αμοιβή ή δαπάνη και να εγείρει οποιαδήποτε σχετική αξίωση έναντι αυτών, χωρίς 

την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Γραφείου. 

 

Ο συνεργάτης  ουδεμία αξίωση αποκτά έναντι του γραφείου  προς απασχόληση του και πρόταση 

του σε ενδιαφερομένους , οφείλει να τηρεί την ακολουθούμενη από το γραφείο διαδικασία  ,να 

συνεργάζεται με αυτό σε όλη την διάρκεια διεξαγωγής  των υποθέσεων και να προστατεύει  με 

βάσει τις αρχές της καλής πίστεως και της συναδελφικής αλληλεγγύης την ακολουθούμενη 

διαδικασία . 

 

Οι χρησιμοποιούμενοι από το γραφείο διακριτικοί τίτλοι, σήματα, υποδείγματα εργασίας, 

υποδείγματα συμβάσεων και η ακολουθούμενη διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης ανήκουν 

αποκλειστικά στον ιδρυτή του Γραφείου Ιωάννη Λύτρα και δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο οικειοποίηση  και χρήση τους άνευ έγγραφης άδειας του, είτε αυτά έχουν νόμιμα 

κατοχυρωθεί και κατατεθεί είτε όχι. 

 

Οι συνεργάτες  υποχρεούνται να μη  ανταγωνίζονται αθέμιτα  την δραστηριότητα του Γραφείου  

κατά τον χρόνο συνεργασίας με αυτό και μετά την παύση της, για οποιοδήποτε λόγο.. 

 

Οι συνεργάτες  αποδέχονται ανεπιφύλακτα την πολιτική αμοιβών του γραφείου ήτοι την ωριαία 

χρέωση  κυρίας παροχής υπηρεσιών, η οποία θα είναι η ισχύουσα κατώτατη ωριαία 

αποζημίωση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣΑ, πλην αντιθέτου εγγράφου συμφωνίας. 

 

Η παρεπόμενη απασχόληση που τυχόν απαιτηθεί για την διεκπεραίωση υποθέσεως ,οφειλόμενη 

σε οποιοδήποτε λόγο που αφορά τον συνεργάτη (μελέτη της υποθέσεως), θεωρείται από κοινού 

ότι συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή του χρόνου κυρίας παροχής υπηρεσιών. 

 

Σε κάθε περίπτωση η αμοιβή των συνεργατών θα προσδιορίζεται, σε κάθε συγκεκριμένη 

ανάθεση υποθέσεως, με την σύνταξη σχετικού πρακτικού στο οποίο θα συμφωνούνται και θα 

καθορίζονται οι αναγκαίες ώρες κυρίας απασχόλησης που εφ’ όσον συμφωνηθούν με τον 

εντολέα θα αποτελούν όρο της Εντολής Εναλλακτικής Επίλυσης. 

 

Η αμοιβή των συνεργατών  προκαταβάλλεται απ’ ευθείας από τον εντολέα  προς τους 

συνεργάτες, άνευ μεσολαβήσεως ή οικονομικής συμμετοχής του Γραφείου, το οποίο ουδεμία 

ευθύνη φέρει σχετικά, έναντι αυτών, μετά την σύναψη της σύμβασης εντολής. 

 



Δαπάνες των συνεργατών, σχετικές με την εκτέλεση της εντολής,  αναγνωρίζονται από τον 

εντολέα μόνον εφ’ όσον προϋπολογιστούν και συμφωνηθούν, ενώ σε ουδεμία περίπτωση 

αποτελούν ευθύνη του Γραφείου. 

 

Οι συνεργάτες του γραφείου υποχρεούνται να είναι ασφαλισμένοι ,με δαπάνες τους, με κάλυψη 

επαγγελματικής αστικής ευθύνης, είτε αυτή έχει συναφθεί αυτοτελώς, είτε μέσω της 

προσχώρησης σε ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα του Γραφείου. Η ασφαλιστική κάλυψη θα 

πρέπει να εκτείνεται και στην αποκατάσταση κάθε ζημίας και δη ηθικής βλάβης, του πρώτου 

συμβαλλομένου.  

 

Η εκπαίδευση των συνεργατών στο εξειδικευμένο αντικείμενο της διαμεσολάβησης, εφ’ όσον 

οργανώνεται από το Γραφείο, παρέχεται με δαπάνες των συμμετεχόντων κατά περίπτωση. 

 

Η  διάρκεια  της  παρούσας σύμβασης, ως πλαισίου συνεργασίας, είναι  αόριστη ,δυνάμενη να 

καταγγελθεί ελευθέρως   από έκαστο των συμβαλλομένων, και τα αποτελέσματα της 

καταγγελίας, όσον αφορά το Γραφείο,  επέρχονται μετά την ολοκλήρωση των υποθέσεων, που 

χειρίζεται  ο συνεργάτης, σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως του με τον εκάστοτε εντολέα 

του. 

 

Κάθε  αμφισβήτηση των όρων της παρούσας  και κάθε σχετική διαφορά θα επιλύεται εξώδικα 

με βάση τις αρχές της καλής πίστεως  και της συναδελφικής αλληλεγγύης .Σε περίπτωση 

αδυναμίας φιλικού διακανονισμού , μετά την εξάντληση κάθε σχετικού περιθωρίου εξώδικης 

επίλυσης , αλλά και μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος έξη μηνών από την εμφάνιση  της 

διαφοράς , αυτή θα παραπέμπεται υποχρεωτικά στην διαιτησία του ΔΣΑ , αποκλειόμενης  της 

λήψης ασφαλιστικών μέτρων και της δικαστικής επιδίωξης απαιτήσεων καθ’ οιονδήποτε τρόπο . 

 

Σε κάθε περίπτωση  αποκλείεται η  επίκληση  οποιουδήποτε πταίσματος  εκ μέρους εκάστου των 

συμβαλλομένων, εφ’ όσον δεν έχει, τελεσιδίκως,  διαπιστωθεί αυτό από τα πειθαρχικά όργανα  

του Δικηγορικού Συλλόγου, που ανήκει  εκείνος στον οποίο αποδίδεται.  

 

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

Για την προώθηση, αποκλειστικά, επιστημονικών  δραστηριοτήτων  , την τεκμηρίωση  θεμάτων 

της  δικηγορικής εναλλακτικής επίλυσης  διαφορών, της παροχής υπηρεσιών νομικού 

συμβούλου και  εν  γένει της άσκησης της  δικηγορίας ,οι δικηγόροι του δικτύου  αποτελούν 

ένωση προσώπων, η οποία δεν αποτελεί συνδικαλιστικό όργανο και δεν είναι δυνατόν να 

αποκτήσει συνδικαλιστικό περιεχόμενο. 

 

Η ιδιότητα του μέλους  είναι απολύτως εξαρτώμενη με την ιδιότητα του ενεργού συνεργάτη του 

γραφείου, όπως αυτοί  παρουσιάζονται  ηλεκτρονικά  στην  ιστοσελίδα  του  Γραφείου, όπως 

αυτή, εκάστοτε, ελεύθερα διαμορφώνεται από το Γραφείο. 

Η ιδιότητα του συνεργάτη και η απώλεια της, εξαρτάται αποκλειστικά από σχετική, ελεύθερη 

κάθε δέσμευσης, απόφαση του Γραφείου. 

 

Οι αποφάσεις της Ένωσης λαμβάνονται με ομοφωνία των ενεργών συνεργατών. 

 



Η ένωση  θα δραστηριοποιείται υπό τον διακριτικό τίτλο « ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΛΥΣΗΣ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ .  ΣΩΚΡΑΤΗΣ» 

 

Η μετατροπή της ένωσης προσώπων , σε σωματειακή μορφή αποκλείεται. 

 

Κάθε τροποποίηση του καταστατικού της ένωσης προϋποθέτει την  προηγούμενη τροποποίηση 

της παρούσας σύμβασης. 

 

 

 

 

                                                           ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 


