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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ 

 

 

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

τθν Ακινα, ςιμερα …./…./2018, μεταξφ των κάτωκι ςυμβαλλομζνων: 

Α) τθσ Ομοςπονδίασ υλλόγων Εργαηομζνων Σεχνικών Επιχειριςεων Ελλάδοσ (Ο..Ε.Σ.Ε.Ε.), που 
εδρεφει ςτθν Ακινα (Χριςτου Λαδά 5-7) με Α.Φ.Μ.: 999280940, Δ.Ο.Τ. Δ’ Ακθνϊν, και εκπροςωπείται 
νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.. κ. τοϊμενίδθ Ανδρζα (δυνάμει καταςτατικοφ) ςτο εξισ « 
Ομοςπονδία» και 

Β) του Νομικοφ κ. ………………………. (Α.Φ.Μ ……………….) με ζδρα τθν …….. (οδόσ ………………. Αρ. …. Σ.Κ 
………………), με Α.Μ. Δικθγορικοφ υλλόγου ……………….. , ςτο εξισ «Νομικόσ φμβουλοσ»  

Λαμβάνοντασ υπόψθ: 

 Σθν από γενικό αρικμό 4026/2003 καταςτατικι πράξθ του φορζα με τθν επωνυμία ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ 
ΤΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟ (Ο..Ε.Σ.Ε.Ε.) όπωσ ζχει 
καταχωριςκεί ςτα βιβλία ςωματείων του Πρωτοδικείου Ακθνϊν, τροποποιθκεί, κωδικοποιθκεί και 
ιςχφει.  

 Σο Ν. 4314/2014 για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για 
τθν προγραμματικι περίοδο 2014–2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει  

 Σθν με αρικμ. πρωτ 110427/ΕΤΘΤ/1020/2016 (ΦΕΚ Β' 3521/1.11.2016) «Σροποποίθςθ και 
αντικατάςταςθ τθσ υπ' αρικ. 81986/ΕΤΘΤ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικισ απόφαςθσ 
«Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2014 - 2020 - Ζλεγχοι 
νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχζσ 
Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων 
αξιολόγθςθσ πράξεων»  

 Σθν με αρικμ. πρωτ ΕΤΔ ΕΠΑΝΕΚ 3384/936/Α2/27.06.2016 (α/α ΟΠ 1511 και κωδικό 024) 
πρόςκλθςθ για τθν υποβολι προτάςεων ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα, 
Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία, με τίτλο: «Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και 
δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον ιδιωτικό τομζα για τουσ άξονεσ προτεραιότθτασ 02 και 02 
(ΩΦΠΗ46507-Ψ2Ρ) 

 Σθν με αρικμ. πρωτ. ΕΤΔ ΕΠΑΝΕΚ 4839/1396/Α2/16.09.2016 (α/α ΟΠ 1511 και κωδικό 024) 
τροποποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι προτάςεων ςτο Ε.Π. «Ανταγωνιςτικότθτα 
Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 2014-2020», με τίτλο: «Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων 
και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον ιδιωτικό τομζα» για τουσ άξονεσ προτεραιότθτασ 02 και 02 
(67ΡΗ4653Ο7 – ΒΣ9).  

 Σθν με αρικμ. πρωτ. ΕΤΔ ΕΠΑΝΕΚ 5975/1802/Α2/17.10.2016 (α/α ΟΠ 1511 και κωδικό 024) 
τροποποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι προτάςεων ςτο Ε.Π. «Ανταγωνιςτικότθτα 
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Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία», με τίτλο: «Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και 
δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον ιδιωτικό τομζα» (ΩΟ14653Ο7-ΜΚΠ)  

 Σθ με αρικμ. 5998/799/Α3 /15-11-2017 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Πράξθσ με τίτλο «Κατάρτιςθ και 
πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ» και MIS 

5003077 ςτο Ε.Π. ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ.  

 Σθ με Τπ. αρικμ. 334/ 28/12/2017 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του φορζα με τθν 
επωνυμία ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΤΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟ 
(ΟΕΣΕΕ), για τθν αποδοχι Απόφαςθσ Ζνταξθσ και ζγκριςθ ςχεδίου Απόφαςθσ Τλοποίθςθσ με Κδια 
Μζςα τθσ πράξθσ με τίτλο «Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων 

ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ» με MIS 5003077 του Ε.Π. ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ. 

 Σθ με Τπ. αρικμ. 424/ 20/06/2018 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του φορζα με τθν 
επωνυμία ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΤΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟ 
(ΟΕΣΕΕ), για τθν ζγκριςθ του επικαιροποιθμζνου ςχεδίου Απόφαςθσ Τλοποίθςθσ με Κδια Μζςα 
τθσ πράξθσ με τίτλο «Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον 

τομζα του περιβάλλοντοσ» με MIS 5003077 του Ε.Π. ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 3 του 
Παραρτιματοσ 2: «Ειδικοί Όροι Τλοποίθςθσ Πράξθσ» τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ.. 

 Σον Κανονιςμό Ανάκεςθσ και παρακολοφκθςθσ υμβάςεων του φορζα με τθν επωνυμία 
ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΤΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟ (ΟΕΣΕΕ). 

 Σθν με αρικμ. πρωτ. 7166/Β3/1587 – 06.11.2018 (ΑΔΑ: ΨΓΩΚ465ΧΙ8-Χ8Ψ) 1θ τροποποίθςθ τθσ 
Πράξθσ «Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του 
περιβάλλοντοσ» και κωδ. ΟΠ: 5003077 ςτο Ε.Π. «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και 
Καινοτομία 2014-2020»,  

 Σθν από 14-11-2018 Απόφαςθ του Δ.. του φορζα με τθν επωνυμία ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΤΛΛΟΓΩΝ 
ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟ (ΟΕΣΕΕ), για τθν ζγκριςθ και ανάρτθςθ τθσ 
Πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν Επιλογι υνεργατϊν για τθν υποβολι Αιτιςεων 
ςυμμετοχισ προσ ςφναψθ ςυμβάςεων ζργου και για τθν υγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ Επιλογισ 
υποψθφίων και τθσ Επιτροπισ ενςτάςεων υποψθφίων.  

 το υπ αρ …... /…-…-2018 Πρακτικό του Δ.. τθσ Ομοςπονδίασ για τθν ζγκριςθ του Πρακτικοφ τθσ 
Επιτροπισ επιλογισ υποψθφίων  

 Σθν ανάρτθςθ του ςχετικοφ πίνακα των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ των υποψθφίων ςτισ /…-
…-2018, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΟΕΣΕΕ και τθν άπρακτθ παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ των τριϊν (3) 
θμερϊν από τθν ανάρτθςθ αυτι για άςκθςθ τυχόν ενςτάςεων από ςυμμετζχοντεσ ςτθν ανωτζρω 
πρόςκλθςθ 

ςυμφωνικθκαν και αμοιβαίωσ ζγιναν αποδεκτά όςα ακολουκοφν: 

Προοίμιο 

1. Θ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΤΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟ (Ο..Ε.Σ.Ε.Ε.) ζχει 
αναλάβει τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ «Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνώςεων και δεξιοτιτων 
εργαηομζνων ςτον τομζα του Περιβάλλοντοσ» και MIS 5003077, ςτο πλαίςιο του 
Ε.Π. «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 2014-2020».  

1. Αντικείμενο τθσ Πράξθσ είναι θ κατάρτιςθ 1.250 εργαηόμενων του ιδιωτικοφ τομζα (ςε όλουσ τουσ 
τομείσ/κλάδουσ τθσ οικονομίασ) ςε επιλεγμζνα αντικείμενα με ςκοπό τθν απόκτθςθ πρόςκετων του 
επαγγζλματοσ τουσ γνϊςεων και δεξιοτιτων και θ πιςτοποίθςθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων που 
αναμζνεται να αποκτθκοφν, ςτοχεφοντασ τόςο ςτθν αναβάκμιςθ τθσ κζςθσ και του ρόλου των 
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ωφελουμζνων/εργαηομζνων ςτο εςωτερικό των επιχειριςεων όςο και ςτθν ενίςχυςθ τθσ 
απαςχόλθςθσ τουσ. Θ πράξθ περιλαμβάνει υποζργα ωσ εξισ: 

 Τποζργο 1: Διαχείριςθ, παρακολοφκθςθ και δθμοςιότθτα του ζργου. Θα υλοποιθκεί με ίδια μζςα 
και αφορά ςτθν προετοιμαςία, διαχείριςθ, παρακολοφκθςθ φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου, 
τθν δθμοςιότθτα, τθν επιλογι των ωφελοφμενων και τθν πλθρωμι των εκπαιδευτικϊν επιδομάτων. 

Τποζργα 2,3,4, 5 και 6: Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ 1.250 ωφελοφμενων/ εργαηόμενων ςε επιλεγμζνα 
αντικείμενα ςε όλεσ τισ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ. Σα υποζργα αυτά αφοροφν το κφριο αντικείμενο τθσ 
πράξθσ και κα υλοποιθκοφν με προςφυγι ςε ενιαία ανοιχτι διαγωνιςτικι διαδικαςία δθμοςίων 
ςυμβάςεων, για επιλογι αναδόχου ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία, περί δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Αντικείμενο / Αρμοδιότθτεσ 

το πλαίςιο υλοποίθςθσ με ίδια μζςα του Τποζργου 1 «Διαχείριςθ, παρακολοφκθςθ και 
δθμοςιότθτα», φςτερα από τθν Ανοικτι Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και τθν υποβολι 
προτάςεων υποψθφίων για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ ζργου και το υπ αρ …... /…-…-2018 Πρακτικό του Δ.. 
τθσ Ομοςπονδίασ για τθν ζγκριςθ του Πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ επιλογισ υποψθφίων, ανακζτει ςτον 
«Νομικό φμβουλο», τθν παροχι ειδικισ εντολισ και εξουςιοδότθςθσ προκειμζνου να παρζχει 
υπθρεςίεσ νομικισ υποςτιριξθσ. 

Ειδικότερα με τθν παροφςα ο «Νομικόσ φμβουλοσ» αναλαμβάνει κακικοντα / αρμοδιότθτεσ ωσ εξισ:  

• Αναφζρεται ςτον Τπ. Ζργου και ςτον Πρόεδρο του Δ.. τθσ Ομοςπονδίασ, για κζματα που άπτονται 
νομικϊν κεμάτων και τιρθςθσ τθσ εκνικισ και κοινοτικισ νομοκεςίασ και ιδιαίτερα αυτι, που 
ςχετίηεται με κζματα δθμοςίων ςυμβάςεων. 

• υνεργάηεται με τον Τπ. Ζργου και ςυμμετζχει ςε ςυςκζψεισ, για τον λεπτομερι ςχεδιαςμό του 
περιεχομζνου του τεφχουσ διακιρυξθσ/προκιρυξθσ (εφαρμοςτζο δίκαιο, δικαίωμα ςυμμετοχισ, 
κανόνεσ δθμοςιότθτασ, διαδικαςία υποβολισ τεχνικϊν και οικονομικϊν προςφορϊν, εγγυιςεισ 
ςυμμετοχισ, κριτιρια επιλογισ υποψθφίων, δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, λόγοι αποκλειςμοφ, 
ςτάδια αξιολόγθςθσ προςφορϊν, κριτιρια ανάκεςθσ, τρόποσ ανάδειξθσ αναδόχου, διαδικαςία 
κατακφρωςθσ, κατάρτιςθ και υπογραφι ςφμβαςθσ, δικαιϊματα προςταςίασ υποψθφίων / 
ενςτάςεισ ι προςφυγζσ). 

• Ζχει τθν ευκφνθ εκπόνθςθσ του τεφχουσ διακιρυξθσ/προκιρυξθσ και των ςχεδίων ςυμβάςεων 
μεταξφ ανακζτοντοσ φορζα και αναδόχου για το κφριο υποζργο τθσ Πράξθσ. 

• Γνωμοδοτεί όπου απαιτθκεί για κζματα ερμθνείασ διατάξεων τθσ εκνικισ και κοινοτικισ 
νομοκεςίασ, εφόςον του ηθτθκεί από τθν Ομοςπονδία ι τισ Επιτροπζσ που κα ςυςτακοφν ςτα 
πλαίςια τθσ Πράξθσ. 

• Ζχει τθν ευκφνθ εκπόνθςθσ των Σριμθνιαίων Εκκζςεων νομικισ υποςτιριξθσ τθσ Πράξθσ.  
• Ζχει τον ζλεγχο τθσ νομιμότθτασ του ςυνόλου των ενεργειϊν και των δράςεων ςε όλθ τθ διάρκεια 

του προγράμματοσ, από τθν ζναρξι του ζωσ το κλείςιμό του. 
 

τον πίνακα που ακολουκεί αποτυπϊνονται τα παραδοτζα ανά Τποζργο και πακζτο εργαςίασ (Π.Ε.) 
ςτα οποία ςυμμετζχει ο «Νομικόσ φμβουλοσ» 

Πακζτα Εργαςίασ Παραδοτζα 
Διάρκεια 
φμβαςθσ 

Εκτιμώμενθ 
Απαςχόλθςθ 

ςε Α/Μ * 

Αμοιβι **/ 
Δθμόςια 
Δαπάνθ 

ΠΕ 1 : Διαχείριςθ τθσ 
πράξθσ  

Π1.1 Αρχείο διοικθτικοφ αντικειμζνου Πράξθσ  Από 
υπογραφισ 

τθσ ςφμβαςθσ 
ζωσ και τθ 

4 7.500,00 

ΠΕ 2 : Διενζργεια 
Ανοικτοφ Διεκνοφσ 

Π2.1 : Ζνα (1)Σεφχοσ διακιρυξθσ/προκιρυξθσ 
διαγωνιςμοφ 
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Πακζτα Εργαςίασ Παραδοτζα 
Διάρκεια 
φμβαςθσ 

Εκτιμώμενθ 
Απαςχόλθςθ 

ςε Α/Μ * 

Αμοιβι **/ 
Δθμόςια 
Δαπάνθ 

Διαγωνιςμοφ για τθν 
Επιλογι Αναδόχου 

Π2.2 : Αποτελζςματα ελζγχου τυπικϊν 
κριτθρίων ςυμμετοχισ και αξιολόγθςθσ 
τεχνικϊν προςφορϊν υποψθφίων αναδόχων, 
πρακτικά επιτροπισ 

λιξθ τθσ 
Πράξθσ 

Π2.3 : Αποτελζςματα αξιολόγθςθσ 
οικονομικϊν προςφορϊν υποψθφίων 
αναδόχων, πρακτικά επιτροπισ 

Π2.4 : Οριςτικά αποτελζςματα αξιολόγθςθσ 
προςφορϊν υποψθφίων αναδόχων, πρακτικά 
επιτροπισ 

Π2.5 : Αποτελζςματα ελζγχου 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, πρακτικά 
επιτροπισ  

Π2.6 : Απόφαςθ κατακφρωςθσ, πρακτικά 
επιτροπισ 

Π2.7 : Μία (1) ςφμβαςθ ανάκεςθσ παροχισ 
υπθρεςιϊν 

* Θ διάρκεια απαςχόλθςθσ κα μετράται ςε ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ (Α/Μ). Προκειμζνου να 
αποδεικνφεται θ απαςχόλθςθ είναι υποχρεωτικι θ τιρθςθ Μθνιαίου Απολογιςτικοφ φφλλου 
χρονοχρζωςθσ. το Μθνιαίο Απολογιςτικό φφλλο κα καταγράφονται οι ϊρεσ απαςχόλθςθσ ανά 
Πακζτο εργαςίασ και παραδοτζο ςφμφωνα με τον πίνακα.  

**ςτισ αμοιβζσ ςυμπεριλαμβάνονται πάςθσ φφςεωσ ειςφορζσ, φόροι και λοιπζσ κρατιςεισ κακϊσ και 
ο ΦΠΑ. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ δεν εξυπθρετεί πάγιεσ και διαρκείσ ανάγκεσ τθσ Ομοςπονδίασ. Για τθν εκπόνθςθ 
του ζργου ο «Νομικόσ φμβουλοσ» χρθςιμοποιεί τθν ζδρα τθσ ΟΕΣΕΕ: Χριςτου Λαδά 5-7, Ακινα, ι 
όπου αλλοφ ικελε μετεγκαταςτακεί, ι άλλο χϊρο επιλογισ του. Προβλζπεται κάλυψθ δαπανϊν 
μετακίνθςθσ, διαμονισ και θμεριςιασ αποηθμίωςθσ του «Νομικοφ υμβοφλου» για τισ ανάγκεσ 
υλοποίθςθσ του ζργου που αναλαμβάνει. 

Χρόνοσ ςφμβαςθσ 

Θ χρονικι διάρκεια τθσ παροφςασ για τθν εκτζλεςθ του ανατικζμενου ζργου ορίηεται ςε τζςςερεισ (4) 
ανκρωπομινεσ και αρχίηει από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζωσ τθν λιξθ τθσ 
Πράξθσ, οπότε και οφείλει ο «Νομικόσ φμβουλοσ» να ζχει ολοκλθρϊςει και παραδϊςει το 
ςυγκεκριμζνο ζργο ςτο ςφνολό του ςτθν Επιτροπι παραλαβισ και πιςτοποίθςθσ Παραδοτζων τθσ 
Πράξθσ. 

Αμοιβι 

Θ αμοιβι του «Νομικοφ υμβοφλου» ανζρχεται ςτο ποςό των επτά χιλιάδων πεντακοςίων ευρϊ και 
αναλφεται ωσ εξισ: 4 ΑΝΘΡΩΠΟΜΘΝΕ x 1.875,00€ = 7.500,00 €. Σο ποςό περιλαμβάνει όλεσ τισ 
νόμιμεσ κρατιςεισ, εργοδοτικζσ ειςφορζσ και τον Φ.Π.Α. Θ αμοιβι κα καταβλθκεί περιοδικά και 
απολογιςτικά με τθν υποβολι ςχετικοφ πίνακα ωρϊν απαςχόλθςθσ και των παραδοτζων που 
ςυνδζονται με τα κακικοντα/ αρμοδιότθτεσ που αναλαμβάνει. Για τθν είςπραξθ τθσ αμοιβισ κα 
εκδίδεται από το «Νομικό φμβουλο» Δελτίο παροχισ Τπθρεςιϊν. 

Άλλοι γενικοί όροι 



ΠΡΟΚΛΘΘ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν Επιλογι ςυνεργατϊν ςτο πλαίςιο του Τποζργου 1 τθσ Πράξθσ 
«Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του Περιβάλλοντοσ» MIS 5003077 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο    

 

Θ παροφςα αποτελεί ςφμβαςθ παροχισ ανεξαρτιτων (νομικϊν) υπθρεςιϊν δεν ςυνιςτά ςφμβαςθ 
ζμμιςκθσ εντολισ, οφτε κακιδρφει ςχζςθ πάγιασ περιοδικισ αμοιβισ κατά τθν ζννοια των άρκρων 92, 
92Α του Κϊδικα περί Δικθγόρων. Δεν υποκρφπτει ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ μεταξφ τθσ 
Ομοςπονδίασ και του «Νομικοφ υμβοφλου» ο οποίοσ ενεργεί ςε όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ ωσ δικθγόροσ - ελεφκεροσ επαγγελματίασ. 

Αποκλείεται θ από τον δεφτερο ςυμβαλλόμενο ςε τρίτον εκχϊρθςθ των, από τθν παροφςα 
προκυπτόντων, δικαιωμάτων και υποχρεϊςεϊν του.  

Και τα δφο μζρθ, «Ομοςπονδία» και «Νομικόσ φμβουλοσ» ςυμφωνοφν ότι τόςο θ παροφςα ςφμβαςθ 
όςο και όλεσ οι τυχόν τροποποιιςεισ αυτισ κα γνωςτοποιοφνται πριν τθν υπογραφι τουσ ςτθν ΕΤΔ 
ΕΠΑΝΕΚ, με ευκφνθ τθσ «Ομοςπονδίασ».  

Θ τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, που όλοι κεωροφνται ουςιϊδεισ, κα γίνεται 
αποκλειςτικά και μόνο γραπτά, αποκλειομζνου οποιουδιποτε άλλου μζςου. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα και για τθν επίλυςθ οποιαςδιποτε διαφοράσ αρμόδια 
είναι τα Δικαςτιρια τθσ Ακινασ. 

Σζλοσ, θ παροφςα ςφμβαςθ, αφοφ ςυντάχκθκε εισ τριπλοφν και αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε 
υπογράφεται από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ωσ ζπεται. 

 

Για τθν ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΤΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 
ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟ (Ο..Ε.Σ.Ε.Ε.) 

Για τον Νομικό φμβουλο 

Ο Νόμιμοσ εκπρόςωποσ 

 

 

τοϊμενίδθσ Ανδρζασ 

Πρόεδροσ Δ. 

 

 

 

………………………………….. 

Δικθγόροσ ……. (Α.Μ ….) 

 

 

 


