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Γενικές πληροφορίες 

 

Ο 4ος Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης, επιστρέφει κατά το ακαδημαϊκό 

έτος 2017/2018, ανανεωμένος. Στη βάση της εμπειρίας των τριών 

προηγούμενων ετών διοργάνωσης του Διαγωνισμού, ο 4ος ΕΔΕΔ, επεκτείνεται 

και καινοτομεί, προσομοιώνοντας για πρώτη φορά περισσότερες της μίας 

Εικονικές Δίκες, ενώπιον Δικαστηρίων δύο διαφορετικών Δικαιοδοσιών. Η 

Ποινική και Διοικητική Δικαιοδοσία θα αποτελέσουν το 2018 το αντικείμενο 

του 4ου ΕΔΕΔ. 

Ταυτόχρονα ο 4ος Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης, αλλάζει για πρώτη 

φορά τόπο διεξαγωγής και μεταφέρεται στην πρωτεύουσα της χώρας, την Αθήνα. 

Η υπόθεση που θα απασχολήσει τους συμμετέχοντες στην Εικονική Δίκη 

ενώπιον Ποινικού Δικαστηρίου θα περιέχει ζητήματα από τον χώρο του 

Οικονομικού Ποινικού Δικαίου, και ειδικότερα των Εγκλημάτων των σχετικών 

με την Υπηρεσία και την Διαφθορά στο Δημόσιο Τομέα. 

Στην Εικονική Δίκη ενώπιον Διοικητικού Δικαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα 

κληθούν να επιχειρηματολογήσουν επί των ζητημάτων που αναφύονται από την 

εκτέλεση και την εφαρμογή του νόμου 4387/2016, που αναδιαμόρφωσε το 

ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. 

Για περισσότερα μείνετε συντονισμένοι! 
 

Ομάδες 
 

O 4ος Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης της ELSA Greece, θα 
προσομοιώσει τον Απρίλιο του 2018, δύο Εικονικές Δίκες, ενώπιον Δικαστηρίων 
διαφορετικών Δικαιοδοσιών. Ειδικότερα θα προσομοιωθεί μία Εικονική Δίκη 
ενώπιον Ποινικού Δικαστηρίου και μία Εικονική Δίκη ενώπιον Διοικητικού 



 

Δικαστηρίου. Οι υποθέσεις που θα κληθούν να υποστηρίξουν οι συμμετέχοντες 
θα είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.  

Στον διαγωνισμό, φέτος θα συμμετέχουν σε κάθε μία εκ των δύο Εικονικών 
Δικών συνολικά 6 ομάδες, καθεμιά από τις οποίες θα αποτελείται από 4 άτομα.  

Ειδικότερα:  

α) στην Εικονική Δίκη ενώπιον Ποινικού Δικαστηρίου η κάθε Νομική Σχολή 
θα εκπροσωπηθεί από 2 ομάδες των 4 ατόμων έκαστη, δηλαδή 2 ομάδες από το 
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2 από το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και 2 από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 

β) στην Εικονική Δίκη ενώπιον Διοικητικού Δικαστηρίου η κάθε Νομική 
Σχολή θα εκπροσωπηθεί και πάλι από 2 ομάδες των 4 ατόμων έκαστη, δηλαδή 
2 ομάδες από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2 από το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και 2 από το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης. 

 

Ρόλοι 
 

Οι ρόλοι τους οποίους θα κληθούν να αναλάβουν οι ομάδες που θα 
σχηματιστούν θα είναι 2 σε κάθε Εικονική Δίκη. Η κάθε ομάδα που θα 
συμμετάσχει στον διαγωνισμό θα κληθεί να προετοιμαστεί και για τους δύο 
ρόλους της Εικονικής Δίκης στην οποία συμμετέχει. Πιο αναλυτικά: 

α) Στη Εικονική Δίκη ενώπιον Ποινικού Δικαστηρίου οι συμμετέχοντες θα 
κληθούν να αναλάβουν τον ρόλο της υπεράσπισης των κατηγορουμένων και τον 
ρόλο του πολιτικώς ενάγοντος. 

β) Στην Εικονική Δίκη ενώπιον Διοικητικού Δικαστηρίου οι συμμετέχοντες θα 
κληθούν να αναλάβουν τον ρόλο του αιτούντος την ακύρωση μίας ή 
περισσότερων κανονιστικών πράξεων και τον ρόλο της Διοίκησης. 

Η επιλογή των ομάδων θα γίνει από τους υπεύθυνους καθηγητές της κάθε 
σχολής.  

 

Υποβολή Αιτήσεων 
 

Οι αιτήσεις για την συμμετοχή στον διαγωνισμό θα υποβάλλονται ατομικά μέσω 
της ηλεκτρονικής φόρμας που βρίσκεται δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του 
διαγωνισμού, καθώς και στα social media του οργανισμού.  

Υπάρχει, ωστόσο, η δυνατότητα ο κάθε αιτών να δηλώσει στην αίτηση που 
υποβάλλει έως 3 προτεινόμενους συμπαίκτες, ήτοι πρόσωπα που επίσης έχουν 



 

υποβάλει αίτηση συμμετοχής στην ίδια Εικονική Δίκη του Διαγωνισμού. 
Εφόσον, τόσο ο αιτών όσο και ο/οι προτεινόμενος/οι συμπαίκτης/ες του 
επιλεγούν για να συμμετέχουν στον Εθνικό Διαγωνισμό Εικονικής Δίκης θα 
δοθεί προτεραιότητα ως προς το να τοποθετηθούν τα πρόσωπα αυτά στην ίδια 
ομάδα. 

Η συμμετοχή για κάθε άτομο στο διαγωνισμό θα ανέρχεται στα 50€ και το ποσό 
αυτό θα καταβληθεί εφόσον ο αιτών επιλεγεί για να συμμετάσχει στο 
διαγωνισμό. 

 

Κατάθεση Δικογράφων 
 

Εφόσον ολοκληρωθεί η επιλογή των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό και 
σχηματιστούν οι ομάδες, η κάθε ομάδα θα πρέπει στην προβλεπόμενη 
ημερομηνία να καταθέσει δύο δικόγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω:  

α) Για την Εικονική Δίκη ενώπιον Διοικητικού Δικαστηρίου, όλες οι ομάδες 
θα πρέπει να καταθέσουν δικόγραφο αιτήσεως ακυρώσεως της/των 
κανονιστικής/ών πράξης/εων, στη βάση των οριζομένων της υπόθεσης του 
διαγωνισμού, έως τις 31 Μαρτίου 2018, σύμφωνα με το πρότυπο που θα εκτεθεί 
στον σχετικό οδηγό προετοιμασίας που θα συνθέσει η ακαδημαϊκή επιτροπή του 
διαγωνισμού. 

Στην συνέχεια τα δικόγραφα των αιτήσεων ακυρώσεως θα αποσταλούν στις 
υπόλοιπες ομάδες του ίδιου ομίλου του Προκριματικού Γύρου της Προφορικής 
Διαδικασίας όπως θα περιγραφεί κατωτέρω.  

Στο σημείο αυτό θα πραγματοποιηθεί από τους υπεύθυνους της διοργάνωσης 
κλήρωση για τον σχηματισμό των ομίλων του Προκριματικού Γύρου της 
Προφορικής Διαδικασίας, από την οποία και θα αναδειχθούν οι λοιπές ομάδες 
τις οποίες θα αντιμετωπίσει η κάθε ομάδα στον Προκριματικό Γύρο της 
Προφορικής Διαδικασίας του Διαγωνισμού. 

Η κάθε ομάδα στην συνέχεια, αναλαμβάνοντας στο σημείο αυτό τον ρόλο της 
Διοίκησης θα πρέπει να καταθέσει υπόμνημα εκθέτοντας τους ισχυρισμούς της 
και απαντώντας στους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στην αίτηση 
ακυρώσεως της ομάδας την οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει στον 
Προκριματικό Γύρο της Προφορικής Διαδικασίας του Διαγωνισμού 
αναλαμβάνοντας τον ρόλο της Διοίκησης, έως τις 13 Απριλίου 2018.  

Οι ομάδες που θα εκπροσωπούν την ίδια Νομική Σχολή δεν θα κληθούν να 
αντιμετωπίσουν η μία την άλλη στο πλαίσιο της έγγραφης προδικασίας και του 
Προκριματικού Γύρου της Προφορικής Διαδικασίας του διαγωνισμού. 



 

Για την διευκόλυνση των ομάδων, η οργανωτική επιτροπή θα αποστείλει 
τις αιτήσεις ακυρώσεως στους ενδιαφερομένους την επομένη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής τους, δηλαδή την 1η Απριλίου 2018. Με δεδομένο όμως 
ότι αναφορικά με τον ρόλο της Διοίκησης οι ομάδες θα έχουν μόνο 13 ημέρες 
στην διάθεσή τους για την συγγραφή των υπομνημάτων, καλούνται να έχουν 
μελετήσει ενδελεχώς την υπόθεση και να έχουν προετοιμάσει μία 
βασική επιχειρηματολογία ήδη πριν την παραλαβή των αιτήσεων ακυρώσεως. 
Τα υπομνήματα αυτά θα κοινοποιηθούν στις ενδιαφερόμενες ομάδες 6 μέρες 
πριν την συζήτηση. Έτσι, αντίστοιχα, και οι ομάδες υπό τον ρόλο του αιτούντος 
την ακύρωση θα πρέπει να έχουν αναζητήσει πιθανά αντεπιχειρήματα στους 
ισχυρισμούς τους, τα οποία θα μπορούσαν να προτείνουν οι αντίδικοί τους, 
καθώς και περαιτέρω αντεπιχειρήματα για την αντίκρουση των τελευταίων. 

 
β) Για την Εικονική Δίκη ενώπιον Ποινικού Δικαστηρίου, όλες οι ομάδες θα 
πρέπει να καταθέσουν απολογητικό/ά υπόμνημα/τα προς υπεράσπιση του 
κατηγορουμένου/ων ενώπιον του ανακριτή, στη βάση των οριζομένων της 
υπόθεσης του διαγωνισμού, έως τις 31 Μαρτίου 2018, σύμφωνα με το πρότυπο 
που θα εκτεθεί στον σχετικό οδηγό προετοιμασίας που θα συνθέσει η 
ακαδημαϊκή επιτροπή του διαγωνισμού. 

Στην συνέχεια τα απολογητικά υπομνήματα θα αποσταλούν στις υπόλοιπες 
ομάδες του ίδιου ομίλου του Προκριματικού Γύρου της Προφορικής 
Διαδικασίας όπως θα περιγραφεί κατωτέρω.  

Στο σημείο αυτό θα πραγματοποιηθεί από τους υπεύθυνους της διοργάνωσης 
κλήρωση για τον σχηματισμό των ομίλων του Προκριματικού Γύρου της 
Προφορικής Διαδικασίας, από την οποία και θα αναδειχθούν οι λοιπές ομάδες 
τις οποίες θα αντιμετωπίσει η κάθε ομάδα στον Προκριματικό Γύρο της 
Προφορικής Διαδικασίας του Διαγωνισμού. 

Η κάθε ομάδα στην συνέχεια, αναλαμβάνοντας στο σημείο αυτό τον ρόλο του 
πολιτικώς ενάγοντος,  θα πρέπει να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του αρμόδιου 
Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο θα αποφανθεί για την παραπομπή του 
κατηγορουμένου στο ακροατήριο, αντιμετωπίζοντας τους υπερασπιστικούς 
ισχυρισμούς  της ομάδας την οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει στον 
Προκριματικό Γύρο της Προφορικής Διαδικασίας του Διαγωνισμού 
αναλαμβάνοντας τον ρόλο του πολιτικώς ενάγοντος, έως τις 13 Απριλίου 2018.  

Οι ομάδες που θα εκπροσωπούν την ίδια Νομική Σχολή δεν θα κληθούν να 
αντιμετωπίσουν η μία την άλλη στο πλαίσιο της έγγραφης προδικασίας και του 
Προκριματικού Γύρου της Προφορικής Διαδικασίας του Διαγωνισμού. 

Για την διευκόλυνση των ομάδων, η οργανωτική επιτροπή θα αποστείλει τα 
απολογητικά υπομνήματα στους ενδιαφερομένους την επομένη της 



 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους, δηλαδή την 1η Απριλίου 2018. Με 
δεδομένο όμως ότι αναφορικά με τον ρόλο του πολιτικώς ενάγοντος οι ομάδες 
θα έχουν μόνο 13 ημέρες στην διάθεσή τους για την συγγραφή των 
υπομνημάτων ενώπιον του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου, καλούνται 
να έχουν μελετήσει ενδελεχώς την υπόθεση και να έχουν προετοιμάσει μία 
βασική επιχειρηματολογία ήδη πριν την παραλαβή των αιτήσεων ακυρώσεως. 
Τα υπομνήματα αυτά θα κοινοποιηθούν στις ενδιαφερόμενες ομάδες 6 μέρες 
πριν την επ’ ακροατηρίω διαδικασία Έτσι, αντίστοιχα, οι ομάδες, υπό τον ρόλο 
της υπεράσπισης του κατηγορουμένου θα πρέπει να έχουν αναζητήσει πιθανά 
αντεπιχειρήματα στους ισχυρισμούς τους, τα οποία θα μπορούσαν να 
προτείνουν οι αντίδικοί τους, καθώς και περαιτέρω αντεπιχειρήματα για την 
αντίκρουση των τελευταίων. 

 

Προκριματικός Γύρος της Προφορικής Διαδικασίας 

 

Ο Προκριματικός Γύρος της Προφορικής Διαδικασίας του Διαγωνισμού θα 
διεξαχθεί στις 28 Απριλίου 2018 στην Αθήνα και η παρουσία όλων των 
συμμετεχόντων στους αγώνες αυτού είναι υποχρεωτική. Εκεί, όπως προελέχθη, 
η κάθε ομάδα θα διαγωνισθεί και υπό τους δύο ρόλους για τους οποίους θα έχει 
προετοιμαστεί με μία ομάδα και από τις δύο άλλες Νομικές Σχολές.  
 
Στο πλαίσιο του Προκριματικού Γύρου, κάθε δικαιοδοσία θα χωρισθεί σε δυο 
ομίλους και θα κατανεμηθούν κατόπιν κλήρωσης τρεις ομάδες στον καθένα (βλ. 
το Σχήμα 1 που ακολουθεί). Ομάδες από την ίδια Νομική Σχολή δεν μπορούν 
να κληρωθούν στον ίδιο όμιλο του Προκριματικού Γύρου της Προφορικής 
Διαδικασίας. Κάθε ομάδα έτσι θα διαγωνιστεί σε δυο προκριματικές δίκες, με 
διαφορετικό αντίπαλο και υπό διαφορετικό ρόλο κάθε φορά, που θα προκύπτει 
κατόπιν κλήρωσης πριν τη διεξαγωγή της δίκης. Αντίστοιχα στον επόμενο αγώνα 
θα αναλάβει τον έτερο ρόλο και έτσι κάθε ομάδα θα διαγωνισθεί σε δυο δίκες 
όπου θα έχει προσομοιώσει και τους δυο ρόλους των διαδίκων της οικείας 
δικαιοδοσίας (βλ. το Σχήμα 2 που ακολουθεί). Η κάθε ομάδα θα διαγωνισθεί σε 
δίκες στις οποίες θα υπάρχει δυνατότητα δευτερολογίας, γεγονός που 
εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων στην προφορική 
διαδικασία. Η προφορική διαδικασία θα αναλυθεί εκτενώς σε σχετικό 
κανονισμό.  
 
Για τον υπολογισμό του τελικού αποτελέσματος στον Προκριματικό Γύρο της 
Προφορικής Διαδικασίας του Διαγωνισμού, θα συνεκτιμηθεί τόσο η συγγραφή 
των δικογράφων, όσο και η προφορική διαδικασία κατά ποσοστό 50% 
αντίστοιχα (50% για τα δικόγραφα και 50% για την προφορική διαδικασία). Τα 



 

δικόγραφα θα αξιολογηθούν από βαθμολογητές (μέλη ΔΕΠ ή/και δικαστικούς). 
Η προφορική διαδικασία θα αξιολογηθεί από δικαστές, καθηγητές και 
δικηγόρους. 

 

 

Σχήμα 1 

1ος Όμιλος 

(ΠΟΙΝΙΚΟ) 

2ος Όμιλος 

(ΠΟΙΝΙΚΟ) 

1ος Όμιλος 

(ΔΗΜΟΣΙΟ) 

2ος Όμιλος 

(ΔΗΜΟΣΙΟ) 

ΕΚΠΑ 1 ΕΚΠΑ 2 ΕΚΠΑ 3 ΕΚΠΑ 4 

ΑΠΘ 1 ΑΠΘ 2 ΑΠΘ 3 ΑΠΘ 4 

ΔΠΘ 1 ΔΠΘ 2 ΔΠΘ 3 ΔΠΘ 4 

 

 

 

Σχήμα 2 

Αγωνιστικές σε κάθε Όμιλο (τυχαία/ενδεικτική σειρά - η οριστική θα προκύψει κατόπιν 
κλήρωσης) 

Υπόμνημα: Υ=Υπεράσπιση, Π.Α.=Πολιτική Αγωγή, Α.Α.(Αιτών την ακύρωση), 
Δ=Διοίκηση 

1ος Όμιλος 

(ΠΟΙΝΙΚΟ) 

2ος Όμιλος 

(ΠΟΙΝΙΚΟ) 

1ος Όμιλος 

(ΔΗΜΟΣΙΟ) 

2ος Όμιλος 

(ΔΗΜΟΣΙΟ) 

Π1: ΕΚΠΑ 

1(Υ)-ΑΠΘ 

1(Π.Α.) 

Π4: ΕΚΠΑ 

2(Υ)-ΑΠΘ 

2(Π.Α.) 

Δ1: ΕΚΠΑ 

3(Α.Α.)-ΑΠΘ 

3(Δ) 

Δ4: ΕΚΠΑ 

4(Α.Α.)-ΑΠΘ 

4(Δ) 

Π2: ΑΠΘ 1(Υ)-

ΔΠΘ 1(Π.Α.) 

Π5: ΕΚΠΑ 

2(Υ)-ΔΠΘ 

2(Π.Α.) 

Δ2: ΑΠΘ 

3(Α.Α)-ΔΠΘ 

3(Δ) 

Δ5: ΑΠΘ 

4(Α.Α)-ΔΠΘ 

4(Δ) 



 

Π3: ΔΠΘ 1(Υ)-

ΕΚΠΑ 1(Π.Α.) 

Π6: ΔΠΘ 2(Υ)-

ΕΚΠΑ 2(Π.Α.) 

Δ3: ΔΠΘ 

3(Α.Α.)-ΕΚΠΑ 

3(Δ) 

Δ6: ΔΠΘ 

4(Α.Α.)-ΕΚΠΑ 

4(Δ) 

 

 

 

Τελικός Γύρος της Προφορικής Διαδικασίας 
 

Στον τελικό γύρο που θα διεξαχθεί στις 29 Απριλίου 2018 θα συμμετάσχουν 
οι δυο ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία, συνυπολογιζόμενων και των δυο 
ρόλων, ανεξαρτήτως ομίλου.(βλ. Σχήμα 3).  

Οι ομάδες που θα περάσουν στον τελικό θα παραλάβουν τα δικόγραφα των 
αντιδίκων τους μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δηλαδή το απόγευμα 
του Σαββάτου, 28 Απριλίου 2017. Στον τελικό θα αξιολογηθεί μόνο 
η προφορική διαδικασία και ουσιαστικά νικήτρια ομάδα θα είναι η πλευρά που 
θα κερδίσει τη δίκη. 

 

Σχήμα 3 

Π7(Τελικός Ποινικής Δικαιοδοσίας): Ομάδα με την 1η Υψηλότερη 

Βαθμολογία – Ομάδα με την 2η Υψηλότερη Βαθμολογία 

Δ7(Τελικός Διοικητικής Δικαιοδοσίας): Ομάδα με την 1η Υψηλότερη 

Βαθμολογία – Ομάδα με την 2η Υψηλότερη Βαθμολογία 

 

Βραβεία του Διαγωνισμού 

 

1.  Βραβείο Νικήτριας Ομάδα Ποινικής Δικαιοδοσίας 
2.  Βραβείο Νικήτριας Ομάδας Διοικητικής Δικαιοδοσίας 
3.  Βραβείο Συμμετοχής στον Τελικό της Ποινικής Δικαιοδοσίας 
4.  Βραβείο Συμμετοχής στον Τελικό της Διοικητικής Δικαιοδοσίας 
5.  Βραβείο Καλύτερου Δικογράφου Υπεράσπισης  
6.  Βραβείο Καλύτερου Δικογράφου Πολιτικής Αγωγής 
7.  Βραβείο Καλύτερης Αίτησης Ακύρωσης 
8.  Βραβείο Καλύτερου Υπομνήματος της Διοίκησης 



 

9.  Βραβείο Καλύτερου Αγορητή Ποινικής Δικαιοδοσίας 
10.  Βραβείο Καλύτερου Αγορητή  Διοικητικής Δικαιοδοσίας 

 

Διαμονή-Διατροφή 

 

To fee συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν καλύπτει την διαμονή και την διατροφή 
των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, η Οργανωτική Επιτροπή ωστόσο θα 
υποβάλει σχετικές προτάσεις στους συμμετέχοντες, για ξενοδοχεία και 
εστιατόρια στα οποία θα επιτύχει να εξασφαλίσει συμφέρουσες τιμές. 

 

Επικοινωνία – Πληροφορίες 

 

Εφόσον χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την διεξαγωγή του 4ου 
Εθνικού Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης της ELSA Greece, μην διστάσετε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας στις ακόλουθες διευθύνσεις ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου:  

Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Δραστηριοτήτων - Παναγιώτης Βιόπουλος:  

academicactivities@gr.elsa.org 

Ειδικός Συνεργάτης Εικονικών Δικών - Κωνσταντίνος Λιάρος: 
mootcourts@elsa-greece.org 

Facebook: Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης - National MCC ELSA 
Greece 

 

mailto:mootcourts@elsa-greece.org
https://www.facebook.com/moot.court.elsa.greece/
https://www.facebook.com/moot.court.elsa.greece/

