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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ 

 

Πρόλογος 

 

Ο Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης συνιστά τη μοναδική προσομοίωση του ελληνικού 

συστήματος απονομής της δικαιοσύνης και πραγματοποιείται κάθε χρόνο με τη συμμετοχή φοιτητών 

από όλες τις Νομικές Σχολές της χώρας, ακαδημαϊκών και δικαστικών λειτουργών. Σκοπός του 

Διαγωνισμού είναι η η εξοικείωση των νέων νομικών με την πρακτική πτυχή της επιστήμης τους και η 

προώθηση των ιδεών της δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

 

Ιστορία του Διαγωνισμού 

 

Ο Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης εντάχθηκε στο πλαίσιο των δράσεων της ELSA Greece και 

διοργανώθηκε, για πρώτη φορά,στη Θεσσαλονίκη, τον Μάιο του 2015, με θεματική ποινικού δικαίου. 

Έκτοτε, ο Διαγωνισμός έχει εξελιχθεί, προσομοιώνοντας και τις τρεις δικαιοδοσίες, επιχειρώντας μια 

ολιστική προσέγγιση του ελληνικού συστήματος απονομής της δικαιοσύνης. Καθοριστική υπήρξε για 

το Διαγωνισμό, η απόφαση, που ελήφθη από το Δ.Σ της ELSA Greece το 2017, για τη μεταφορά του 

τόπου διεξαγωγής στην Αθήνα. Η σημασία αυτής της απόφασης αναδείχθηκε την ίδια κιόλας χρονιά, 

καθώς ο Διαγωνισμός φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά στις αίθουσες του Συμβουλίου της Επικρατείας 

και του Πρωτοδικείου Αθηνών. Έκτοτε, η πάγια στήριξη και η άρτια συνεργασία με το Ανώτατο 

Διοικητικό Δικαστήριο της χώρας συνεχίζεται, ενώ το 2019 ο Διαγωνισμός φιλοξενήθηκε, για πρώτη 

φορά,και στις αίθουσες του Εφετείου Αθηνών. Κορυφαία στιγμή για την εξέλιξη και το κύρους του 

Διαγωνισμού, αποτέλεσε η χορήγηση της αιγίδας της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, 

Κατερίνας Σακελλαροπούλου στον 6ο Εθνικό Διαγωνισμό Εικονικής Δίκης. 

 

Δομή 

 

Ο Διαγωνισμός διαρθρώνεται σε δύο στάδια, την γραπτή διαδικασία και την προφορική διαδικασία. 

Οι ομάδες που θα σχηματιστούν, θα κληθούν να υποστηρίξουν διαδοχικά τις θέσεις και των δύο 

διαδίκων, τόσο κατά την γραπτή, όσο και κατά την προφορική διαδικασία. Η κάθε ομάδα που θα 

συμμετέχει στον Διαγωνισμό θα κληθεί να προετοιμαστεί και για τους δύο ρόλους της Εικονικής 

Δίκης στην οποία συμμετέχει. Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι φανταστικές υποθέσεις. Ο 

Διαγωνισμός αποτελεί προσομοίωση πολιτικής, ποινικής και διοικητικής δικαιοδοσίας. 
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Άρθρο 1 - Διοργάνωση 

 

1.1Ο Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων 

Νομικών Τμήμα Ελλάδος– ELSA Greece, με την υποστήριξη και συνδρομή της ELSA Lawyers 

Society Greece – ELS Greece. 

 

Άρθρο 2 - Διαγωνιζόμενοι/-ες 

 

2.1 Οι διαγωνιζόμενοι/-ες απαιτείται να διαθέτουν την ιδιότητα του/της προπτυχιακού/-ής φοιτητή/-

τριας μίας εκ των τριών Νομικών Σχολών της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, τα άτομα πρέπει να διαθέτουν 

την προπτυχιακή τους ιδιότητα κατά την συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής στον Διαγωνισμό. 

2.2 Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ELSA Greece αλλά και Ειδικοί Συνεργάτες (directors), 

βοηθοί Ειδικών Συνεργατών (Assistants) και τοπικοί συντονιστές της ELSA Greece και των Τοπικών 

Σωματείων που συνδράμουν με οποιοδήποτε τρόπο στην διοργάνωση του Διαγωνισμού δεν μπορούν 

να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό κατά την διάρκεια της θητείας τους. 

2.3 Σε περίπτωση διοργάνωσης τοπικών γύρων του Εθνικού Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης, μέλη των 

Διοικητικών Συμβουλίων της ELSA Athens, ELSA Thessaloniki, ELSA Komotini, ELSA Greece 

αλλά και Ειδικοί Συνεργάτες (directors), βοηθοί Ειδικών Συνεργατών (Assistants) και τοπικοί 

συντονιστές της ELSA Greece και των Τοπικών Σωματείων που συνδράμουν με οποιοδήποτε τρόπο 

στην διοργάνωση του Διαγωνισμού, δεν μπορούν να πάρουν μέρος στον Διαγωνισμό κατά την 

διάρκεια της θητείας τους . 

 

Άρθρο 3 - Προπονητές/-τριες 

 

3.1 Προπονητές/τριες μπορούν να είναι δικηγόροι ή ασκούμενοι, μεταπτυχιακοί ή υποψήφιοι 

διδάκτορες, διδάκτορες νομικής καθώς και καθηγητές Νομικών Σχολών. Ελάχιστη προϋπόθεση για 

την ανάληψη καθηκόντων προπονητή/-τριας είναι η κατοχή πτυχίου Νομικής και η πραγματοποίηση 

πρακτικής άσκησης σε φορέα νομικού ενδιαφέροντος για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες. Προηγούμενη 

εμπειρία με τον Διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη. 

3.2 Στην περίπτωση που εντοπίζεται δυσκολία στην εύρεση προπονητών/-τριών που να πληρούν τις 

παραπάνω προϋποθέσεις, ο/η Επικεφαλής της Διοργάνωσης διαθέτει διακριτική ευχέρεια να επιλέξει 

τα άτομα που θα στελεχώσουν την προπονητική ομάδα του διαγωνισμού, παρεκκλίνοντας από τα 

παραπάνω πρότυπα. 

 

Άρθρο 4 - Επικεφαλής της Διοργάνωσης 

 

4.1 Επικεφαλής της διοργάνωσης του Εθνικού Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης είναι ο/η Αντιπρόεδρος 

Εικονικών Δικών της ELSA Greece. 

4.2 Σε περίπτωση μη εκλογής Αντιπροέδρου Εικονικών Δικών και μη διορισμού αναπληρωτή/-τριας, 

ως επικεφαλής ορίζεται ο/η Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Δραστηριοτήτων της ELSA Greece. 

 

Άρθρο 5 - Ακαδημαϊκοί Επιβλέποντες 

 

5.1 Για κάθε δικαιοδοσία που προσομοιώνεται υπάρχει ένας/μια Ακαδημαϊκός/-ή Επιβλέπων/-ουσα. 

Τα καθήκοντα των Ακαδημαϊκών Επιβλεπόντων είναι η συγγραφή της υπόθεσης, σε συνεργασία με 
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τους/τις Ειδικούς Συνεργάτες Δικαιοδοσίας της ELSA Greece, η προώθηση του Διαγωνισμού στις 

πανεπιστημιακές κοινότητες και η γενική επίβλεψη του ακαδημαϊκού σκέλους του Διαγωνισμού. 

5.2 Οι ακαδημαϊκοί επιβλέποντες, εφόσον διατίθενται, είναι θεμιτό να αξιοποιηθούν και στην 

αξιολόγηση των δικογράφων. 

5.3 Σε περίπτωση προσομοίωσης δύο ή παραπάνω δικαιοδοσιών, είναι θεμιτό οι Ακαδημαϊκοί 

Επιβλέποντες να μην προέρχονται από το ίδιο πανεπιστημιακό ίδρυμα. 

 

Άρθρο 6 - Υπεύθυνοι/-ες Δικαιοδοσίας 

 

6.1 Σε κάθε Νομική Σχολή της χώρας ορίζεται ένας/μια ακαδημαϊκός για κάθε δικαιοδοσία ώς 

Υπεύθυνος/-η Δικαιοδοσίας, με κύριο καθήκον την επιλογή των διαγωνιζόμενων που θα στελεχώσουν 

τις ομάδες και θα εκπροσωπήσουν την Σχολή στον Διαγωνισμό. 

6.2 Η ELSA Greece μπορεί να ζητήσει από τους/τις Υπεύθυνους/-ες Δικαιοδοσίας να προτείνουν 

προπονητές/-τριες για τις ομάδες. 

6.3 Οι Υπεύθυνοι/-ες Δικαιοδοσίας, εφόσον διατίθενται, είναι θεμιτό να αξιοποιηθούν και στην 

αξιολόγηση των δικογράφων. 

 

Άρθρο 7 - Κριτές Προφορικής Διαδικασίας 

 

7.1 Κριτές στην προφορική διαδικασία μπορούν να είναι διδάκτορες νομικής, καθηγητές/-τριες 

Νομικών Σχολών, δικηγόροι, σπουδαστές/σπουδάστριες στην Εθνική Σχολή Δικαστών, καθώς και 

Δικαστές. Προβλέπεται προτεραιότητα στη συμμετοχή των Ακαδημαϊκών Επιβλεπόντων/-ουσών ως 

κριτών στους Τελικούς γύρους, εφόσον δύνανται να συμμετάσχουν.  

7.2 Στους Τελικούς Γύρους της Προφορικής διαδικασίας, σε κάθε δικαιοδοσία η σύνθεση της κριτικής 

Επιτροπής πρέπει να είναι τουλάχιστον τριμελής. 

 

Άρθρο 8 - Διορθωτές Δικογράφων 

 

8.1 Διορθωτές Δικογράφων μπορούν να είναι διδάκτορες νομικής, καθηγητές Νομικών Σχολών, 

σπουδαστές στην Εθνική Σχολή Δικαστών, καθώς και Δικαστές. 

8.2 Σε περίπτωση δυσκολίας εύρεσης διορθωτών που να πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, ο/η 

Επικεφαλής του Διαγωνισμού διαθέτει διακριτική ευχέρεια να προσεγγίσει δικηγόρους για την 

στελέχωση της επιτροπής των διορθωτών. 

 

 

 

Άρθρο 9 - Ειδικοί Συνεργάτες ΕΔΕΔ 

 

9.1 Ο/Η Επικεφαλής της διοργάνωσης επιλέγει Ειδικούς Συνεργάτες Δικαιοδοσίας με κύριες 

αρμοδιότητες την συγγραφή της υπόθεσης - σε συνεργασία με τους/τις Ακαδημαϊκούς/-ες 

Επιβλέποντες/-ουσες - την επιμέλεια των Οδηγών Γραπτής και Προφορικής Διαδικασίας ΕΔΕΔ και 

την παροχή βοήθειας στις ομάδες σχετικά με την επίλυση αποριών επί της ουσίας των υποθέσεων 

αλλά και της διαδικασίας. Τα κριτήρια επιλογής των Ειδικών Συνεργατών Δικαιοδοσίας είναι κυρίως 

Ακαδημαϊκά. 
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9.2 Από τον/την Επικεφαλής της Διοργάνωσης επιλέγεται Ειδικός Συνεργάτης ΕΔΕΔ, υπεύθυνος 

διαχείρισης οργανωτικών θεμάτων. Κύρια αρμοδιότητα της θέσης είναι η επιμέλεια της προφορικής 

διαδικασίας του ΕΔΕΔ, ο συντονισμός της οργανωτικής επιτροπής, και η επικοινωνία με τους 

διαγωνιζόμενους. 

9.3 Προαιρετική είναι η στελέχωση επιτροπής Τοπικών Συντονιστών που συνεπικουρούν την ELSA 

Greece σε τοπικό επίπεδο στην επικοινωνία με τις ομάδες και στην διοργάνωση ενημερωτικών 

εκδηλώσεων. Η επιλογή των Τοπικών Συντονιστών γίνεται, είτε από τα Τοπικά Σωματεία, είτε από 

την ELSA Greece. 

 

Άρθρο 10 - Οργανωτική Επιτροπή Προφορικής Διαδικασίας 

 

10.1 Για την προφορική διαδικασία στελεχώνεται οργανωτική επιτροπή με αρμοδιότητα την επιμέλεια 

της ομαλής διεξαγωγής της προφορικής διαδικασίας. Η επιλογή των ατόμων που θα στελεχώσουν την 

επιτροπή γίνεται από την ELSA Greece. Κύρια προϋπόθεση για την συμμετοχή στην οργανωτική 

επιτροπή είναι η φυσική παρουσία των ατόμων στην Αθήνα κατά την διάρκεια της προφορικής 

διαδικασίας. 

10.2 Η δομή της Οργανωτικής Επιτροπής αποφασίζεται από τον/την Επικεφαλής της Διοργάνωσης 

και τον/την Ειδικό/-ή Συνεργάτη ΕΔΕΔ, υπεύθυνο/-η διαχείρισης οργανωτικών θεμάτων. 

 

Άρθρο 11 - Τοποθεσία & Χρόνος Διεξαγωγής της Προφορικής Διαδικασίας 

 

11.1 Η προφορική φάση του Εθνικού Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης διεξάγεται στην Αθήνα σε ετήσια 

βάση κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου και ειδικότερα εντός των μηνών Απριλίου ή Μαΐου. Η 

διάρκειά του εκτείνεται σε τουλάχιστον 3 ημέρες. 

11.2 Εάν κρίνεται απαραίτητο, το Διοικητικό Συμβούλιο της ELSA Greece μπορεί να μεταφέρει την 

ημερομηνία της προφορικής διαδικασίας, αφού έρθει πρώτα σε επικοινωνία με τους ακαδημαϊκούς 

συνεργάτες του Διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 12 - Κανόνες ΕΔΕΔ & Ad hoc περιστάσεις 

 

12.1 Οι κανόνες διεξαγωγής του ΕΔΕΔ ορίζονται από την ELSA Greece, δημοσιοποιούνται στους 

Όρους Διεξαγωγής του Διαγωνισμου και αναλύονται στους Οδηγούς Γραπτής και Προφορικής 

Διαδικασίας. Ενδεικτικά, κανόνες του Διαγωνισμού αποτελούν οι προθεσμίες αποστολής δικογράφων, 

το περιεχόμενο και ο τύπος τους (έκταση, γραμματοσειρά, περιθώρια), τα κριτήρια βαθμολόγησης, 

το ποινολόγιο, καθώς και η διάρθρωση της προφορικής διαδικασίας. 

12.2 Σε περίπτωση απρόοπτων γεγονότων που παρακωλύουν ή είναι πιθανό να παρακωλύσουν την 

ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού, ο/η Επικεφαλής της Διοργάνωσης διαθέτει διακριτική ευχέρεια 

να τροποποιήσει ad hoc τους Κανόνες του Διαγωνισμού. Εάν είναι δυνατόν, προτείνεται πριν την 

τροποποίηση οποιουδήποτε Κανόνα να συμβουλευτεί τους ακαδημαϊκούς συνεργάτες του 

Διαγωνισμού και το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο της ELSA Greece. Σε περίπτωση 

τροποποίησης, ο/η Επικεφαλής της Διοργάνωσης οφείλει να ενημερώσει για την τροποποίηση το 

συντομότερο δυνατόν 

τους/τις διαγωνιζόμενους/-ες, τους/-τις προπονητές/-τριες και όλους όσους συμμετέχουν στον 

διαγωνισμό, εφόσον η τροποποίηση επηρεάζει την συμμετοχή τους σε αυτόν. 
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Άρθρο 13 - Κανόνας Ανωνυμίας 

 

13.1 Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των δικογράφων που υποβάλλουν οι ομάδες, η ELSA Greece 

δεσμεύεται να εξασφαλίσει την ανωνυμία αυτών. 

 

Άρθρο 14 - Προώθηση του Διαγωνισμού 

 

14.1 Η προώθηση του Διαγωνισμού σχεδιάζεται και διεξάγεται από τον Αντιπρόεδρο Marketing της 

ELSA Greece, ο οποίος λαμβάνει το περιεχόμενο της προώθησης από τον/την Επικεφαλής της 

Διοργάνωσης. 

 

Άρθρο 15 - Πόροι 

 

15.1 Πόροι του ΕΔΕΔ είναι οι συνδρομές των συμμετεχόντων ατόμων, οι κάθε είδους χορηγίες και 

κάθε ποσό που διατίθεται από το ταμείο της ELSA Greece με απόφαση του ΔΣ της. 

 

Άρθρο 16 - Εύρεση Πόρων (Fundraising) 

15.2 Ο/Η Ταμίας της ELSA Greece και ο/η Πρόεδρος σε συνεννόηση με τον/την Επικεφαλής της 

Διοργάνωσης αναλαμβάνουν το ζήτημα της εύρεσης χορηγιών. 

 

Άρθρο 17 - Νομική Κατοχύρωση Τίτλων και Διακριτικών Γνωρισμάτων 

 

17.1Ο τίτλος "Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης/ National Moot Court Competition" και ο 

διακριτικός τίτλος "Ε.Δ.Ε.Δ./ΕΔΕΔ/NMCC/N.M.C.C." είναι αποκλειστικά κατοχυρωμένοι υπέρ 

της ELSA Greece και των Τοπικών Σωματείων που την αποτελούν. Κάθε χρήση της με τρόπο που 

βλάπτει την ELSA Greece ή δεν είναι συμβατός με τους σκοπούς της ELSA και του Διαγωνισμού και 

ιδίως πραγματοποιείται για λόγους αντιποίησης από οποιονδήποτε, ενεργοποιεί την αξίωση της ELSA 

Greece για παράλειψη, μη επανάληψη της απαγορευμένης χρήσης στο μέλλον και αποζημίωση. 

17.2. Η ELSA Greece επιφυλάσσεται για την ειδικότερη νομική κατοχύρωση της επωνυμίας και των 

διακριτικών γνωρισμάτων του ΕΔΕΔ, προκειμένου να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα της. 

 

Άρθρο 18 - ELS Greece 

 

18.1 Η συνδρομή της ELS Greece, όπως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος, εξειδικεύεται με 

μνημόνιο συνεργασίας που καταρτίζει το Δ.Σ. της ELSA Greece με την ELS Greece. 

 

Ο παρών κανονισμός  εγκρίθηκε από την  48η Γενική Συνέλευση της ELSA Greece και των μελών της και 

τίθεται άμεσα σε εφαρμογή σε όλο το ελληνικό Δίκτυο. 


