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1. Σχετικά με την ELSA Greece 
 

Η ELSA Greece (Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών Ελλάδος) αποτελεί το 
ελληνικό  παράρτημα της ELSA (European Law Students’ Association). Η ELSA 
είναι ο μεγαλύτερος, ανεξάρτητος, διεθνής, μη πολιτικός, μη 
κερδοσκοπικός  οργανισμός φοιτητών Νομικής και νέων δικηγόρων. Η ELSA 
Ελλάδος είναι μέλος της ELSA  από το 1990 και αποτελείται από τρία τοπικά 
παραρτήματα: ELSA Athens, ELSA  Thessaloniki και ELSA Komotini.  
 

Η ELSA Ελλάδος λειτουργεί, υπό τη μορφή ομοσπονδίας σωματείων, από το έτος 
2008 και  προσφέρει στα μέλη της τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, 
να καλλιεργήσουν  νέες δεξιότητες και να γνωρίσουν τα νομικά συστήματα άλλων 
χωρών. Τα μέλη της Ένωσης  αποκτούν κατάρτιση και επαγγελματικά προσόντα με τη 
συμμετοχή τους σε δράσεις σε τοπικό  και εθνικό επίπεδο, καθώς και σε διεθνές 
επίπεδο.   
 

 

2. Ο Διαγωνισμός 
 

Ο Εθνικός Διαγωνισμός Διαπραγμάτευσης είναι ένας διαγωνισμός στον οποίο μια 
ομάδα δύο φοιτητών/-τριών που εκπροσωπούν ένα συμβαλλόμενο μέρος 
διαπραγματεύονται είτε μια συναλλαγή είτε την επίλυση διαφωνίας με μια αντίπαλη 
ομάδα δύο φοιτητών/-τριών. 
 

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η προώθηση του ενδιαφέροντος μεταξύ των φοιτητών/-
τριών νομικής για τον χώρο των νομικών διαπραγματεύσεων, μέσω των οποίων οι 
συμμετέχοντες/-ουσες θα βελτιώσουν τις διαπραγματευτικές τους ικανότητες και θα 
έρθουν σε επαφή με έμπειρους επαγγελματίες του χώρου. 
 

Ο 1ος Εθνικός Διαγωνισμός Διαπραγμάτευσης της ELSA Greece αποτελείται από 3 
τοπικούς - προκριματικούς γύρους που διοργανώνονται από τα 3 τοπικά Σωματεία του 
Δικτύου (ELSA Athens, ELSA Thessaloniki, ELSA Komotini) και έναν Εθνικό Γύρο 
στον οποίο θα προκριθούν 2 ομάδες από κάθε τοπικό - προκριματικό γύρο. Ο 
Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Ελληνικά. Οι προκριματικοί γύροι θα διεξαχθούν 
ηλεκτρονικά στις 3 & 4 Απριλίου 2021 ενώ ο Εθνικός Γύρος προγραμματίζεται να 
διεξαχθεί με φυσική παρουσία στις 15 & 16 Μαΐου 2021, στην Κομοτηνή. Η διεξαγωγή 
του Εθνικού Γύρου κατά τις προβλεπόμενες ημερομηνίες με φυσική παρουσία τελεί 
πάντα υπό την αίρεση πως οι περιορισμοί για την προστασία της δημόσιας υγείας και 
η εν γένει επιδημιολογική κατάσταση της χώρας θα καθιστούν εφικτή την ασφαλή 
πραγματοποίησή του.  
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3. Πολιτική Εγγραφής και Συμμετοχής 

 

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. Οι διαγωνιζόμενοι/-ες απαιτείται να μην έχουν 
ασχοληθεί επαγγελματικά με την νομική διαπραγμάτευση. 
 

Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της ELSA Athens, ELSA Thessaloniki, ELSA 
Komotini, ELSA Greece δεν μπορούν να πάρουν μέρος στον Διαγωνισμό κατά την 
διάρκεια της θητείας τους. Ειδικοί Συνεργάτες (directors), βοηθοί Ειδικών Συνεργατών 
(Assistants) και τοπικοί συντονιστές της ELSA Greece και των Τοπικών Σωματείων - 
μελών της, που συνδράμουν με οποιοδήποτε τρόπο στην διοργάνωση του Διαγωνισμού, 
δεν μπορούν να πάρουν μέρος στον Διαγωνισμό κατά την διάρκεια της θητείας τους. 
 

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μέσω μιας εκ των τριών ηλεκτρονικών 
φορμών, ανάλογα με με την Νομική Σχολή φοίτησης. Η αίτηση συμμετοχής είναι 
ατομική. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα ο/η κάθε αιτών/-ούσα να δηλώσει στην 
αίτηση που υποβάλλει  έναν/μια προτεινόμενο/-η συμπαίκτη/συμπαίκτρια, ήτοι 
πρόσωπα που επίσης έχουν  υποβάλει αίτηση συμμετοχής. Εφόσον, τόσο ο/η αιτών/-
ούσα, όσο και  ο προτεινόμενος συμπαίκτης του επιλεγούν για να συμμετέχουν στον 
Διαγωνισμό, θα δοθεί προτεραιότητα ως προς το να τοποθετηθούν τα πρόσωπα  αυτά 
στην ίδια ομάδα. Στο τέλος της αίτησης τίθεται το εξής ερώτημα: ''Σε περίπτωση που 
δεν  επιλεγεί ο προτεινόμενος συμπαίκτης σας, επιθυμείτε την ένταξή σας σε 
άλλη  ομάδα;''. Σε περίπτωση που η απάντησή σας στο παραπάνω ερώτημα είναι θετική, 
η συμμετοχή  σας στον Διαγωνισμό είναι πιθανή και με ομάδα διαφορετική από την 
προτεινόμενη. Σε  περίπτωση που η απάντησή σας είναι αρνητική, η συμμετοχή σας 
είναι πιθανή μόνο με την ομάδα  που έχετε προτείνει. Αν δεν επιλεχθεί το μέλος της 
ομάδας που προτείνετε και έχετε  απαντήσει αρνητικά δεν θα λάβετε μέρος στο 
Διαγωνισμό.   
 

Οι ομάδες αποτελούνται από δύο άτομα. Τα μέλη μιας ομάδας πρέπει να φοιτούν στο 
ίδιο πανεπιστήμιο. Η σύνθεσή των ομάδων μετά την εγγραφή τους στο διαγωνισμό δεν 
επιτρέπεται να αλλάξει. Για εξαιρετικές περιπτώσεις, σχετικό αίτημα πρέπει να 
υποβληθεί και να αξιολογηθεί από την Οργανωτική επιτροπή του Διαγωνισμού. 
 

Η επιλογή των ατόμων θα γίνει από τους/τις υπεύθυνους/-ες καθηγητές/-τριες της κάθε 
σχολής  (Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι Τοπικού Γύρου), οι οποίοι και θα επιλέξουν 
αξιολογώντας αντικειμενικά τις  υποβληθείσες αιτήσεις.   
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Το κόστος συμμετοχής στους Τοπικούς γύρους ανέρχεται στα 7 ευρώ κατ’ άτομο για 
τα ταμειακώς ενήμερα μέλη της ELSA Athens, ELSA Thessaloniki και ELSA 
Komotini, και 10 ευρώ ευρώ κατ’ άτομο για τα μη μέλη. Το ποσό αυτό  θα καταβληθεί, 
εφόσον ο αιτών επιλεγεί για να συμμετέχει στο Διαγωνισμό, προκειμένου να  
επιβεβαιωθεί η συμμετοχή του. 
 

Για τα άτομα που θα προκριθούν στον Εθνικό Γύρο,  το κόστος συμμετοχής στην 
τελική φάση του διαγωνισμού ανέρχεται στα 20 ευρώ κατ’ άτομο. Σε περίπτωση 
ηλεκτρονικής διεξαγωγής του εθνικού Γύρου (χωρίς φυσική παρουσία) η Οργανωτική 
Επιτροπή του Διαγωνισμού δύναται να αποφασίσει τη μερική επιστροφή 
του  καταβληθέντος κόστους συμμετοχής, εκτιμώντας ελεύθερα την κατάσταση που θα 
έχει  διαμορφωθεί αναφορικά με τις οικονομικές ανάγκες του διαγωνισμού. 
 

 

4. Υποθέσεις και Υποστηρικτικό Υλικό 

 

Κάθε υπόθεση αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:  
α. Γενικές πληροφορίες που παρέχονται σε όλες τις ομάδες ανεξάρτητα από την πλευρά 
που εκπροσωπείται στη συνάντηση διαπραγμάτευσης, 
β. Εμπιστευτικές πληροφορίες που παρέχονται μόνο στους συμμετέχοντες που 
αντιπροσωπεύουν τη συγκεκριμένη πλευρά για την οποία γράφονται οι πληροφορίες. 
 

Απαγορεύεται αυστηρά η εφεύρεση και η εισαγωγή στοιχείων/γεγονότων από τις 
ομάδες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσομοίωσης. Ένα στοιχείο/γεγονός 
αυτοεξυπηρέτησης είναι αυτό που αλλάζει σημαντικά το ιστορικό γεγονότων μεταξύ 
των μερών. Το αν η ερμηνεία των γεγονότων από μια ομάδα είναι λογική, ή εάν μια 
ομάδα έχει εφεύρει ή συμπεράνει ουσιώδη γεγονότα αυτοεξυπηρέτησης, είναι θέμα που 
πρέπει να καθοριστεί από την κριτική επιτροπή κατά τη διάρκεια του γύρου. 
 

Οι ομάδες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αριθμομηχανές και μία επιπλέον ηλεκτρονική 
συσκευή, όπως ένα χρονόμετρο, τηλέφωνο, tablet ή φορητό υπολογιστή, για τους 
σκοπούς της αυτόματης χρονομέτρησης. 
 

 

5. Trainings 

 

Οι ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά μαθήματα 
σχετικά με τις δεξιότητες της διαπραγμάτευσης πριν τον Διαγωνισμό, από 
επαγγελματίες του χώρου, με σκοπό την εξοικείωση με τον θεσμό αλλα και τις τεχνικές 
διαπραγμάτευσης. 
 

 

6. Διαπραγματευτική Συνεδρίαση 
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Οι συμμετέχοντες ενεργούν ως νόμιμοι εκπρόσωποι δύο υποθετικών μερών που - παρά 
τα αντίθετα συμφέροντα - προσπαθούν να βρουν κοινό έδαφος για μια σύμβαση ή μια 
διαφορά. Ο στόχος δεν είναι μόνο η υπογραφή σύμβασης ή η επίλυση διαφοράς, αλλά 
και η ικανοποίηση των συμφερόντων του πελάτη όσο το δυνατόν περισσότερο. Για το 
λόγο αυτό, κάθε ομάδα λαμβάνει επιπρόσθετες και εμπιστευτικές πληροφορίες εκτός 
από τις γενικά διαθέσιμες πληροφορίες, προσδιορίζοντας τους στόχους που πρέπει να 
επιτευχθούν. 
 

Δομή: 

Προετοιμασία της 
Ομάδας - Μελέτη των 

υποθέσεων 

Σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού εξετάζεται μια 
διαφορετική υπόθεση. Η οργανωτική επιτροπή κοινοποιεί 
τις υποθέσεις στις ομάδες 4 μέρες πριν την διεξαγωγή του 
Διαγωνισμού. Οι ρόλοι των ομάδων σε κάθε γύρο και οι 
εμπιστευτικές πληροφορίες θα γνωστοποιούνται στις 
ομάδες λίγα λεπτά πριν την έναρξη της διαπραγματευτικής 
συνεδρίασης. 

Προ - 
διαπραγματευτική 

Περίοδος 

Παρουσίαση της κάθε ομάδας από τους συμμετέχοντες. 
Παρουσίαση των μεθόδων και τον στόχων στην διάρκεια 
της διαπραγμάτευσης μπροστά στους κριτές χωρίς την 
παρουσία της άλλης ομάδας. 

Διαπραγματευτική 
Περίοδος 

(60 λεπτά)  

Παρουσίαση των βασικών επιχειρημάτων, 
προσπάθεια για εύρεση πιθανών συμβιβαστικών λύσεων-
συμφωνίες. Στόχος η επίτευξη συμφωνίας ή τουλάχιστον 
ενός κοινού εδάφους. 
Και οι 2 ομάδες επιτρέπεται να προετοιμαστούν για αυτό 
το στάδιο χωρίς την παρουσία των κριτών. Η περίοδος 
διαπραγμάτευσης διαρκεί έως και 60 λεπτά ανάλογα με 
την υπόθεση. Κάθε ομάδα μπορεί να ζητήσει ένα 
διάλειμμα έως και πέντε λεπτά από τη διαπραγμάτευση. 
Εάν μια ομάδα αποφασίσει να κάνει ένα διάλειμμα 
μικρότερο από πέντε λεπτά, αυτό δεν επιτρέπει στην 
ομάδα να κάνει ένα άλλο διάλειμμα. Οι κριτές δεν 
μπορούν να κάνουν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της 
περιόδου διαπραγμάτευσης. 

Αυτο-αξιολόγηση των 
ομάδων 

(5 λεπτά η κάθε 
ομάδα) 

Αυτοαξιολόγηση των παρουσιάσεων μπροστά στους 
κριτές, αξιολόγηση της επιτυχίας της στρατηγικής τους. 

Σχόλια Κριτικής 
Επιτροπής 

Οι κριτές δίνουν σχόλια στις ομάδες κατά το πέρας της 
διαπραγματευτικής συνεδρίασης. 
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(10 λεπτά) 

 

Οι ομάδες, για την πρόκρισή τους, βαθμολογούνται σύμφωνα με τις Οδηγίες 
αξιολόγησης που δίνονται στην Κριτική Επιτροπή, μαζί με τα φύλλα αξιολόγησης. Τα 
φύλλα αξιολόγησης θα κοινοποιηθούν στις ομάδες μετά την ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού.  
  

7. Κανόνες Δεοντολογίας 
 

Εάν μια ομάδα παρακρατεί σημαντικά γεγονότα που αναφέρονται στο σενάριο ή 
παραποιεί τις πληροφορίες του σεναρίου προκειμένου να δημιουργήσει σκόπιμα ένα 
μειονέκτημα για την αντίπαλη ομάδα, θα θεωρηθεί απόπειρα εξαπάτησης, η οποία θα 
ληφθεί υπ όψιν από την κριτική επιτροπή. 
 

 

8. Επικοινωνία 
 

Εάν έχετε απορίες σχετικά με τον Εθνικό Διαγωνισμό Διαπραγμάτευσης, μην 
διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Δραστηριοτήτων της 
ELSA Greece (academicactivities@gr.elsa.org) ή τον Ειδικό Συνεργάτη 
Ακαδημαϊκών Δραστηριοτήτων της ELSA Greece (aa.director@elsa.org). 
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