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Σχετικά με την ELSA Greece

Η ELSA Greece (Eυρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών Ελλάδας) αποτελεί το ελληνικό παράρτημα της

ELSA (European Law Students’ Association) .

Η ELSA είναι ο μεγαλύτερος, ανεξάρτητος, μη πολιτικός οργανισμός φοιτητών Νομικής και νέων

δικηγόρων. Η ELSA Ελλάδας είναι μέλος της ELSA από το 1990 και αποτελείται από 3 τοπικά

παραρτήματα: ELSA Athens, ELSA Thessaloniki και ELSA Komotini.

Η ELSA Ελλάδας λειτουργεί υπό τη μορφή ομοσπονδίας σωματείων από το έτος 2008 και

προσφέρει στα μέλη της τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να αποκτήσουν κα-

ινούργιες ικανότητες και να γνωρίσουν τα νομικά συστήματα άλλων χωρών. Τα μέλη μας απο-

κτούν διεθνή κατάρτιση και επαγγελματικά προσόντα με τη συμμετοχή τους σε δράσεις σε

τοπικό και εθνικό επίπεδο, καθώς και σε εκδηλώσεις στο εξωτερικό.

Ιστορία ΕΔΕΔ

Στην πλειονότητα των θετικών και τεχνικών σχολών ο στόχος υλοποιείται εν μέρει με τη

διεξαγωγή εργαστηριακών μαθημάτων. Απεναντίας, στις θεωρητικές σχολές και ιδίως στη

Νομική Σχολή, όπου η πρακτική άσκηση προϋποθέτει πτυχίο – εν αντιθέσει με άλλες χώρες στις

οποίες πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των σπουδών – δεν υπάρχουν πολλές μέθοδοι

πρακτικής εξάσκησης των νομικών γνώσεων του προπτυχιακού φοιτητή.

Αναπόφευκτα, λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσομοιώσεις εθνικών,

ευρωπαϊκών και διεθνών οργάνων και θεσμών είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς και προσφιλείς στους

φοιτητές, καθώς τους δίνεται η ευκαιρία να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους, να εξασκήσουν

δεξιότητές τους, όπως ο δημόσιος λόγος, η διαπραγμάτευση, το πνεύμα συνεργασίας κλπ. και

ασφαλώς, να συναναστραφούν με συνομηλίκους εντός και εκτός της χώρας.



Εν προκειμένω η Ελληνική Ομοσπονδία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Νομικών (ELSA Greece), το

2015, για μια φορά ακόμη καινοτόμησε και εγκαθίδρυσε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τον 1ο

Εθνικό Διαγωνισμό Εικονικής Δίκης (ΕΔΕΔ): ένα τριήμερο ακαδημαϊκό πρόγραμμα που έλαβε

τότε χώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου 2015 στη Θεσσαλονίκη και προσομοίωσε δίκη ποινικού

εφετείου με τη συμμετοχή ομάδων φοιτητών, προερχόμενων εκ των τριών νομικών σχολών της

χώρας, υπό την καθοδήγηση και αξιολόγηση εξεχόντων ακαδημαϊκών και νομικών. Πρόκειται,

ομολογουμένως, για ένα δύσκολο εγχείρημα το οποίο ανέλαβε η ELSA Greece και έφερε

επιτυχώς εις πέρας.

Με βασικό οδηγό τη σκέψη για ένα ζωντανό και συνεχώς εξελισσόμενο διαγωνισμό που θα

αλλάζει διαρκώς αντικείμενο η ELSA Greece διοργάνωσε το 2016 τον 2οΕθνικό Διαγωνισμό

Εικονικής Δίκης (15-17 Απριλίου 2016, Θεσσαλονίκη) που προσομοίωσε μία δίκη για

αυτοκινητική διαφορά ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου. Έτσι ο δεύτερος ΕΔΕΔ, έτυχε ξανά τη

συμμετοχή ομάδων των τριών νομικών σχολών της χώρας και την τήρηση ενός υψηλού

ακαδημαϊκού επιπέδου.

Έπειτα, το 2017, ο 3ος Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης, έφτασε στο απόγειο των ορ-

γανωτικών του δυνατοτήτων, πραγματοποιούμενος στην Θεσσαλονίκη, με μία υπόθεση

προερχόμενη από τον συνεχώς εξελισσόμενο κλάδο του Εμπορικού Δικαίου. Το τέλος του 3ου

ΕΔΕΔ, άφησε όλους όσους είχαν ασχοληθεί έως τότε με την διοργάνωση του να οραματίζονται

τις δυνατότητες εξέλιξης και επέκτασης του.

Κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2017/2018 σε μία προσπάθεια της “ELSA Greece” να επεκτείνει με το

πέρας του χρόνου όσο το δυνατόν περισσότερο το εύρος του ΕΔΕΔ αποφασίστηκε, από την

Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, την Άνοιξη του 2017, ο Διαγωνισμός να λάβει χώρα

προσομοιώνοντας περισσότερες της μιας δίκες με υποθέσεις προερχόμενες από περισσότερους

κλάδους του Δικαίου και αντίστοιχα ενώπιον Δικαστηρίων που υπάγονται σε διαφορετικές

δικαιοδοσίες. Ενόψει της διεύρυνσης αυτής του Διαγωνισμού αποφασίστηκε να μεταφερθεί και

ο τόπος διεξαγωγής του στην Αθήνα, όπως και έγινε. Κατά συνέπεια τον Απρίλιο του έτους 2018

έλαβε χώρα ο 4ος Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης στην Αθήνα, προσομοιώνοντας αυτή τη

φορά μία δίκη ενώπιον Διοικητικού Δικαστηρίου και μία δίκη ενώπιον Ποινικού Δικαστηρίου.



Η Διοικητική δικαιοδοσία αφορούσε μια ακυρωτική διαφορά ενώπιον του Συμβουλίου της

Επικρατείας που έθιγε ζητήματα αναφυόμενα από την εκτέλεση και εφαρμογή του νόμου

4387/2016. Από την άλλη η Ποινική Δικαιοδοσία αφορούσε το Οικονομικό Έγκλημα, την

Διαφθορά στον Δημόσιο Τομέα και τα Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία.

Με βασικό στόχο λοιπόν, ο ΕΔΕΔ να παρέχει στους συμμετέχοντες, την ευκαιρία να γνωρίσουν

την πρακτική εφαρμογή της νομικής επιστήμης, σταδιακά, υπό το πρίσμα όλων των κλάδων του

δικαίου, συνεχίζουμε με την διοργάνωση του ανανεωμένου πλέον 5ου Εθνικού Διαγωνισμού

Εικονικής Δίκης.

Θεμελιώδης στόχος μας, παραμένει μέσω αυτού του προγράμματος να έλθει ο φοιτητής σε

επαφή με τη δικαστική διαδικασία σε μια έγκαιρη χρονική περίοδο, προκειμένου να προβεί

μεταγενέστερα σε μια υπεύθυνη απόφαση περί του κλάδου ειδίκευσης και μετέπειτα

απασχόλησης που θα ακολουθήσει.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Ο 5ος Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης της ELSA Greece

Ομάδες

O 5ος Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης της ELSA Greece, θα προσομοιώσει τον Απρίλιο του

2019, δύο Εικονικές Δίκες, ενώπιον Δικαστηρίων διαφορετικών Δικαιοδοσιών. Ειδικότερα θα προ-

σομοιωθεί μία Εικονική Δίκη ενώπιον Πολιτικού 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 Πολιτικού 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 Πολιτικού Δικαστηρίου οι συμμετέχοντες θα κληθούν να

αναλάβουν τον ρόλο του ανακόπτοντος και του καθ’ου η ανακοπή

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 σελίδα του διαγωνισμού στο Facebook.

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. Στο τέλος

της αίτησης τίθεται το εξής ερώτημα: ''σε περίπτωση που δεν επιλεγεί κάποιος από τους

προτεινόμενους συμπαίκτες σας, επιθυμείτε την ένταξή σας σε άλλη ομάδα;''. Σε περίπτωση που

η απάντησή σας είναι θετική στο παραπάνω ερώτημα η συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό είναι

πιθανή και με διαφορετική ομάδα 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 κάποιο μέλος της ομάδας που προτείνετε και έχετε απαντήσει αρνητικά δεν θα

συμμετέχετε στον Διαγωνισμό.

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.

Έγγραφη Διαδικασία του Διαγωνισμού: 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) 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 1 Μαρτίου 2019, 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 15 Μαρτίου 2019.

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 στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, δηλαδή στις 2 Μαρτίου

2019. Με δεδομένο όμως ότι αναφορικά με τον ρόλο της Διοίκησης οι ομάδες θα έχουν σύντομο

χρονικό διάστημα στη 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 εν-

διαφερόμενες 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 Πολιτικού Δικαστηρίου, όλες οι ομάδες θα πρέπει να

καταθέσουν ανακοπή ενώπιον του αρμοδίου πολιτικού δικαστηρίου έως τη 1 Μαρτίου 2019,

σύμφωνα με το πρότυπο που θα εκτεθεί στον σχετικό οδηγό προετοιμασίας που θα συνθέσει η

ακαδημαϊκή επιτροπή του διαγωνισμού.

Στην συνέχεια τα δικόγραφα των ανακοπτόντων 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 καθ’ου η

εκτέλεση,  θα πρέπει να καταθέσει προτάσεις ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου,

αποκρούοντας τους ισχυρισμούς  της ομάδας την οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει στον

Προκριματικό Γύρο της Προφορικής Διαδικασίας του Διαγωνισμού , έως τις 15 Μαρτίου 2019.

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 δικόγραφα των ανα-

κοπών στους “καθ’ου η ανακοπή” την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους,

δηλαδή στις 2 Μαρτίου 2019. Με δεδομένο όμως ότι αναφορικά με τον ρόλο του καθ’ου η

εκτέλεση οι ομάδες θα έχουν σύντομο χρονικό διάστημα στη διάθεσή τους για την συγγραφή

των προτάσεων, καλούνται να έχουν μελετήσει ενδελεχώς την υπόθεση και να έχουν

προετοιμάσει μία βασική επιχειρηματολογία ήδη πριν την παραλαβή των ανακοπών. Οι

προτάσεις θα κοινοποιηθούν στις ενδιαφερόμενες ομάδες 6 μέρες πριν την συζήτηση. Έτσι,

αντίστοιχα, και οι ομάδες υπό τον ρόλο του ανακόπτοντος 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.

Προφορική Διαδικασία του Διαγωνισμού:

Προκριματικός Γύρος της Προφορικής Διαδικασίας

Ο Προκριματικός Γύρος της Προφορικής Διαδικασίας του Διαγωνισμού θα διεξαχθεί στις 13

Απριλίου 2019 στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την προσομοίωση της Διοικητικής δίκης και

στο Εφετείο Αθηνών για την Πολιτική δίκη και η παρουσία όλων των συμμετεχόντων στους αγ-

ώνες 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 προσομ-

οιώσει 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

1οςΌμιλος

(ΠΟΛΙΤΙΚΟ)

2ος Όμιλος

(ΠΟΛΙΤΙΚΟ)

1οςΌμιλος

(ΔΗΜΟΣΙΟ)

2οςΌμιλος

(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)

Α=Ανακόπτων, Κ.Α.=Καθ’ου η ανακοπή, Α.Α.(Αιτών την ακύρωση), Δ=Διοίκηση

1οςΌμιλος

(ΠΟΛΙΤΙΚΟ)

2οςΌμιλος

(ΠΟΛΙΤΙΚΟ)

1οςΌμιλος

(ΔΗΜΟΣΙΟ)

2οςΌμιλος

(ΔΗΜΟΣΙΟ)

Π1: ΕΚΠΑ

1(Α)-ΑΠΘ

1(Κ.Α.)

Π4: ΕΚΠΑ

2(Α)-ΑΠΘ

2(Κ.Α.)

Δ1: ΕΚΠΑ

3(Α.Α.)-ΑΠΘ

3(Δ)

Δ4: ΕΚΠΑ

4(Α.Α.)-ΑΠΘ

4(Δ)

Π2: ΑΠΘ 1(Α)ΔΠΘ

1(Κ.Α.)

Π5: ΕΚΠΑ

2(Α)-ΔΠΘ

2(Κ.Α.)

Δ2: ΑΠΘ

3(Α.Α)-ΔΠΘ

3(Δ)

Δ5: ΑΠΘ

4(Α.Α)-ΔΠΘ

4(Δ)

Π3: ΔΠΘ 1(Α)-

ΕΚΠΑ 1(Κ.Α.)

Π6: ΔΠΘ 2(Α)-

ΕΚΠΑ 2(Κ.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 14 Απριλίου 2019 στο Συμβούλιο της Επικράτειας για τη

διοικητική δίκη και στο Εφετείο Αθηνών για την πολιτική δίκη, θα συμμετάσχουν οι ομάδες με

την καλύτερη βαθμολογία στον κάθε όμιλο, δηλαδή η νικήτρια του κάθε ομίλου του

Προκριματικού Γύρου θα αντιμετωπίσει στον Τελικό τη νικήτρια ομάδα του άλλου ομίλου της

οικείας δικαιοδοσίας (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, 13 Απριλίου 2019.

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): 1η Ομάδα με Υψηλότερη Βαθμολογία

Πολιτικού – 2η Ομάδα με Υψηλότερη Βαθμολογία Πολιτικού

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

Δημοσίου – 2η Ομάδα με Υψηλότερη Βαθμολογία  Δημοσίου

Βραβεία του Διαγωνισμού

• Βραβείο Νικήτριας Ομάδα Πολιτικής Δικαιοδοσίας

• Βραβείο Νικήτριας Ομάδας Διοικητικής Δικαιοδοσίας

• Βραβείο Συμμετοχής στον Τελικό της Πολιτικής Δικαιοδοσίας

• Βραβείο Συμμετοχής στον Τελικό της Διοικητικής Δικαιοδοσίας

• Βραβείο Καλύτερου Δικογράφου Ανακοπής

• Βραβείο Καλύτερου Δικογράφου Προτάσεων

• Βραβείο Καλύτερης Αίτησης Ακύρωσης

• Βραβείο Καλύτερου Υπομνήματος της Διοίκησης

• Βραβείο Καλύτερου Αγορητή Πολιτικής Δικαιοδοσίας

• 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 – Επικεφαλής: Στυλιανός Βούκουνας:  academi-

cactivities@gr.elsa.org

Ειδικός Συνεργάτης Εικονικών Δικών – Υπεύθυνος για την Πολιτική Δικαιοδοσία: Αναστασία

Καλαντζή eded@gr.elsa.org

Ειδικός Συνεργάτης Εικονικών Δικών – Υπεύθυνος για την Διοικητική Δικαιοδοσία:

Παναγιώτης Πρινιωτάκης mootcourt@gr.elsa.org

Ιστοσελίδα: http://www.elsa HYPERLINK "http://www.elsa-greece.org/eded/"- HYPERLINK

"http://www.elsa-greece.org/eded/"greece.org/eded/

Facebook:Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης  HYPERLINK "https://www.face-

book.com/moot.court.elsa.greece/"-  HYPERLINK "https://www.face-

book.com/moot.court.elsa.greece/"National MCC ELSA Greece

https://www.facebook.com/moot.court.elsa.greece/
https://www.facebook.com/moot.court.elsa.greece/
https://www.facebook.com/moot.court.elsa.greece/
http://www.elsa-greece.org/eded/
http://www.elsa-greece.org/eded/
mailto:eded@gr.elsa.org



