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Μέσα από αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε την 5η
εκδοχή του Εθνικού Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης (από εδώ και στο εξής ΕΔΕΔ).

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων χρόνων, ο ΕΔΕΔ κατέστη η πιο σταθερή, συμπαγής και χαρακτηριστική
Διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Νομικών Ελλάδος. Χάρη σε αυτή τη διοργάνωση Φοιτητές, αλλά

και Ασκούμενοι της Νομικής Επιστήμης έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτική νομική γνώση και να
λάβουν μια πρόγευση του νομικού επαγγέλματος. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία για τους φοιτητές να
εντρυφήσουν σε πολύπλοκα νομικά ζητήματα, μέσα από υποθέσεις εργασίας, αλλά και να ζήσουν -έστω και

εικονικά- λίγες στιγμές ως (πραγματικοί) δικηγόροι. Παράλληλα, δίνεται στο Φοιτητή τη δυνατότητα να
εξασκήσει τη συγγραφική νομική του ικανότητα, αλλά και την νομικό του λόγο ενώπιον πραγματικών

δικαστών.

Στόχος του φυλλαδίου αυτού είναι να παρέχει επαρκείς πληροφορίες για την Αποστολή, το Όραμα και τη Δομή
του ΕΔΕΔ σε κάθε πιθανό ενδιαφερόμενο. Αν κάποιο από τα κομμάτια του σας προβληματίζει, μη διστάσετε να

επικοινωνήσετε μαζί μας.

Εκ μέρους της ELSA Greece,

Στυλιανός Βούκουνας
Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Δραστηριοτήτων

academicactivities@gr.elsa.org

Διομήδης Αφεντούλης
Πρόεδρος
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“Ο Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης μέχρι Σήμερα”

Ο Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης της ELSA Greece, αποτελεί τον μοναδικό διαγωνισμό προσομ-
οίωσης ελληνικού δικαστηρίου, στα πρότυπα διεθνών διαγωνισμών. Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει αφενός

έγγραφη διαδικασία με την υποβολή από πλευράς των συμμετεχόντων δικογράφων (ανάλογα με το είδος της
εκάστοτε Δικαιοδοσίας στην οποία υπάγεται το Δικαστήριο από το οποίο κρίνεται η υπόθεση) και αφετέρου

προφορική διαδικασία ενώπιον Εικονικού Δικαστηρίου που απαρτίζεται κάθε φορά από νομικούς επιστήμονες
ή/και πραγματικούς δικαστές της ελληνικής νομικής κοινότητας.

     Ο Διαγωνισμός διοργανώθηκε για πρώτη φορά τον Μάιο του  2015 στη Θεσσαλονίκη και περιελάμβανε την
προσομοίωση δίκης ποινικού εφετείου με τη συμμετοχή ομάδων των τριών νομικών σχολών της χώρας.

Μάλιστα, η ELSA Greece διοργάνωσε και το έτος 2016 τον 2ο Εθνικό Διαγωνισμό Εικονικής Δίκης (15-17
Απριλίου 2016, Θεσσαλονίκη) που προσομοίωσε μία δίκη για αυτοκινητική διαφορά ενώπιον Μονομελούς

Πρωτοδικείου και το έτος 2017 αντίστοιχα τον 3ο Εθνικό Διαγωνισμό Εικονικής Δίκης (28-30 Απριλίου 2017,
Θεσσαλονίκη) με θεματολογία που αφορούσε σε μία υπόθεση Εμπορικού Δικαίου ενώπιον Πολυμελούς

Πρωτοδικείου.

     Κατά το έτος 2017/2018, σε μια προσπάθεια διεύρυνσης, τόσο ποιοτικής, όσο και ποσοτικής του διαγωνισμού
αποφασίστηκε 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 που έθιγε ζητήματα αναφυόμενα από την εφαρμογή του νόμου 4387/2016 που

αναμόρφωσε το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και μία δίκη ενώπιον Ποινικού Δικαστηρίου που σχετιζόταν
με το Οικονομικό Έγκλημα, την Διαφθορά στον Δημόσιο Τομέα και τα Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία.



“Ο Φετινός ΕΔΕΔ”

Ο Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα προσομοιώσει δύο
Δικαιοδοσίες, μια Ιδιωτικού και μια Δημοσίου Δικαίου. Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι της Υπόθεσης Δημοσίου

Δικαίου θα είναι : η κυρία Πρεβεδούρου Ευγενία και ο κύριος Βλαχόπουλος Γιώργος. Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι
της Υπόθεσης Ιδιωτικού Δικαίου θα είναι οι κύριοι: Αρβανιτάκης Παρασκευάς, Μπαμπινιώτης Δημήτρης.

   O Διαγωνισμός διακρίνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη
φάση οι συμμετέχοντες επεξεργάζονται την υπόθεση εως

ότου την υποβολή του δικογράφου τους. Μετά την κατάθεση
του δικογράφου, ξεκινάει η προετοιμασία για την δεύτερη

φάση, ήτοι την προφορική διαδικασία. Η προφορική
διαδικασία διεξάγεται δύο μέρες.

Την πρώτη μέρα διεξάγονται οι ημιτελικοί, ενώ την δεύτερη ο μεγάλος τελικός.

    Φέτος η υπόθεση που θα προσομοιωθεί ενώπιον
Διοικητικού Δικαστηρίου θα εφάπτεται μια ακυρωτική

διαφορά του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετική με την
παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Από την άλλη,

ενώπιον Πολιτικού Δικαστηρίου θα προσομοιωθεί μια
διαφορά Εμπορικού Δικαίου.

Join us:
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