
Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη ςυμμετοχή φοιτητών ςτην εικονική δίκη του 
Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου (John Jackson Moot Court Competition) 

 
Η Νομικι Σχολι του ΑΠΘ κα ςυμμετάςχει και φζτοσ ςτον προβεβλθμζνο διεκνι διαγωνιςμό 
εικονικισ δίκθσ του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου (ΠΟΕ). 
 
Για τον διαγωνιςμό αυτό, μπορείτε να ενθμερωκείτε ςτο ακόλουκο link: 
 

https://johnhjacksonmoot.elsa.org/ 
 
Ο διαγωνιςμόσ χωρίηεται ςε δυο φάςεισ, τθν γραπτι και τθν προφορικι. Στθ γραπτι φάςθ, 
οι ςυμμετζχοντεσ προετοιμάηουν γραπτά υπομνιματα για τθν ενάγουςα και τθν εναγόμενθ 
χϊρα. Ακολουκεί θ ςυμμετοχι ςτον προφορικό διαγωνιςμό, που φζτοσ κα διεξαχκεί 
διαδικτυακά.  
 
Μπορείτε να διαβάςετε τθν φετινι υπόκεςθ ςτο ακόλουκο link:  
 
https://files.elsa.org/MCC/2021/Case_Budica_John_H._Jackson_Moot_Court_Competition_1
9th_edition.pdf 
 
Υπεφκυνοσ κακθγθτισ είναι ο κ. Γκλαβίνθσ, ο οποίοσ κα παρουςιάςει τον φετινό διαγωνιςμό 
ςε όςουσ και όςεσ ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν, ςτθν εκδιλωςθ που διοργανϊνει για το 
ςκοπό αυτό θ ELSA Θεςςαλονίκθσ. 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΗ 
 
Η ενθμερωτικι εκδιλωςθ κα διεξαχκεί τθν Παραςκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 6 μμ. 
διαδικτυακά και μπορεί να τθν παρακολουκιςει ο κακζνασ ςτο παρακάτω link: 
 

https://us02web.zoom.us/j/85401897138  (Meeting ID: 854 0189 7138) 
 
Στον διαγωνιςμό αυτό μποροφν να ςυμμετζχουν φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ Νομικισ, 
προπτυχιακοί ι μεταπτυχιακοί, με άριςτθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ τόςο ςε επίπεδο 
γραπτοφ όςο κυρίωσ προφορικοφ λόγου. Αποδεικτικό γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 
επιπζδου C2 είναι το ελάχιςτο τυπικό προςόν. Από ’κει και πζρα, ευπρόςδεκτεσ είναι 
γνϊςεισ Δικαίου Διεκνοφσ Εμπορίου (προτεραιότθτα ζχουν οι φοιτθτζσ που ζχουν 
παρακολουκιςει το μάκθμα International Trade Law – GATT/WTO Law, το οποίο διδάςκεται 
ωσ ΕΛΕ ςτα αγγλικά και για τουσ Ζλλθνεσ φοιτθτζσ.  
 
Όςοι εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ να ςυμμετάςχουν ςτθν ομάδα φοιτθτϊν που κα 
εκπροςωπιςει τθ Σχολι μασ ς’ αυτό το διαγωνιςμό, κα περάςουν από διαδικαςία 
προεπιλογισ και ςτθ ςυνζχεια κα κλθκοφν να μελετιςουν το φετινό case και να 
προετοιμάςουν μια ςφντομθ παρουςίαςθ, τθν οποία κα κάνουν ςτα αγγλικά, βάςει τθσ 
οποίασ και κα επιλεγοφν τελικά. 
 
Όςοι ςκζφτονται να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ, κα πρζπει να γνωρίηουν ότι κα 
χρειαςτεί να επενδφςουν ςε χρόνο και κόπο μζχρι τον Μάρτιο για να προετοιμάςουν τθν 
ςυμμετοχι τουσ ςτον διαγωνιςμό αυτό. Όςοι ζχουν πολλζσ υποχρεϊςεισ τθν περίοδο του 
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, δφςκολα κα αντεπεξζλκουν. Γι’ αυτό, κα πρζπει να ςκεφτοφν 
ςοβαρά να ςυμμετάςχουν οι πεμπτοετείσ, που εξ οριςμοφ ζχουν περιςςότερο χρόνο ςτθ 
διάκεςι τουσ και φυςικά περιςςότερεσ γνϊςεισ δικαίου, ϊςτε ν’ αντεπεξζλκουν ςτισ υψθλζσ 
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απαιτιςεισ του διαγωνιςμοφ. Μποροφν να ςυμμετάςχουν επίςθσ και μεταπτυχιακοί 
φοιτθτζσ. 
 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 
Αποςτολι εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό με βιογραφικό ςθμείωμα 
κα πρζπει να αποςταλεί με e-mail το αργότερο μζχρι τισ 9 Οκτωβρίου ςτθν  ELSA 
Θεςςαλονίκθ, ςτθ διεφκυνςθ: academicactivities.thessaloniki@gr.elsa.org 
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