
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ RHODES MRC 2022 

Η επαναφορά στις προσομοιώσεις διεθνών οργανισμών συντελέσθηκε με το 

ThessISMUN 2022. Αν και πρακτικά είναι σαν να αρχίζουμε ξανά από την αρχή, 

υπάρχουν όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που στηρίζουν με την εμπειρία τους και την αγάπη 

τους για τα MUNs τις αποστολές της Νομικής ΑΠΘ. Μαζί τους, λοιπόν, ξεκινάμε τη 

συγκρότηση αποστολής για την προσομοίωση της Ρόδου.  

Το RhodesMRC 2022 (https://rhodesmrc.org/2022/apply/) διεξάγεται 12-16 

Οκτωβρίου για δωδέκατη φορά, και γίνεται προσομοίωση σε οκτώ (8) περιφερειακούς 

οργανισμούς, όπως το ΝΑΤΟ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισμός για την 

Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, το Συμβούλιο της ΕΕ, η Αφρικανική Ένωση, 

η Ένωση για τη Μεσόγειο, η Διάσκεψη Ειρήνης για την Ευρώπη και η Διάσκεψη 

Κορυφής για τον Πλανήτη και συμμετέχουν πάνω από 460 delegates. Φυσικά, υπάρχει 

ακαδημαϊκή εποπτεία στο πρότυπο του ThessISMUN, και συμμετοχή 

συμφοιτητών/τριών σας σε 5 από τα 8 Προεδρεία της διοργάνωσης, ενώ εφέτος Γενική 

Γραμματέας είναι η Ερατώ Φεσατίδου, η οποία θα σας ενημερώσει σύντομα από 

κοντά σε συνεργασία με τα μέλη των Προεδρείων. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για 

μια διοργάνωση που είναι εξίσου μεγάλη με το ThessISMUN. 

Για να συμμετέχετε στην αποστολή της Νομικής μας, υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση 

στον παραπάνω σύνδεσμο 

Μέχρι τις 15/6, το early bird fee είναι 75 ευρώ.  

Μέχρι τις 31/8, το κανονικό fee είναι 85 ευρώ. 

Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας είναι δυνατή μόνο η ατομική 

υποβολή με κόστος 85 ευρώ. 

Tips: Όσο νωρίτερα κάνετε την αίτηση, τόσο καλύτερα θα μπορέσετε να 

προγραμματίσετε το ταξίδι σας και φυσικά να εξασφαλίσετε φθηνά αεροπορικά 

εισιτήρια. Η διαμονή είναι εξασφαλισμένη σε αξιοπρεπέστατα ξενοδοχεία στο κέντρο 

της Ρόδου, με ειδικές -πολύ καλές- τιμές. Η διοργάνωση περιλαμβάνει social events 

και φυσικά την τελετή λήξης στο Κάστρο των Ιπποτών και στο Παλάτι του Μεγάλου 

Μάγιστρου.  

Για όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε την Τετάρτη 1 Ιουνίου στις 13:00 

στην Αίθουσα 5. 

Ο υπεύθυνος καθηγητής 

Μ. Σαρηγιαννίδης 
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