
Online Legal Debate “Η Αποποινικοποίηση της Κάνναβης”

Αγαπητά μέλη και φίλοι της ELSA Komotini,

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η ELSA Komotini σε συνεργασία με το
Εργαστήριο Ποινικού και Ποινικού Δικονομικού Δικαίου (Research Institute
for Criminal Law and Criminal Procedural Law) της Νομικής Σχολής του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει, στο πλαίσιο της δράσης Legal
Debate, online debate με θέμα την Αποποινικοποίηση της Κάνναβης. Μέσω των
διαγωνισμών αυτών δίδεται η ευκαιρία στα άτομα που συμμετέχουν να αναπτύξουν τη
νομική επιχειρηματολογία και διορατικότητά τους, εξασκώντας τις ικανότητές τους
στον προφορικό λόγο και την αναλυτική σκέψη, θέτοντας ως στόχο να πείσουν για τις
θέσεις τους και να παρέχουν στο κοινό τη δυνατότητα να προβληματιστούν και να
διαμορφώσουν τη δική τους άποψη σύμφωνα με όσα διαμείβονται κατά τη διάρκεια
παρακολούθησής τους.

Το ELSA Legal Debate είναι ένας προφορικός διαγωνισμός
επιχειρηματολογίας, που απαρτίζεται από δύο ομάδες με δύο ή τρία μέλη η κάθε
μια. Τα μέλη της κάθε ομάδας καλούνται να επιχειρηματολογήσουν υπέρ ή κατά του
εκάστοτε ζητήματος εναλλάξ και αξιολογούνται για τις απόψεις που εκφράζουν από
μια ομάδα νομικών που είναι εξειδικευμένη και αναγνωρισμένη στο συγκεκριμένο
επιστημονικό πεδίο. Επίσης, υπάρχει ένας συντονιστής, ο οποίος κατευθύνει τη ροή
της συζήτησης. Ο φετινός διαγωνισμός θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω της
πλατφόρμας του ZOOM, το Σάββατο 24 Απριλίου.

https://www.elsa-greece.org/elsa-komotini/


Ακαδημαϊκός υπεύθυνος της δράσης θα είναι ο κύριος Ιωάννης Μοροζίνης,
Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Μονάχου και Ειδικός Επιστήμων
στη βαθμίδα του Λέκτορα στον Τομέα Ποινικών Επιστημών της Νομικής
Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ενώ ο διαγωνισμός βρίσκεται
υπό την αιγίδα του Εργαστηρίου Ποινικού και Ποινικού Δικονομικού Δικαίου
(Research Institute for Criminal Law and Criminal Procedural Law).

Η φόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Τρίτη 13 Απριλίου 2021 στις 23:59.

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/CLgiV7CWyz3AMbfe6

Για οποιαδήποτε απορία ή κώλυμα προκύψει, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας
μέσω των social media ή στο academicactivities.komotini@gr.elsa.org

Με εκτίμηση,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ELSA Komotini,
Σόφη, Ευαγγελία, Θοδωρής, Όλγα, Μυρσίνη, Ξανθή, Αγγελική

https://forms.gle/CLgiV7CWyz3AMbfe6

