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1)Εισαγωγή στο εγχειρίδιο- αναγνωρίσεις

Το παρόν εγχειρίδιο δημιουργήθηκε στα πλαίσια των εργασιών
της ELSA Greece. Στόχος του παρόντος είναι να αποτελέσει ένα
σημαντικό βοήθημα για τους επόμενα μέλη διοικητικών
συμβουλίων του δικτύου και ειδικότερα του τομέα του
Προγράμματος Ανταλλαγής Φοιτητών - Student Trainee
Exchange Programme και ταυτόχρονα να εξοικειώσει τα
προαναφερθέντα μέλη με τα interna corporis του
προγράμματος. Σε καμία περίπτωση αυτό το εγχειρίδιο δεν είναι
πλήρες, αλλά λειτουργεί ως συμπλήρωμα στα διάφορα
υπάρχοντα κείμενα, όπως το handbook της ELSA International,
ενώ παράλληλα είναι προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα.
Τέλος, επιδέχεται αναπροσαρμογών βάσει της εξέλιξης του
τομέα τα επόμενα χρόνια και της προόδου του ελληνικού
δικτύου. Και θα ήταν τουλάχιστον ευτυχές και ευχάριστο τα
ονόματα των μελών που συνέβαλαν σε αυτό το εγχείρημα, όπως
παρουσιάζονται παρακάτω, να αυξάνονται ανά τη διάρκεια των
χρόνων.

Αυτό το handbook δημιουργήθηκε από τους:

Παύλο Σαλονικίδη,

Αντιπρόεδρο STEP

ELSA Greece 2018-2019



Κακαλή Όλγα

Ειδική συνεργάτιδα STEP, υπεύθυνη για το student hunting

ELSA Greece 2018-2019

Καρακάνα Πέτρο

Ειδικό Συνεργάτη STEP, υπεύθυνο για το job hunting

ELSA Greece 2018-2019

Η επιμέλεια έγινε από την:

Νικολίνα Πριοβόλου,

Αντιπρόεδρο Marketing

ELSA Greece 2018-2019



2) Σημαντικά έγγραφα

Εκτός από το παρόν εγχειρίδιο υπάρχουν συγκεκριμένα
έγγραφα, απαραίτητα για κάθε διοικητικό μέλος του τομέα του
STEP.

Μεταξύ άλλων, αναφέρονται:

 Το International Council Meeting Decision Book και τα
Statutes and Orders στα οποία περιλαμβάνονται όλες οι
αποφάσεις του δικτύου σχετικά με τον τομέα, όπως το
σύστημα ποινών, τις υποχρεώσεις των αιτούντων στο
πρόγραμμα, την διαδικασία του STEP κτλ. Είναι
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα
https://officers.elsa.org/im/#1487258933436-bfcf6cda-
c09c

 Η Traineeship Specification Form (TSF), η Student
Application Form (SAF), η Trainee Evaluation Form
(TEF) και η Evaluation Form (EF), όπως είναι διαθέσιμες
στην ιστοσελίδα
https://officers.elsa.org/step/#1486904937933-7e236233-0
5d1 και αναλύονται διεξοδικά στο handbook της ELSA
International

 Το Handbook της ELSA International σχετικά με το
STEP, διαθέσιμο στον ιστότοπο
https://files.elsa.org/STEP/STEP_Handbook.pdf

 Η Σύμβαση Μαθητείας- Traineeship Agreement (TA),
όπως έχει αναθεωρηθεί από την ELSA Greece

 Όλα τα αρχεία και οι στατιστικές διαθέσιμα στο officers
portal της ELSA International https://officers.elsa.org/step/
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3) Job hunting

3.1 Πρώτη επαφή με τον υποψήφιο πάροχο πρακτικής άσκησης

Η συνέχιση και η περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα του STEP
στην Ελλάδα εξαρτάται σε τεράστιο βαθμό από τις θέσεις STEP
που ανοίγει το κάθε τοπικό σωματείο. Κρισιμότατη, λοιπόν,
καθίσταται η 1η επαφή με τους υποψήφιους παρόχους
πρακτικής άσκησης. Παρατίθεται παρακάτω ένα πρότυπο
κείμενο για την 1η προσέγγιση με έναν υποψήφιο πάροχο, το
οποίο χρήσιμο είναι να συνοδεύεται από μία παρουσίαση (σε
μορφή pdf) του προγράμματος STEP. Το κείμενο αυτό
επιδέχεται τροποποιήσεων σε περίπτωση που απευθύνεται σε
πρώην μέλη του σωματείου (Alumni).

Αξιότιμη/ε κυρία/ε (όνομα υποψηφίου παρόχου),

Το όνομα μου είναι……. και είμαι ο αντιπρόεδρος του
Προγράμματος STEP της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Νομικών,
(τοπικό σωματείο). Η ELSA είναι ένας διεθνής, μη πολιτικός,
φοιτητικός οργανισμός με πάνω από 54000 μέλη σε 44 χώρες της
Ευρώπης, συνεργάτης για μία σειρά ετών με το Συμβούλιο της
Ευρώπης.

Ο λόγος που σας αποστέλλω το παρόν e-mail είναι για να σας
παρουσιάσω μία από τις κύριες δραστηριότητές μας, την οποία
πιστεύω πως θα βρείτε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Το πρόγραμμα
STEP είναι ένα διεθνές πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του
οργανισμού μας. Το STEP δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές και
νέους νομικούς από άλλες χώρες της Ευρώπης να έρθουν στην
Ελλάδα και πάρουν πολύτιμες εμπειρίες πάνω σε ένα διαφορετικό
νομικό σύστημα, κάνοντας πρακτική άσκηση σε τοπικές
δικηγορικές εταιρείες και σε πανεπιστημιακά ιδρύματα.



Επικοινωνώ με εσάς καθώς πιστεύω πως ο/η
εταιρεία/οργανισμός/ίδρυμα/γραφείο σας θα μπορούσε να
αποτελέσει έναν εξαιρετικό συνεργάτη στην προσπάθεια μας να
προωθήσουμε το πρόγραμμα και στην Ελλάδα.

Ελπίζω να μας δώσετε την δυνατότητα να σας αναπτύξουμε διά
ζώσης τα σημαντικά πλεονεκτήματα που μπορείτε να αποκομίσετε
με την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα. Συνημμένες θα βρείτε
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σωματείο μας και το
πρόγραμμα του STEP. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε
(αριθμός) ημέρες, στοχεύοντας να κλείσουμε ένα ραντεβού στο
γραφείο σας.

Μετά τιμής,

(όνομα και θέση)

3.2 Αναφορά στην μέθοδο των τριών για την προσέγγιση του
νέου παρόχου

Καταρχήν, πάροχος πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι ένα
δικηγορικό γραφείο, μία τράπεζα, μία ασφαλιστική εταιρεία,
ένας Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, ένα πανεπιστημιακό
ίδρυμα και γενικά οποιοσδήποτε φορέας με νομικό αντικείμενο
ενασχόλησης. Το πρώτο βήμα προσέγγισης ενός νέου
υποψήφιου παρόχου περιγράφηκε στο 4.1 του παρόντος
εγχειριδίου. Μετά την αποστολή του mail, ως δεύτερο βήμα, θα
πρέπει να ακολουθήσει μία τηλεφωνική επαφή με τον φορέα, με
στόχο την συμφωνία για την πραγματοποίηση προσωπικής
συνάντησης. Η σύναντηση αυτή καλό είναι να
πραγματοποιείται από κοινού με ένα ακόμη μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατά προτιμήση, τον πρόεδρο ή τον
ταμία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ενθαρρύνεται οι



αρμόδιοι να παρουσίαζουν το πρόγραμμα και την όλη
διαδικασία, να επιλύουν τις όποιες απορίες προκύψουν και να
είναι σε θέση να κάμψουν οποιοδήποτε ενδοιασμό του παρόχου.

3.3 Επιχειρήματα προς κάλυψη των αντιρρήσεων- ενστάσεων
παρόχων πρακτικής άσκησης ως προς την συμμετοχή τους στο
πρόγραμμα

Ακολουθεί μία παρουσίαση συχνών ενδοιασμών υποψηφίων
παρόχων πρακτικής άσκησης σχετικά με το όλο πρόγραμμα,
καθώς και πιθανές απαντήσεις:

 «Απουσία προσωπικής γνωριμίας μεταξύ παρόχου και
ασκουμένου»

Αρχικά, δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποιος προβληματισμός,
καθώς κάθε πάροχος έχει τη δυνατότητα διεξαγωγής
συνέντευξης με κάθε υποψήφιο ασκούμενο, ακριβώς επειδή δεν
έχουν γνωριστεί προσωπικά στο παρελθόν. Επιπλέον, όσον
αφορά τις επιθυμητές ικανότητες, ο πάροχος είναι εκείνος που
καθορίζει τα τυπικά κριτήρια των υποψηφίων, και στην συνέχει
είναι εκείνος που επιλέγει τον καταλληλότερο μεταξύ των
αιτουμένων τη θέση.

 «Απουσία ύπαρξης νομικών υποθέσεων με ξένο
ενδιαφέρον»

Παρατηρείται μία ομοιομορφία μεταξύ των εννόμων τάξεων και
των εθνικών δικαίων των ευρωπαϊκών κρατών και λόγω της
συμμετοχής τους σε διεθνείς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή
Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Επιπλέον, συνηθίζεται



από υφιστάμενους παρόχους να αναθέτουν σε ασκουμένους την
αναζήτηση δικαστικών αποφάσεων του ΔΕΕ, του ΕΔΔΑ, καθώς
και νομολογία ανωτάτων δικαστηρίων των χωρών προελεύσεως
του ασκουμένου για νομικά ζητήματα που απασχολούν τον
πάροχο.

 «Προτίμηση ασκουμένου από την Ελλάδα έναντι ξένου
ασκουμένου»

Ένας ασκούμενος από το εξωτερικό έχει άλλο γνωστικό και
νομικό υπόβαθρο και είναι εξοικειωμένος με μία άλλη έννομη
τάξη. Μπορεί να προσφέρει μία διαφορετική οπτική γωνία σε
υποθέσεις ελληνικού δικαίου. Με την έλευση, άλλωστε ενός
ξένου ασκουμένου, δίνεται η ευκαιρία στον πάροχο να
δικτυωθεί σε επίπεδο της εθνικής ομοσπονδίας και όχι μόνο.

 «Δυσκολία με την επικοινωνία με ξένο - δεν γνωρίζει
καλά αγγλικά ο πάροχος»

Η επικοινωνία για καθημερινά ζητήματα είναι σχετικά απλή και
δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Δεν απαιτείται ιδιαίτερα μεγάλη
εξοικείωση με τη διεθνή γλώσσα. Δεν πρέπει να παραληφθεί η
επισήμανση πως ο πάροχος είναι αυτός που επιλέγει τις
γλώσσες που χρειάζεται να γνωρίζουν οι ασκούμενοι και άρα
μπορεί να ζητηθεί μεταξύ άλλων και η βασική γνώση της
ελληνικής γλώσσας.

 «Δυσκολίες με την ηλεκτρονική μορφή της Traineeship
Specification Form»



Ο αρμόδιος αντιπρόεδρος STEP βρίσκεται στην διάθεση του
παρόχου ανά πάσα ώρα και στιγμή και δύναται να συμπληρώσει
την φόρμα μαζί με τον πάροχο. Αντιλαμβανόμενοι τα
προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την συμπλήρωση
της ηλεκτρονικής TSFs, παρέχεται η δυνατότητα στον
υποψήφιο πάροχο να συμπληρώσει την γραπτή μορφή αυτής
της φόρμας και να την αποστείλει στον αρμόδιο αντιπρόεδρο
του τοπικού σωματείου. Ο τελευταίος ή ο αρμόδιος εθνικός
αντιπρόεδρος θα «περάσει» ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα
στοιχεία και αντίστοιχο αντίγραφο θα σταλεί πίσω στον πάροχο.

  «Χρονοβόρα η διαδικασία του STEP»

Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα που
απευθύνεται και στα 54000 μέλη του δικτύου. Έχουμε μπροστά
μας μια διαδικασία που στόχο έχει να διασφαλίσει στον πάροχο
τη διοχεύτευση των καταλληλότερων ασκουμένων. Ήδη
μάλιστα, στο πλαίσιο των εργασιών του διεθνούς δικτύου,
στοχεύουμε στην απαλοιφή γραφειοκρατικών διαδικασιών και
προθεσμιών, έτσι ώστε να μειώσουμε το απαιτούμενο χρονικό
διάστημα.

 «Δεν επιτρέπεται να πληρώσει ασκουμένους ή δεν έχει
διαθέσιμα κεφάλαια»

Πρώτα από όλα, αναγκαίο να σημειωθεί καθίσταται το γεγονός
πως στόχος της πληρωμής του ασκουμένου δεν είναι ο
πλουτισμός του αυτός καθαυτός, αλλά τουλάχιστον σε πρώτο
επίπεδο, η διαβίωση του σε μία ξένη χώρα. Επίσης, πρέπει να
ξεκαθαρισθεί πως ο πάροχος δεν είναι υποχρεωμένος να
πληρώσει στον ασκούμενο. Ο πρώτος, όμως, μπορεί έναντι



αμοιβής, να παρέχει στέγαση, σίτιση ή/και κάρτες
μετακινήσεων, όπως πράττουν και τωρινοί πάροχοι πρακτικής
άσκησης.

4) Προώθηση του student hunting

4.1 Πρότυπο κείμενο για πρώτη επαφή με άλλα εθνικά και
τοπικά σωματεία

Η προώθωση των ελληνικών θέσεων STEP γίνεται σε
συνεργασία με τα άλλα σωματεία της ομοσπονδίας. Αρχικός
στόχος καθίσταται η πρώτη επαφή με τους αντιπροέδρους STEP
των λοιπών εθνικών σωματείων, έτσι ώστε να επιτευχθεί η
αμοιβαία συνεργασία και προώθηση των θέσεων μας από 43
άλλα εθνικά δίκτυα. Η επαφή αυτή και η πρόταση για σύναψη
συνεργασίας προώθησης μπορεί να πραγματοποιηθεί με την
αποστολή από πλευράς μας ενός mail .

Παρατίθεται ένα πρότυπο κείμενο για την 1η επαφή με άλλα
εθνικά σωματεία:

Honorable members of the STEP team of ELSA (εθνικό
σωματείο),

Good evening from Greece! We hope everything goes as
planned!
We are really excited for the upcoming ICM, where we will have
the chance to get to know each other better and have fruitful
discussions as always! We would like to propose a subject worth
of discussion, which is a possible cooperation of our countries
on the area of promoting the STEP traineeships of each other in



order to achieve a better and more effective promotion towards
our members! The cooperation our Networks had all these years
promises that this could really work! We would really like to
hear your thoughts on this idea! Maybe we could discuss it more
directly via Slack or Facebook. In any case, we are looking
forward to hearing from you.

Best regards,

(όνομα officer)

4.2 Πρότυπο κείμενο για προώθηση του προγράμματος σε
ιστοσελίδες

Πέραν της προώθησης στο εξωτερικό, σημαντικό βήμα για την
ανάπτυξη και του προγράμματος στην Ελλάδα αποτελεί και η
διάδοση του διαμέσου ηλεκτρονικών περιοδικών- ιστοσελίδων
νομικού και μη περιεχομένου.

Παρακάτω παρατίθεται ένα πρότυπο «δελτίο τύπου»,
προσαρμοσμένα σε φοιτητικό- νεανικό ύφος, καθώς
απευθυνόμαστε σε νέους νομικούς:

Αγαπάς τα ταξίδια, όσο και την ενασχόληση με τη νομική
επιστήμη;

                 Τώρα μπορείς να τα συνδυάσεις!
Η ELSA, η Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών, στα πλαίσια του
προγράμματος ανταλλαγής ασκουμένων (πρόγραμμα STEP), σου

προσφέρει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις μία πρακτική
άσκηση στο εξωτερικό και να διευρύνεις τους νομικούς σου

ορίζοντες!



Πάνω από (αριθμός) θέσεις σε δικηγορικές εταιρίες,
οργανισμούς, πανεπιστημιακά ιδρύματα σε περιμένουν να τις

ανακαλύψεις!

Παρακάτω θα βρείτε τις θέσεις πρακτικής άσκησης :
https://step.elsa.org/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το STEP και τους
όρους αίτησης μην διστάσετε να απευθυνθείτε:

Για τα μέλη της ELSA Athens: step.athens@gr.elsa.org
Για τα μέλη της ELSA Thessaloniki:

step.thessaloniki@gr.elsa.org
Για τα μέλη της ELSA Komotini: step.komotini@gr.elsa.org

5) Student hunting

 5.1 Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις μελών του δικτύου
σχετικά με το πρόγραμμα STEP

Σχεδόν όλα τα μέλη του δικτύου αναγνωρίζουν το όνομα STEP.
Λίγοι είναι όμως αυτοί που γνωρίζουν όλες τις λεπτομέρεις και
πτυχές του προγράμματος. Ανακύπτουν, λοιπόν, πάμπολλες
ερωτήσεις από τους ενδιαφερομένους. Κύριο μέλημα των
υπευθύνων του προγράμματος, και όχι μόνο, είναι η άμεση και
έγκαιρη κάλυψη των ερωτημάτων των πιθανών αιτούντων στο
πρόγραμμα. Για αυτό τον λόγο επιχειρείται η συγκέντρωση
πιθανών ερωτημάτων και των απαντήσεών τους.



 «Φόβος απόρριψης λόγω περιορισμού στον αριθμό
αιτήσεων του κάθε ενδιαφερομένου (έως και 3 θέσεις)»

Μπαίνοντας στην επίσημη σελίδα του STEP, o καθένας μπορεί
να δει πόσοι είναι οι αιτούντες για κάθε ξεχωριστή θέση.
Φρόνιμο είναι να αποφεύγει ο ενδιαφερόμενος τις θέσεις στις
οποίες έχουν γίνει πολλές αιτήσεις. Άλλωστε, οι υπεύθυνοι του
προγράμματος είναι ανοιχτοί στο να παρέχουν συμβουλές ανά
πάσα στιγμή για την διαθεσιμότητα των θέσεων. Επίσης, για να
είναι πιο σίγουρη η αποδοχή της αίτησης, ωφέλιμο είναι να
προσέξει ο ενδιαφερόμενος την σύνταξη του γράμματος
κινήτρου και την καλή παρουσία στην συνεντεύξη, σε
περίπτωση που τη ζητήσει ο πάροχος πρακτικής άσκησης.

 «Προβληματισμός για το μικρό της ηλικίας και του
προπτυχιακού επιπέδου σπουδών»

Αφού το επίπεδο σπουδών που ζητούν οι πάροχοι είναι το
χαμηλότερο δυνατό για τα δεδομένα του προγράμματος
(προπτυχιακό επίπεδο), οι περισσότερες θέσεις είναι
προσβάσιμες και σε προπτυχιακούς φοιτητές. Επιπλέον,
παρατηρείται πως το επίπεδο των μελών του ελληνικού δικτύου
είναι σχετικά υψηλό. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και από
προηγούμενους ακουμένους από την Ελλάδα, ανεξαρτήτου
επιπέδου σπουδών και ηλικίας, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στις
απαιτήσεις του εκάστοτε παρόχου. Προς εξάλειψη αυτού του
προβληματισμού χρήσιμη είναι η παραπομπή των
ενδιαφερομένων στα Testimonials, είτε της ELSA Greece, είτε
της ELSA International.



 «Χρονοβόρα η διαδικασία του STEP»

Πρόκειται για ένα τεράστιο πρόγραμμα που στόχο έχει να δώσει
σε κάθε μέλος του δικτύου την καλύτερη επιλογή και εμπειρία
μέσα από ένα τεράστιο market pool εκατοντάδων θέσεων
πρακτικής άσκησης ανά την Ευρώπη και τον κόσμο. Ήδη το
δίκτυο προχωρά σε απαλοιφή διάφορων γραφειοκρατικών
διαδικασιών και προθεσμιών του παρελθόντος. Άλλωστε,
τίθενται με τέτοιον τρόπο οι προθεσμίες στις θέσεις πρακτικής
άσκησης, ώστε να δύναται ο ασκούμενος να επιλέξει (μέσα από
ένα ορισμένο χρονικό περιθώριο) το διαστήμα κατά το οποίο
επιθυμεί να πραγματοποιήσει την άσκηση.

 «Απουσία προσωπικής γνωριμίας με τον πάροχο
πρακτικής άσκησης»

Καταρχήν, δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποιος προβληματισμός,
διότι οι περισσότεροι πάροχοι είναι χρόνιοι συνεργάτες του
δικτύου και τους γνωρίζουν προσωπικά τα μέλη του τοπικού
σωματείου προέλευσης του πάροχου. Αν υπήρχε πάροχος που
προκαλούσε προβλήματα με την συμπεριφορά του εν γένει, θα
είχε αποκλειστεί από το πρόγραμμα, όπως έχει συμβεί στο
παρελθόν. Ακόμη, χρήσιμη είναι η παραπομπή των
ενδιαφερομένων στα Testimonials, είτε της ELSA Greece, είτε
της ELSA International, ώστε να συνειδητοποιήσουν το καλό
κλίμα που επικρατεί στο χώρο πραγματοποίησης της άσκησης.



 «Φόβος να ζήσει και να εργαστεί κάποιος στο
εξωτερικό για μεγάλο διάστημα»

Το κάθε τοπικό σωματείο συστήνει ομάδα υποδοχής
ασκουμένων (Hosting group), η οποία είναι, σε συνεργασία με
τον τοπικό αντιπρόεδρο και τους ειδικούς του συνεργάτες,
υπεύθυνη για την υποδοχή των ασκουμένων. Βοηθάει τον
ασκούμενο στην εύρεση στέγης, όπως για παράδειγμα τον
φέρνει σε επικοινωνία με μεσιτικά γραφεία ή με τις φοιτητικές
εστίες. Παράλληλα, φροντίζει για την πρόσβαση του
ασκουμένου στο διαδίκτυο και η ομάδα μπορεί να παραλάβει
τον ασκούμενο από το αεροδρόμιο, εφόσον υπάρξει σχετική
συνεννόηση. Η σημαντικότερη υποχρέωση της ομάδας είναι να
συνοδεύει τον ασκούμενο στην πρώτη του ημέρα στον φορέα
της πρακτικής άσκησης. Όμως, η επαφή του ασκουμένου με το
hosting group δεν τελειώνει στην πρώτη μέρα. Καθόλη τη
διάρκεια της πρακτικής, η ομάδα ή μέλη της ατομικά,
οργανώνουν εξόδους στην πόλη και περιηγήσεις, ακόμα και
πολιτιστικού περιεχομένου, με στόχο πάντα την εξοικείωση του
ασκουμένου με την χώρα-πόλη όπου διεξάγεται η άσκηση.

 «Γιατί να επιλέξει κάποιος το STEP έναντι άλλου
προγράμματος πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό;»

Το STEP είναι ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα, το οποίο
απευθύνεται αποκλειστικά σε νομικούς. Ο παραπάνω
περιορισμός υφίσταται καθώς μία τέτοια πρακτική άσκηση έχει
κυρίως νομικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην εξοικείωση του
ασκουμένου με την νομική επιστήμη εν γένει. Παράλληλα, η
πρακτική άσκηση που προσφέρει ο ασκούμενος
πραγματοποιείται σε συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος,



όπως ενός δικηγορικού γραφείου ή ενός τραπεζικού ιδρύματος,
γεγονός που τον προετοιμάζει για την μετέπειτα επαγγελματική
του ζωή. Επιπλέον, η συμμετοχή στο πρόγραμμα προσφέρει
πληθώρα επάφων σε διεθνές επίπεδο, καθώς ο ασκούμενος
έρχεται σε επικοινωνία με άλλους ασκουμένους και μέλη της
ELSA, διευρύνοντας τις γνωριμίες του στα πλαίσια του δικτύου
της ομοσπονδίας. Τέλος, σημαντικό να αναφερθεί πως ο
ασκούμενος αποκομίζει συνήθως μεγαλύτερα οφέλη
οικονομικής φύσεως σε σχέση με τα υπόλοιπα προγράμματα,
πράγμα που διαπιστώνεται με μία απλή περιήγηση στις
διαθέσιμες θέσεις STEP ανά την Ευρώπη και τον Κόσμο.

6) Transition

6.1 Σημαντικά βήματα και προβληματικές της διαδικασίας

Σε καμία περίπτωση η παρακάτω ανάλυση δεν έρχεται να
αντικαταστήσει τη διαδικασία του transition που επιβάλλεται
να υπάρξει μεταξύ του διαδόχου και του προκατόχου
οποιαδήποτε θέσης. Θα αναφερθούν ενδεικτικά
συγκεκριμένα «σημεία» που πρέπει να αναφέρονται-
συζητούνται- μεταβιβάζονται κατά τη διάρκεια μίας
διαδικασίας transition:

Γενικό transition

 Γενικό transition για το σωματείο, όπως οι δράσεις του
Σωματείου, οι στρατηγικοί στόχοι και η ιστορία του

 Συγκεκριμένο transition για το πως ο αντιπρόεδρος STEP
μπορεί να συνεργαστεί με άλλα μέλη του Διοικητικού



Συμβουλίου και κυρίως τον Πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο
Marketing

 Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια των
εθνικών γενικών συνελεύσεων (NCMs)

 Ιεραρχική δομή του δικτύου
 Διεθνείς συναντήσεις του δικτύου (ICM, IPM, KAM,

SAM)

Ειδικό Transition

 Τομείς του προγράμματος STEP –job και student hunting-
 STEP Calendar  και ολόκληρη η διαδικασία ενός κύκλου
 Το Officers portal της ELSA International
 STEP Coaching της ELSA International
 Το STEP Online Platform με τους αντίστοιχους κωδικούς

πρόσβασης
 Ενημέρωση για τα τρέχοντα ζητήματα του Τομέα, πιθανές

ανοιχτές συζητήσεις με παρόχους και υπογραφή σχετικών
Traineeship Agreements,

 Διαχείρηση του υπηρεσιακού email και google drive,
αλλαγή των σχετικών κωδικών

 Ενημέρωση για την κατάσταση και τις ιδιαιτερότητες του
κάθε τοπικού σωματείου και του εθνικού

 Ανασκόπηση της προηγούμενης περιόδου, εντοπισμός
λαθών και προβλημάτων με στόχο τον καλύτερο
σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς.

7) Γενικές πληροφορίες επικοινωνίας

Για την ELSA Greece

Οδός: Κοραή 8 και Γρηγορίου Λαμπράκη, Νίκαια Αττικής



Επικοινωνία:  https://www.elsa-greece.org/contact/

Ιστοσελίδα της ELSA Greece : https://www.elsa-greece.org

Facebook: https://www.facebook.com/ELSA-Greece-
119552788126999/

Instagram: @elsa_greece

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/elsa-gr/

Twitter: GreeceELSA

Για το πρόγραμμα STEP

Ιστοσελίδα του STEP: step.elsa.org

Email: Step@gr.elsa.org

Officers’ portal: officers.elsa.org

STEP Online System: step.elsa.org/login

STEP Mailing List: ELSA-STEP@listserv.elsa.org
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