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Εισαγωγικό σημείωμα:

Το παρόν εγχειρίδιο αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους εκάστοτε τοπικούς 
αντιπροέδρους στο έργο που επιτελούν σχετικά με την υποδοχή και την 
φιλοξενία των ασκουμένων. Το hosting group αποτελεί ίσως από τα κυριότερα 
κομμάτια του STEP, καθώς μέσω αυτού ο ασκούμενος μπορεί να εγκλιματιστεί 
και να νιώσει οικία στην πόλη. Ένα όχι καλό hosting group θα οδηγήσει σε μία 
όχι καλή εμπειρία και μία κακή κριτική στο πρόγραμμα.  

Κύριο κορμό του εγχειριδίου αποτελούν οι κοινές πρακτικές των τριών τοπικών 
σωματείων, όπως αυτές καταγράφηκαν από τους τοπικούς αντιπροέδρους του 
προγράμματος κατά την διάρκεια του έτους. Οι πρακτικές αυτές καταγράφηκαν 
και εμπλουτίστηκαν με νέες ιδέες. 

Από την θέση που βρίσκομαι σήμερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τους τρεις 
τοπικούς αντιπροέδρους, Αλέξανδρο Αβράμη, Μαρία Αγγελοπούλου και 
Ανδρέα Καπλάνη για την καταγραφή των πρακτικών που ακολουθούν στο 
τοπικό τους σωματείο, όσο και τις 2 director μου, Ξένια Σκουτιδά και Μαρίλεια 
Καραμπατσόλη, οι οποίες με την καίρια βοήθειά τους συνέβαλαν στην 
δημιουργία αυτού του εγχειριδίου.

Μιχάλης Σταυρακάκης.



Πρώτη επαφή και υποδοχή ασκουμένου:

1. Αποστολή email καλωσορίσματος στο ασκούμενο αμέσως μετά την 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής των υποψηφίων. Στο email 
πρέπει να παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με την πρακτική και την 
πόλη. Ενδεικτικά στο email μπορούν να περιέχονται πληροφορίες τύπου: 

 Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να φτάσει ο ασκούμενος ασφαλέστερα, 
γρηγορότερα και οικονομικότερα στην πόλη.

 Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να ασκούμενος να βρει διαμονή, όπως 
μασητικά γραφεία, συγκεκριμένα διαμερίσματα μέσω αγγελιών, 
στοιχεία επικοινωνίας φοιτητικών εστιών κτλ. Επίσης, προτείνεται να 
δίνονται συμβουλές στον ασκούμενο αναφορικά με την περιοχή της 
πόλης στην οποία θα πρέπει να εστιάσει την αναζήτηση του.  

 Ο τρόπος με τον οποίο ο ασκούμενος μπορεί να εξασφαλίσει WiFi και 
εθνικό αριθμό τηλεφώνου (κυρίως για άτομα εκτός Ε.Ε.)

 Χάρτης με τα αξιοθέατα της πόλης και τα δημοφιλέστερα μέρη για 
διασκέδαση.

 Σε περίπτωση εκτάκτων περιστάσεων, στο email πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται και τα πιθανά περιοριστικά μέτρα κατά 
ατομικών δικαιωμάτων που έχει λάβει η κυβέρνηση, όπως: 
Περιορισμό μετακινήσεων, αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων, 
απαγόρευση πτήσεων, ειδικές προϋποθέσεις επιμέλειας σε 
εξωτερικούς χώρους (μάσκα) κτλ.

2. Δημιουργία ομαδικής συνομιλίας σε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. Στην 
συνομιλία θα ενταχθούν οι ασκουμένοι που θα έρθουν για πρακτική άσκηση 
τον εκάστοτε κύκλο και οι αποτελούντες το Hosting Group, ώστε να 
επιτευχθεί αμεσότητα και ταχύτητα στην επικοινωνία αλλά και μια συνεχής 
συνδρομή στον ασκούμενο για την επίλυση οποιωνδήποτε τυχόν ζητημάτων 
προκύψουν.



3. Στελέχωση του Hosting Group από πολλά άτομα (6 ή 7 ανάλογα το τοπικό), 
ώστε να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα του ανά πάσα στιγμή. Καλό θα ήταν 
το κάθε μέλος του hosting group να αναλάβει προσωπικά έναν ασκούμενο, 
ώστε να μπορεί να απευθύνεται αποκλειστικά σε αυτόν και να μην 
χρειάζεται να προκαλείται σύγχυση. 

4. Κατά την ημέρα άφιξης του ασκούμενου, μέλος του Hosting Group τον 
παραλαμβάνει (από το αεροδρόμιο, το ΚΤΕΛ ή κάποιο κεντικό σημείο) και 
τον συνοδεύει στο μέρος της διαμονής του. 

5. Δημιουργία welcome package, το οποίο θα δίνεται στον ασκούμενο με την 
άφιξη του. Στο welcome package μπορούν να περιέχονται ενδεικτικά: 
Συμβολικά δώρα, ταξιδιωτικά/τουριστικά φυλλάδια, κάρτα ευχών, στοιχεία 
επικοινωνίας με τον Αντιπρόεδρο του STEP, γραφικά υλικά κτλ.

6. Παροχή πληροφοριών και προτάσεων για ψυχαγωγία, διασκέδαση, 
αξιοθεάτα, φαγητό, εκδρομές-ταξίδια σε κοντινούς προορισμούς. Όπως 
προαναφέρθηκε, αυτές οι πληφοροφίες μπορούν να παρασχεθούν στον 
εκάστοτε ασκούμενο με το πρώτο email επικοινωνίας με την μορφή έτοιμης 
παρουσίασης. Άλλως, πρέπει να παρασχεθούν το αργότερο με την άφιξη 
του.

Πρώτες μέρες του ασκουμένου στην πόλη:

1. Συνόδευση του ασκούμενου από τον Αντιπρόεδρο του STEP κατά την 
πρώτη μέρα της άσκησής του στο γραφείο, όπου θα εργάζεται.

2. Οργάνωση ξενάγησης του ασκουμένου στην πόλη, όπου του υποδεικνύονται  
τα σημαντικά σημεία της πόλης, όπως νοσοκομεία, supermarket κτλ.

3. Οργάνωση εξόδων με τον ασκούμενο: τακτικές, σε εβδομαδιαία βάση, 
κυρίως πρόκειται για εξόδους σε μπαρ, εστιατόρια. Προτείνεται οι έξοδοι 
των ασκουμένων με το Hosting Group να είναι ομαδικές και όχι ο κάθε 
ασκούμενος με το μέλος που τον έχει αναλάβει.



4. Δικτύωση του ασκουμένου με τους λοιπούς ασκουμένους του προγράμματος 
STEP ή και με άτομα άλλων exchange programs (πχ Erasmus).

5. Έκδοση κάρτας ΜΜΜ από το Hosting Group, το κόστος της οποίας αν δεν 
καταβάλεται από τον εργοδότη, το καλύπτει το αντίστοιχο τοπικό της ELSA 
(η εξεύρεση χορηγιών συνιστάται).

Αποχώρηση ασκουμένου:

1. Συνόδευση του ασκούμενου από μέλος του Hosting Group κατά την 
αποχώρησή του στον τόπο της αποχώρησής του από την πόλη, όπως στον 
σταθμό των τρένων, στο αεροδρόμιο, στον σταθμό των ΚΤΕΛ κτλ.

2. Αποστολή αποχαιρετιστήριου email, στο οποίο ο Αντιπρόεδρος προτρέπει 
τον ασκούμενο να συμπληρώσει τη φόρμα αξιολόγησης.

Ειδική διαδικασία για μίσθωση διαμερίσματος μέσω του σωματείου:

Η διαδικασία αυτή προτείνεται να διενεργείται σε ειδικές μόνο περιπτώσεις και 
κυρίως για ασκουμένους που μένουν εκτός ΕΕ και χρειάζεται μεγάλη 
γραφειοκρατία για να ενοικιάσουν οι ίδιοι διαμερίσματα.

1. Συμφωνία με τον ασκούμενο για την καταβολή του μισθώματος  - που θα 
πληρώσει το σωματείο – στο σωματείο και καταβολή αυτού είτε πριν την 
άφιξη του είτε με την άφιξη του έρθει.

2. Κατάρτιση του συμφωνητικού με τον εκμισθωτή στο όνομα του σωματείου 
με χρονικό διάστημα της μίσθωσης όσο είναι το χρονικό διάστημα της 
πρακτικής.

3. Είσοδος στο TAXIS από τον λογαριασμό του σωματείο και επιβεβαίωση της 
μίσθωσης.

4. Για την σύνδεση ρεύματος μέσω ΔΕΗ  Πρέπει να προσκομιστεί το 
επίσημο καταστατικό του σωματείου, αντίγραφο από την μίσθωση του 



TAXIS, αντίγραφο ταυτότητας. Αν το μέλος της ELSA που πάει για την 
σύνδεση δεν είναι ο πρόεδρος, πρέπει να γίνει έλεγχος για το αν το 
καταστατικό δίνει εξουσία εκπροσώπησης του σωματείου σε όλα τα μέλη 
του ΔΣ ατομικώς. Αν δεν δίνει, τότε χρειάζεται έγγραφη 
πληρεξουσιοδότηση του προέδρου προς αυτόν που πάει να κάνει την 
σύνδεση και φωτοτυπία την ταυτότητα του προέδρου. Ακόμα, χρειάζεται και 
η σφραγίδα του σωματείου.

5. Για την σύνδεση του ρεύματος χρειάζεται προκαταβολή 130 ευρώ (ανάλογα 
με τον πάροχο). Αυτή την πληρώνει ο ασκούμενος – με τον ίδιο τρόπο που 
θα δώσει και τα χρήματα για την μίσθωση – και όταν φεύγει την παίρνει 
πίσω. Για την ανάληψη της εγγύησης χρειάζεται ειδική απόφαση του ΔΣ και 
προσκόμιση του πρακτικού του ΔΣ στην ΔΕΗ, μαζί με όλα τα άλλα έγγραφα 
που χρειάζονται για την σύνδεση και την σφραγίδα.

6.  Επειδή ο λογαριασμός της ΔΕΗ θα εκδοθεί μετά που θα φύγει ο 
ασκούμενος και επειδή θα είναι δύσκολο μετά να πάρει τα χρήματα το 
σωματείο, πρέπει ο εκάστοτε VP να μετρήσει την κατανάλωση του 
ρεύματος κατά προσέγγιση με τις κιλοβατώρες που έχει γράψει ο πίνακας 
της ΔΕΗ του σπιτιού με σύγκριση του αριθμού των κιλοβατώρων πριν και 
μετά που θα φύγει ο ασκούμενος. Ακόμα πρέπει να συνυπολογιστούν οι 
φόροι και τα τέλη μέσω σύγκρισης με άλλους λογαριασμούς της ΔΕΗ του 
ίδιου σπιτιού ή της περιοχής. Τυχόν αστοχία στον υπολογισμό μπορεί να 
κρατηθεί από την εγγύηση, η οποία επίσης παραλαμβάνεται μετά που θα 
φύγει ο ασκούμενος και πρέπει να μεταφερθεί πίσω σε αυτόν.

7. Ο VP πρέπει να πάει στην ΔΕΗ κατευθείαν μετά την αποχώρηση του 
ασκουμένου για να διακόψει την σύνδεση.

Υποδείγματα email:

Email αποδοχής:

Dear Trainee,

We are very pleased to inform you that you have been accepted at (name of 
employer and code of traineeship) in (Athens/Thessaloniki/Komotini), Greece.



Firstly, the city is easily accessible by airplane. There are many available flight 
lines which are suitable for your destination but we suggest you should take 
advantage of…..

In order to facilitate your accommodation during the period of your traineeship, 
we are offering to you some useful information. You can find the 
apartment/studio/room you may need by reaching real estate agencies, airbnb, 
student dormitory rooms or by checking the advertisements on available rooms. 
We highly encourage you to lend a room nearby your working place. If you 
need any suggestions or trustworthy accommodation sites, do not hesitate to 
contact with us. 

In addition, you can find attached in this email the map of the city with all the 
well-known tourist attractions and student-friendly places.

Last but not least, we are obliged to inform you about the situation in the city 
concerning the covid-19. Although the measures have been eased, masks are 
still being used in some offices or services and especially in courts. 

We are at your disposal for any question you may have. We are looking forward 
to meeting you! 

Sincerely, 

Email αποχώρησης:

Dear Trainee,

We hope that your STEP traineeship was as an amazing professional and cultural 
experience as it was for us to host you! We wish you every success to your future 
endeavors and we welcome you to participate in the international events organized by 
our national and local groups (such as the ELSA Law Schools and the International 
Conferences).



In order to ensure that STEP quality keeps improving, we want to hear your feedback 
by filling and submitting the Trainee Evaluation Form (TEF). In this way, you shall 
receive your STEP Certificate from ELSA International and even get your testimonial 
published in the STEP website. 

Sincerely,


