
Καλησπέρα σας.

Για άλλη μια χρονιά –για 3η– με τον ΣΔΕΕ και τη Νομική Βιβλιοθήκη
συνδιοργανώνουμε την Ημερίδα Paralegal με αφορμή την αποφοίτηση
των νέων Paralegals. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.

Η Ενωσή μας έχει ευρύτερο σκοπό την δημιουργία ενός οργανωμένου
δικτύου στήριξης, ανάπτυξης, δια βίου εκπαίδευσης των Paralegals και
πιο  συγκεκριμένα  την  εδραίωση  και  αναγνώριση  του  επαγγέλματος
Paralegal στην Ελλάδα, την οριοθέτηση του Paralegal,  που είναι και το
θέμα της σημερινής μας Ημερίδας.

Ήταν Οκτώβριος του 2016 όταν από την θέση αυτή προαναγγείλαμε τη
σύσταση της Πανελλήνιας Ένωσης Στελεχών Νομικών Επαγγελμάτων. Η
Ένωσή  μας τώρα διαθέτει πάνω από 20 μέλη, έχει δική της ιστοσελίδα,
δημοσιεύσεις άρθρων καθώς επίσης έχει στηρίξει ουσιαστικά τα μέλη
της  γνωστοποιώντας  τους  συναφείς  θέσεις  εργασίας  καθώς  ενας
σημαντικός  αριθμός πολυεθνικών εταιριών,  δ.ε.,  συμβ.γραφείων και
νομ. τμημάτων εταιριών μας προσεγγίζει αναζητώντας εξειδικευμένα
στελέχη.  Τα στοιχεία αυτά είναι  αναρτημένα στη σελίδα μας,  Greek
Paralegal Association.

Το  ότι  η  αγορά  στηρίζει  ήδη  και  θα  στηρίξει  καί  μελλοντικά  τον
Paralegal, επιβεβαιώνεται από τους διεθνείς δείκτες καθώς επίσης και
από τους εκλεκτούς ομιλητές της σημερινής Ημερίδας. Δεν είναι μόνο
από ενδιαφέρον για την συνεχή επιμόρφωση του δυναμικού τους, οι
εταιρίες  αφουγκράζονται  τις  τάσεις  και  τον  ανταγωνισμό –  γι’  αυτό
ενθαρρύνουν  τα  στελέχη  των  νομικών  τους  τμημάτων  να
εξειδικευθούν και να πιστοποιηθούν.
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Εξάλλου,  το  επάγγελμα  Paralegal σύντομα  θα  αποτελεί  αυτοτελή
επαγγελματική  διέξοδο  με  πολλές  ευκαιρίες  και  πλεονεκτήματα  για
όποιον το ακολουθήσει.

Είμαστε υπέρ της περαιτέρω ρύθμισης του θεσμού του Paralegal μέσω
π.χ.  της  θεμελίωσης  Επαγγελματικού  Κώδικα  (Δεοντολογίας)  και
Διαδικασιών Πιστοποίησης.

Τα βήματα είναι συγκεκριμένα, αρκεί να  αγαπάς τον νομικό κλάδο και
να  έχεις αποφασίσει να σταδιοδρομήσεις σοβαρά σε αυτόν. Πρέπει να
κτίσεις την αυτοπεποίθησή σου και να συστηματοποιήσεις τη γνώση
σου, άρα: 

1. Αποκτάς  επαγγελματική  εμπειρία  –  μπορείς  να  επιδιώξεις  να
εξειδικευθείς σε κάποιο τομέα·

2. Αναζητάς  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  για  να  συστηματοποιήσεις
και να εμπλουτίσεις την εμπειρία σου·

3. Εγγράφεσαι  σε  κάποιον  αναγνωρισμένο  οργανισμό  και
παρακολουθείς τις εξελίξεις - απολαμβάνεις τα προνόμια·

4. Συνεχίζεις να εκπαιδεύεσαι·
5. Γίνεσαι  paralegal με  ενδιαφέρουσα  καριέρα,  οικονομικές

απολαβές και αναγνώριση!

Σας ευχαριστούμε πολύ, καλό σας βράδυ.

Για την Πανελλήνια Ένωση Στελεχών Νομικών Επαγγελμάτων
Δήμητρα-Εύα Δωρή
Πρόεδρος
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