
± Τι είναι η IAESTE; 

H  IAESTE  (The  International  Association  for  the 
Exchange of Students for Technical Experience) είναι μια 
μη  πολιτική,  μη  κυβερνητική,  ανεξάρτητη  διεθνής 
οργάνωση  ανταλλαγής  φοιτητών  για  πρακτική  άσκηση 
στο  εξωτερικό.  Ιδρύθηκε    το  1948  από  εθνικές 
οργανώσεις  10  Ευρωπαϊκών  χωρών  και  σύντομα 
εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Σήμερα αριθμεί 78 χώρες 
μέλη. Διατηρεί συμβουλευτικές σχέσεις   και βρίσκεται σε 
επαφή  με    πολλούς  διεθνείς,  εκπαιδευτικούς  και  μη 
οργανισμούς, όπως η United Nations Economic and Social 
Council  ,UNESCO,  UNIDO,  International  Labor  Office 
(ILO),  Economic  Council  of  Africa  (ECA),  Food  and 
Agricultural  Organization  of  American  States  (OAS), 
Commission of the  European Union. 

H IAESTE προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα 
να  κάνουν  πρακτική  άσκηση  στο  εξωτερικό  στον  τομέα 
της  επιστήμης  τους,  να  έρθουν  σε  επαφή  με  τις 
εργασιακές συνθήκες του μελλοντικού τους επαγγέλματος 
και  να  γνωρίσουν μια  χώρα  και  τον  πολιτισμό  της  μέσα 
από την καθημερινή ζωή. Προάγει τη συνεργασία και την 
ανταλλαγή απόψεων με απώτερο στόχο τη φιλία και τον 
αλληλοσεβασμό των λαών. 

ü  Ποια είναι η συμμετοχή της Ελλάδας; 

Η Ελλάδα είναι επίσημο μέλος της  IAESTE  από το 
1958, ενώ   μόλις στις αρχές   του  ’90 δημιουργήθηκαν οι 
πρώτες τοπικές επιτροπές φοιτητών. Η απήχηση που είχε 
ο θεσμός στους εγχώριους φοιτητές και εργοδότες είχε ως 
αποτέλεσμα οι ανταλλαγές με άλλες χώρες να ξεπεράσουν 
τις 300 θέσεις πρακτικής άσκησης ετησίως, τοποθετώντας 
την  Ελλάδα  στην  πρώτη  πεντάδα    παγκοσμίως  όσον 
αφορά τον αριθμό και την ποιότητα των θέσεων. 

Στο πρόγραμμα ανταλλαγών συμμετέχουν  το ΕΜΠ, 
οι  πολυτεχνικές  σχολές  ΑΠΘ  και  ΔΠΘ  και  Πάτρας,  οι 
Φυσικομαθηματικές  και  Γεωπονικές  σχολές  Αθηνών  και 
Θεσσαλονίκης. Τοπικές Επιτροπές IAESTE υπάρχουν μέχρι 
στιγμής μόνο στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Πάτρα. 

Ποια είναι η συμμετοχή της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Δ.Π.Θ.; 

Στην  Ξάνθη  δημιουργήθηκε  το  1999  η  τοπική 
επιτροπή  IAESTE  η  οποία,  με  τη  βοήθεια  της  εθνικής 
επιτροπής  που  εδρεύει  στην  Αθήνα,  είναι  υπεύθυνη  για 
την  εύρεση  θέσεων  εργασίας  για  αλλοδαπούς  φοιτητές, 
την  οργάνωση  της    διαδικασίας  επιλογής  φοιτητών  για 
ανταλλαγή, την υποδοχή των ξένων φοιτητών και γενικά 
την προώθηση της  IAESTE σε τοπικό επίπεδο. 

Στα  χρόνια  ύπαρξης  της  επιτροπής  της  IAESTE 
Ξάνθης, πάνω από 65 φοιτητές της Πολυτεχνικής σχολής 
του  ΔΠΘ  έχουν  κάνει  πρακτική  άσκηση  στο  εξωτερικό 
μέσω της IAESTE , πάνω από 30 φοιτητές του εξωτερικού 
έχουν  εργαστεί  σε  ελληνικές  επιχειρήσεις,  και  η 
Πολυτεχνική  Σχολή  καθώς  και  η  ίδια  η  Ξάνθη  έχει 
διαφημιστεί με αυτόν τον τρόπο στο εξωτερικό. 

Πώς γίνεται η ανταλλαγή των θέσεων 
πρακτικής άσκησης; 

Η  ανταλλαγή  των  θέσεων  πρακτικής  άσκησης 
γίνεται  στην  Γενική  Συνέλευση  της  IAESTE  που 
πραγματοποιείται  κάθε  χρόνο  σε  διαφορετική  χώρα.  Οι 
θέσεις  πρακτικής  άσκησης  ανταλλάσσονται  με  βάση  την 
αρχή  της  αμοιβαιότητας.  Η  ανταλλαγή  στην  Ελλάδα 
διενεργείται  από  τις  τρεις  τοπικές  επιτροπές  υπό  την 
επίβλεψη και τη συμπαράσταση του Εθνικού Συμβουλίου, 
το  οποίο  αποτελείται  από  εκπροσώπους  ανωτάτων 
εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων  της  χώρας,  του  Τεχνικού 
Επιμελητηρίου  Ελλάδος  και  τον  Εθνικό  Γραμματέα  της 
IAESTE. 

Ποιες είναι οι απαιτήσεις και τα 
χαρακτηριστικά της εργασίας; 

Ο  εργοδότης  καθορίζει  τα  προσόντα  που  πρέπει 
να  έχει  ο  φοιτητής,  την  ειδικότητα,  κάποιες  ιδιαίτερες 
τεχνικές ή γλωσσικές   γνώσεις, την εθνικότητα, το φύλο 
και  τη  χρονική  περίοδο  που  η  θέση  είναι  διαθέσιμη.  Οι 
περισσότεροι φοιτητές απασχολούνται κατά  την διάρκεια 

της θερινής περιόδου ( από Ιούνιο ως Οκτώβριο  για την 
Ελλάδα)  χωρίς  αυτό  να  είναι  απόλυτο.  Μια  θέση 
πρακτικής μπορεί να είναι εργασία σε Ιδιωτική ή Δημόσια 
Επιχείρηση,  ένα  ερευνητικό  πρόγραμμα  σε Πανεπιστήμιο 
ή  Ερευνητικό  Ινστιτούτο,  με μισθό ο οποίος  εξασφαλίζει 
τη  διαβίωση  του  φοιτητή  σε  κάθε  χώρα.  Ο  ελάχιστος 
μισθός  που  μπορεί  να  εισπράξει  κάθε  φοιτητής  που 
μεταβαίνει  σε  κάποια  άλλη  χώρα  για  πρακτική  άσκηση 
μέσω IAESTE  είναι ο μισθός του ανειδίκευτου εργάτη. 

Πώς μπορεί να συμμετάσχει κανείς  στο 
πρόγραμμα της IAESTE; 

Ø  Δεκέμβριος:Υποβολή αιτήσεων, Κατάταξη 

Όσοι  ενδιαφέρονται  να  λάβουν  μέρος  στο 
πρόγραμμα  της  IAESTE  υποβάλλουν  την  αίτηση 
συμμετοχής  τους  στο  γραφείο  της  IAESTE,  μαζί  με  την 
αναλυτική βαθμολογία τους και το ποσό των 15 ευρώ, ως 
εγγύηση  ότι  θα  παρευρεθούν  στη  διανομή  των  θέσεων. 
Τα χρήματα αυτά επιστρέφονται στους φοιτητές που δεν 
θα  πάρουν  κάποια  θέση.  Η  αίτηση  δεν  υποχρεώνει 
κανέναν φοιτητή να επιλέξει κάποια θέση. 

Μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, 
γίνεται  η  κατάταξη  των  αιτήσεων  ανά  σχολή  και  των 
αιτούντων  σε  σειρά  προτεραιότητας    σύμφωνα  με  τον 
αλγόριθμο  κατάταξης  της  IAESTE,  που  λαμβάνει  υπόψη 
το έτος σπουδών, τα χρωστούμενα μαθήματα και το μέσο 
όρο  βαθμολογίας.  Στη  διαμόρφωση  του  συγκεκριμένου 
αλγορίθμου  κατάταξης  είναι  δυνατή  η  επιδότηση  των 
μελών  της  IAESTE,  ως  αμοιβή  για  τις  υπηρεσίες  που 
προσφέρουν.  Η  κατάταξη  τοιχοκολλείται  έξω  από  το 
γραφείο της  IAESTE. 

Ø  Φεβρουάριος Μάρτιος: Επιλογή και Διανομή των 
θέσεων 

Με την επιστροφή της Ελληνικής Επιτροπής από το 
Διεθνές  Συνέδριο  τοιχοκολλούνται  οι  διαθέσιμες  θέσεις 
έξω από το γραφείο της IAESTE. Για κάθε θέση υπάρχουν 
οι πληροφορίες για την εργασία, το μισθό, τη διάρκεια, τις



ειδικές  γνώσεις  που  απαιτούνται  κ.τ.λ.  Οι  υποψήφιοι 
καλούνται  να  επεξεργαστούν  αυτές  τις  πληροφορίες  και 
σε  ένα  εύλογο  χρονικό  διάστημα  να  ζητήσουν 
διευκρινήσεις  για  τη  θέση  που  τους  ενδιαφέρει  να 
διεκδικήσουν στη διανομή. 

Η διανομή των θέσεων διενεργείται σε καθορισμένη 
ημερομηνία και ώρα. Κατά τη διαδικασία αυτή, καλούνται 
με  σειρά  προτεραιότητας  να  διεκδικήσουν  τη  θέση  που 
τους  ενδιαφέρει,  η  οποία  τους  ανατίθεται  αν  πληρούν 
επαρκώς  τα  κριτήρια  και  τις  απαιτήσεις  της  θέσης.  Οι 
υποψήφιοι που δεν θα πάρουν θέση πρακτικής άσκησης, 
παίρνουν  πίσω  τα  χρήματα  που  έδωσαν  μαζί  με  την 
αίτησή  τους.  Για  το  λόγο  αυτό,  ακόμα  και  οι  αιτούντες 
που τελικά δεν θέλουν να διεκδικήσουν μια θέση, πρέπει 
να παρευρεθούν την ημέρα της διανομής. 

Ø  Απρίλιος Μάιος: Τελικές ετοιμασίες, Απαντήσεις 
εργοδοτών, Ασφάλιση φοιτητών. 

Οι  φοιτητές  που  πήραν  κάποια  θέση  στη  διανομή 
πρέπει  να  συλλέξουν  τα  απαραίτητα  έγγραφα  (π.χ. 
βιογραφικό σημείωμα, πτυχία ξένων γλωσσών, σημείωμα 
πιθανής  προϋπηρεσίας  κτλ.)  για  να  σταλούν  στον 
εργοδότη  σε  καθορισμένο  χρονικό  πλαίσιο.  Τα μέλη  της 
IAESTE  τους  βοηθούν  στην  προετοιμασία  αυτή.    Στη 
συνέχεια αναμένουμε την απάντηση του εργοδότη. 

Η  IAESTE  μεριμνεί  για  την  ασφάλιση  των 
φοιτητών που φεύγουν στο εξωτερικό. Για το λόγο αυτό, 
αφού  έχει  κατοχυρωθεί  η  θέση,  ο  φοιτητής  καταβάλλει 
και ένα ποσό για την ασφάλιση   του το οποίο εξαρτάται 
από το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης. 

Αν  για  κάποιο  λόγο  η  θέση  ακυρωθεί  από  το 
εξωτερικό ή ο φοιτητής δεν γίνει δεκτός, τότε η Ελληνική 
IAESTE θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να 
βρεθεί  αντίστοιχη θέση  στην  ίδια  ή  άλλη  χώρα. Αν  πάλι 
αυτό δεν  είναι  δυνατό.,  τότε  τα  χρήματα  της ασφάλειας 
θα  επιστραφούν.  Κάθε  τοπική  επιτροπή  φροντίζει  τέλος 
για  την  υποδοχή  των  ξένων  φοιτητών,  τη  διευκόλυνση 
της  διαμονής  τους  και  οργανώνει  το  πρόγραμμα 
ψυχαγωγίας τους. 

v  Έλα στην ομάδα της Τοπικής Επιτροπής 
Ξάνθης! 

Η  τοπική  μας  επιτροπή  IAESTE  αποτελείται  από 
φοιτητές  όλων  των  τμημάτων  της  πολυτεχνικής  σχολής 
και  έχει  πολλαπλές  αρμοδιότητες.  Με  τη  βοήθεια  της 
υπεύθυνης  καθηγήτριας  μας,  της  κυρίας  Σαφιγιάννη, 
συγκεντρώνουμε  θέσεις  εργασίας  από  διάφορους 
εργοδότες  και  από  το  πανεπιστήμιο,  για  να  καλύψουν 
τους  ξένους  φοιτητές  που  θέλουν  να  κάνουν  πρακτική 
άσκηση  στη  Ξάνθη.  Το  ίδιο  κάνουν  όλες  οι  τοπικές 
επιτροπές σε όλο το κόσμο . 

Μεριμνούμε  για  τις  αιτήσεις  των  φοιτητών  και 
οργανώνουμε  όλες  τις  παρουσιάσεις  της  IAESTE  και  τη 
διανομή  των  θέσεων  και  ερχόμαστε  σε  επαφή  με  τους 
φοιτητές βοηθώντας τους σε όλα τα στάδια της επιλογής 
θέσης για πρακτική άσκηση. 

Υποδεχόμαστε  τους  ξένους  φοιτητές,  με  τους 
οποίους  έχουμε  μια  ουσιαστική  επικοινωνία  κατά  τη 
διάρκεια παραμονής τους στην χώρα μας και φροντίζουμε 
για  την  ψυχαγωγία  τους  οργανώνοντας  εκδρομές  και 
διάφορες δραστηριότητες. 

Συνεργαζόμαστε  με  τις  άλλες    ελληνικές  τοπικές 
επιτροπές  IAESTE,  με  καθηγητές  και  εργοδότες,  και 
αποκομίζουμε  μια  χρήσιμη  εμπειρία  για  την    μετέπειτα 
επαγγελματική μας σταδιοδρομία. 

Η  ομάδα  μας  καλωσορίζει  τα  νέα  μέλη,  που  είναι 
πολύτιμα και απαραίτητα για τη συνέχεια του θεσμού της 
IAESTE  στο  πανεπιστήμιό  μας,  και  τα  καλεί  να 
συμμετέχουν στην προσπάθειά μας. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
απευθυνθείτε: 

είτε στο γραφείο της IAESTE στο ισόγειο του 
κτιρίου των εργαστηρίων των ΗΜ&ΜΥ, 

είτε στην ιστοσελίδα http://iaeste.xan.duth.gr 
ή  να στείλετε email στο 
iaestexanthi@gmail.com 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  IAESTE ΞΑΝΘΗΣ 

Είσαι μεταξύ δεύτερου και πέμπτου 
έτους σπουδών 

Και ενδιαφέρεσαι για 
Πρακτική άσκηση στο 

εξωτερικό ; 

___________________ 
Έχεις τη δυνατότητα!

http://iaeste.xan.duth.gr/
mailto:iaestexanthi@gmail.com

