
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πρακτική άσκηση και αποζημίωση των φοιτητών 
του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλ-
λοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυ-
σικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης για το καλοκαίρι του έτους 
2022.

2 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης και απο-
ζημίωσης των φοιτητών του Τμήματος Δασολο-
γίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών 
Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δα-
σολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-
κης, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 82736/Ζ1  (1)
   Πρακτική άσκηση και αποζημίωση των φοιτη-
τών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Πε-
ριβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας 
και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το καλοκαίρι 
του έτους 2022. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 12 του ν. 1351/1983 «Εισαγωγή σπουδα-

στών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 56), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 του 
ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Α’ 167), όπως αυτό αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 11 του ν. 2327/1995 (Α’ 156).

2. Την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 «Κα-
τάργηση του Ταμείου Συντάξεων Εκτελωνιστών (ΤΣΕ) 
υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του 
Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της 
Ελλάδος (ΤΕΒΕ) και άλλες διατάξεις.» (Α’ 83) και το άρ-
θρο 13 του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια τεχνική και 
επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α’ 206).

3. Το άρθρο 25 του ν. 1474/1984 «Τροποποίηση του 
Ιδρυτικού Νόμου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά-
δας και άλλες διατάξεις» (Α’ 128).

4. Το άρθρο 15 του ν. 3232/2004 «Θέματα Κοινωνικής 
Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 48).

5. Το άρθρο 59 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).

6. Τα άρθρα 23, 66 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143).

7. Την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4009/2011 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων» (Α’ 195).

8. To άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

9. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

10. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

11. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

12. Tο π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

13. Το π.δ. 82/2019 «Αποδοχή παραίτησης Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 120).

14. Το π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

15. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

16. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)» (Α’ 160).

17. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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18. Την υπό στοιχεία Υ33/9-9-2021 απόφαση Πρωθυ-
πουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
(Β’ 4198).

19. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

20. Την υπό στοιχεία 169/Υ1/08.1.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).

21. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ2020/7-9-2020 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί μεταβίβα-
σης της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής 
Πολιτικής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων 
και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής 
Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Β’ 3777).

22. Την υπ’ αρ. 27786/305/87 υπουργική απόφαση «Κα-
θορισμός της κατά μήνα αποζημίωσης των φοιτητών 
των Α.Ε.Ι. που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο 
επάγγελμα» (Β’ 213).

23. Το υπ’ αρ. 69731/19-5-2022 έγγραφο του Τμήματος 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γε-
ωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το οποίο 
διαβιβάσθηκαν στο Υ.ΠΑΙ.Θ. το υπ’ αρ. 61796/12-4-2022 
(ΑΔΑ: ΨΝΟ346Ψ8ΧΒ-Μ8Ψ) έγγραφο της Γραμματείας του 
Πρυτανικού Συμβουλίου του Αριστοτέλειου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, καθώς και η υπ’ αρ. 61952/13-4-2022 
(ΑΔΑ: 94Α146Ψ8ΧΒ-1Τ5) απόφαση της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του ιδίου Πανεπιστημίου, 
με τα οποία αποφασίστηκε η πραγματοποίηση της πρα-
κτικής άσκησης για τους φοιτητές του Τμήματος Δασολο-
γίας, το καλοκαίρι του έτους 2022, κατά τους μήνες Ιούλιο 
ή Αύγουστο 2022, εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης για 
τη σχετική αποζημίωση, καθώς και η πληρωμή των αντί-
στοιχων εργοδοτικών εισφορών στον ΕΦΚΑ για το ίδιο 
έτος, των δικαιούχων φοιτητών του Τμήματος Δασολο-
γίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

24. Την υπό στοιχεία Φ1/Γ/262/70114/Β1/7-06-2022 ει-
σήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη ύψους σαράντα χιλιάδων 
εννιακοσίων σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα πέντε λε-
πτών (40.941,95 €) για την αποζημίωση των δικαιούχων 
φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περι-
βάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσι-
κού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν πρακτι-
κή άσκηση, το καλοκαίρι του έτους 2022 κατά τους μήνες 
Ιούλιο ή Αύγουστο 2022, καθώς και την πληρωμή των 
αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών στον ΕΦΚΑ για το 
ίδιο έτος. Το ως άνω ποσό θα βαρύνει τον εγκεκριμένο 
τακτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 61952/13-4-2022 (ΑΔΑ: 94Α146Ψ8ΧΒ-1Τ5) 

απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών-Διεύθυνση Οικονομικής 
Διαχείρισης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης (ΚΑΕ 4121.ΔΓ.05.Α και 0561), αποφασίζουμε:

Ορίζουμε σε πεντακόσιους ενενήντα πέντε (595) τους 
φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περι-
βάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσι-
κού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν 
πρακτική άσκηση διάρκειας ενός (1) μήνα, τον Ιούλιο ή 
τον Αύγουστο του έτους 2022, ως εξής:

-150 φοιτητές του 4ου εξαμήνου θα πραγματοποιή-
σουν πρακτική άσκηση στο Πανεπιστημιακό Δάσος Τα-
ξιάρχη του Ν. Χαλκιδικής κατά τον μήνα Ιούλιο του έτους 
2022 (150 x 68,81 (58,70 + 10,11) x 1 μήνα = 10.321,5 €).

-175 φοιτητές του 6ου εξαμήνου θα πραγματοποι-
ήσουν πρακτική άσκηση στο Πανεπιστημιακό Δάσος 
Περτουλίου του Ν. Τρικάλων τον Αύγουστο του έτους 
2022 (175 x 68,81 (58,70 + 10,11)) x 1 μήνα = 12.041,75 €).

-135 φοιτητές του 8ου εξαμήνου θα πραγματοποι-
ήσουν πρακτική άσκηση στο Πανεπιστημιακό Δάσος 
Περτουλίου του Ν. Τρικάλων τον Ιούλιο του 2022 (135 x 
68,81 (58,70 + 10,11) x 1 μήνα = 9.289,35 €).

-135 φοιτητές του 8ου εξαμήνου θα πραγματοποιή-
σουν πρακτική άσκηση σε Δασαρχεία-Δασικές υπηρε-
σίες τον Αύγουστο του 2022 (135 x 68,81 (58,70 + 10, 
11) x 1 μήνα = 9.289,35 €).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 5 Ιουλίου 2022

Οι Υπουργοί

Με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών 
Ο Γενικός Γραμματέας  Υφυπουργός Παιδείας και
Δημοσιονομικής Πολιτικής Θρησκευμάτων

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Ι

    Αριθμ. 82739/Ζ1 (2)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης και απο-

ζημίωσης των φοιτητών του Τμήματος Δασολο-

γίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών 

Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δα-

σολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-

κης, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 1351/1983 «Εισαγωγή 

σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 56), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 του 
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ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Α’ 167) όπως αυτό αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 11 του ν. 2327/1995 (Α’ 156).

2. Την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 «Κα-
τάργηση του Ταμείου Συντάξεων Εκτελωνιστών (ΤΣΕ) 
υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του 
Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της 
Ελλάδος (ΤΕΒΕ) και άλλες διατάξεις» (Α’ 83) και του άρ-
θρου 13 του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια τεχνική και 
επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α’ 206).

3. Το άρθρο 25 του ν. 1474/1984 «Τροποποίηση του 
Ιδρυτικού Νόμου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά-
δας και άλλες διατάξεις» (Α’ 128).

4. Το άρθρο 15 του ν. 3232/2004 «Θέματα Κοινωνικής 
Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 48).

5. Το άρθρο 59 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών στα 
Α.Ε.Ι.» (Α’ 83).

6. Τα άρθρα 23, 66 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143).

7. Την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4009/2011 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων» (Α’ 195).

8. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (Α’ 232), όπως συμπλη-
ρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (Α’ 57).

9. Το άρθρο 2 του π.δ. 352/1991 «Σύσταση στο Υπουρ-
γείο Γεωργίας Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικού Πε-
ριβάλλοντος Τροποποίηση διατάξεων τoυ π.δ. 402/1988 
“Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας” (Α’ 187)» (Α’ 124).

10. To άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

11. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

12. Το π.δ.18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

13. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

14. Το π.δ. 82/2019 «Αποδοχή παραίτηση Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 120).

15. Το π. δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

16. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

17. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)» (Α’ 160).

18. Tο π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 2).

19. Την υπό στοιχεία Υ33/9-9-2021 απόφαση Πρωθυπουρ-
γού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β’ 4198).

20. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

21. Την υπό στοιχεία 169/Υ1/08-01-2021 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο.
(Β’ 33).

22. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ2020/7-9-2020 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί μεταβίβα-
σης της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής 
Πολιτικής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων 
και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής 
Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Β’ 3777).

23. Την υπ’ αρ. 27786/305/87 υπουργική απόφαση «Κα-
θορισμός της κατά μήνα αποζημίωσης των φοιτητών 
των Α.Ε.Ι. που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο 
επάγγελμα» (Β’ 213).

24. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του Τμή-
ματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και 
Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
από την υπ’ αρ. 10/18-12-2020 συνέλευση και δημοσι-
ευμένο στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.

25. Το υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΔΑΘ/ΤΠΣΦΜ/50278/2809/
539/18-5-2022 έγγραφο του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης, με το οποίο διαβιβάζονται προς το ΥΠΑΙΘ:

α) Η υπό στοιχεία πρωτ ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/47588/1914/
18-05-2022 (Αποφ.Αρ. 42/68/12-05/2022-Θέμα ΣΤ3-
Φοιτητικά, ΑΔΑ: 9ΡΥ746ΨΖΥ1-25Ψ) απόφαση της Συ-
γκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με 
την οποία εγκρίθηκε το Σχέδιο Υ.Α. για την πραγματο-
ποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμή-
ματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και 
Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
γιας το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022.

β) Το υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΤΔΠΦΠ/47586/1676/
05-05-2022 έγγραφο του Τμήματος Δασολογίας και Δια-
χείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.

γ) Η υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΠΡΣΥΜ/47618/2093/
12-05-2022 (Αποφ. Αρ. 20/130/10-5-2022 ΑΔΑ: 
6ΑΚΟ46ΨΖΥ1-ΟΛ2), με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση 
πίστωσης και πληρωμών για την πραγματοποίηση της 
πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Δα-
σολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών 
Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για το ακαδη-
μαϊκό έτος 2021-2022.

δ) Η υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΤΔΠΦΠ/47598/1677/
05-05-2022 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δα-
σολογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (ΑΔΑ: 6ΘΟΒ-
46ΨΖΥ1-ΒΡΑ)

ε) Η υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΤΔΠΦΠ/45458/1605/
14-04-2022 απόφαση του Τμήματος Δασολογίας και Δι-
αχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.
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στ) Η υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΤΔΠΦΠ/45448/1604/
16-5-2022 (σε ορθή επανάληψη 16-5-2022) απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, η οποία απευθύνεται 
στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου 
και αιτείται την παραχώρηση των εγκαταστάσεων διαμονής 
του παλιού οικισμού της ΔΕΗ, στο Μεσοχώρι Παρανεστίου.

26. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
προκαλείται δαπάνη ύψους είκοσι χιλιάδων τριακοσίων 
εξήντα επτά Ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (20. 367, 76 €) 
για την αποζημίωση και την ασφάλεια των ασκούμενων 
φοιτητών. Το ως άνω ποσό θα βαρύνει τον εγκεκριμένο τα-
κτικό προϋπολογισμό του έτους 2021 -2022 του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης, σύμφωνα με τις υπό στοιχεία 
Α/Α 403/10-5-2022 (ΑΔΑ: 9ΛΔΠ46ΨΖΥ1-Θ0Π), Α/Α/404/10-
05-2022 (ΑΔΑ: Ψ3ΞΗ46ΨΖΥ1-ΠΚΒ) και Α/Α 405/10-05-2022 
(ΑΔΑ: Ψ7ΝΧ46ΨΖΥ1-ΔΝΝ) αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέ-
ωσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

27. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/263/70361/Β1/07-06-2022 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, απο-
φασίζουμε:

1. Ορίζουμε σε διακόσιους ενενήντα έξι (296) τους φοι-
τητές του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περι-
βάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών 
Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν πρακτική 
άσκηση στο επάγγελμα, ως εξής:

- Εκατόν δεκατέσσερις (114 x 58,70 = 6.691,80 €) φοι-
τητές του ΣΤ’ εξαμήνου στις δασικές εγκαταστάσεις του 
παλιού οικισμού της ΔΕΗ, στο Μεσοχώρι του Δήμου 
Παρανεστίου τον μήνα Αύγουστο 2022.

- Ενενήντα ένα (91 x 58,70 = 5.341,70) φοιτητές του Η’ 
εξαμήνου στις δασικές εγκαταστάσεις του παλιού οικι-
σμού της ΔΕΗ, στο Μεσοχώρι του Δήμου Παρανεστίου 
τον μήνα Αύγουστο 2022.

- Ενενήντα ένα (91 x 58,70 = 5.341,70) φοιτητές του Η’ 
εξαμήνου σε Δασαρχεία και λοιπές Δασικές Υπηρεσίες 
τον μήνα Αύγουστο 2022.

Σύνολο: 17.375,20 €
2. Ο χρόνος της πρακτικής άσκησης ορίζεται σε ένα (1) 

μήνα, η δε αποζημίωση ορίζεται σε πενήντα οκτώ ευρώ 
και εβδομήντα λεπτά (58,70 €) μηνιαίως ανά φοιτητή.

3. Η εργοδοτική εισφορά 1 % για την ασφάλιση των 
διακοσίων ενενήντα έξι (296) φοιτητών του Τμήματος 
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών 
Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οι οποίοι θα 
πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση προκαλεί δαπάνη 
δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και πενή-
ντα έξι λεπτών (296 Χ 10,11 = 2.992,56 €).

4. Η αποζημίωση και η ασφαλιστική κάλυψη των φοι-
τητών οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση 
βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Κ.Α.Εξ. 0429 και 
Κ.Α.Εξ. 0561) του έτους 2022 του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη και 
δεσμευμένη πίστωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 5 Ιουλίου 2022

Οι Υπουργοί

Με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών 
Ο Γενικός Γραμματέας  Υφυπουργός Παιδείας και
Δημοσιονομικής Πολιτικής Θρησκευμάτων
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