
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπαγωγή Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών στις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2 Σύσταση μίας (1) οργανικής θέσης αστυφύλακα 
γενικών καθηκόντων, κατάργηση οργανικής θέ-
σης ειδικού φρουρού.

3 Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παρά-
βαση.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 141935/Ζ1 (1)
Υπαγωγή Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστη-

μίου Αθηνών στις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-

θρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του 

ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» και της παρ. 4 του άρθρου 20 του 
ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

2. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το 
π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων».

3. Τα αριθμ. 7831/16.10.2017 (ΥΠ.Π.Ε.Θ. Γρ. Υπουρ-
γού 9465/18.10.2017) και 9035/30.11.2017 (ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
210720/Ζ1/1.12.2017) έγγραφα του Γεωπονικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση Συγκλήτου 521/
4.10.2017), ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης των 
Τμημάτων: 1.α) Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής β) Επι-
στήμης Ζωϊκής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών 
γ) Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανι-
κής της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Πε-
ριβάλλοντος (συνεδριάσεις 27ης.9.2017, 49η/14.9.2017 
και 373/19.9.2017, αντίστοιχα) και 2.α) Βιοτεχνολογίας 

β) Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου 
και γ) Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχο-
λής Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης (συνε-
δριάσεις 1η/19.9.2017, 425η/26.9.2017 και 21ης.9.2017, 
αντίστοιχα).

4. Τα υπ’ αριθμ. 200233/Ζ1/20.11.2017 και 218276/
12.12.2017 έγγραφα προς την Πρόεδρο της Αρχής Δι-
ασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώ-
τατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), με τα οποία ζητείται η δια-
τύπωση γνώμης από την Αρχή για την πλήρωση των 
κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και 
την υπαγωγή των Τμημάτων στις παραπάνω διατάξεις.

5. Τα υπ’ αριθμ. 200236/Ζ1/20.11.2017 και 218279/
Ζ1/12.12.2017 έγγραφα προς τo Εθνικό Συμβούλιο 
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
(Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), με τα οποία ζητείται η διατύπωση γνώμης 
για την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 
46 του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή των Τμημάτων στις 
παραπάνω διατάξεις.

6. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη 
από την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 προ-
θεσμία για τη διατύπωση γνώμης από την Α.ΔΙ.Π και το 
Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ..

7. Το με αριθμ. πρωτ. 273/Υ1/10.7.2018 Υ.Σ. Γρ. Υπουρ-
γού, με θέμα «Σύνταξη υπουργικών αποφάσεων».

8. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/208/121749/Β1/18.7.2018 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως 
ισχύει, του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την 
οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπο-
λογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., διαπιστώνεται:

Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπου-
δών, που οργανώνεται στα Τμήματα: 1.α) Επιστήμης Φυ-
τικής Παραγωγής β) Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής και 
Υδατοκαλλιεργειών γ) Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και 
Γεωργικής Μηχανικής της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής 
Υποδομών και Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών και 2. α) Βιοτεχνολογίας β) Επιστήμης 
Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου και γ) Αγροτι-
κής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων, 
Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και 
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 
(integrated master), στην ειδικότητα εκάστου Τμήμα-
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τος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Προσόντων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 3 Σεπτεμβρίου 2018 

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 7002/2/335-ριη΄ (2)
Σύσταση μίας (1) οργανικής θέσης αστυφύλακα 

γενικών καθηκόντων, κατάργηση οργανικής θέ-

σης ειδικού φρουρού.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3686/2008 «Ρύθμιση θε-

μάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 158).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση οργανικής θέσης αστυφύλακα 
γενικών καθηκόντων και κατάργηση 
οργανικής θέσης ειδικού φρουρού

1. Οι οργανικές θέσεις αστυφυλάκων γενικών καθη-
κόντων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της περ. 
γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41), 
όπως διαμορφώθηκαν με μεταγενέστερες διατάξεις, αυ-
ξάνονται κατά μία (1). Η θέση αυτή προέρχεται από την 
ένταξη ενός (1) ειδικού φρουρού στο αστυνομικό προ-
σωπικό γενικών καθηκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της 6000/14/40/5 από 21.5.2018 απόφασης Προϊσταμέ-
νου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα-
ταργείται η μία (1) οργανική θέση ειδικού φρουρού, που 
εντάχθηκε στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκό-
ντων, με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Αρχηγός

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

(3)

Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Πα-

ράβαση.

Με την 128/2011/2018 καταλογιστική πράξη του 
Προϊσταμένου του Τελωνείου Ελευσίνας, που εκδόθη-
κε την 27.8.2018, για διαπραχθείσα λαθρεμπορία, υπό 
την έννοια των άρθρων 142 παραγρ. 2 και 155 παραγρ. 
1α΄και 2ζ΄ του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα», συνολικού μεικτού βάρους 983 κιλών λαθραίου 
καπνού (σύμφωνα δε με τα οριζόμενα στο άρθρο 152 
παραγρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου η πράξη αυτή δημο-
σιεύεται στην Ε.τ.Κ.),

Α. Προσδιορίστηκαν οι αναλογούντες δασμοί και λοι-
ποί φόροι, που αναλογούν στα κατασχεθέντα είδη στο 
ποσό των 140.058,58 ευρώ.

Β. Επιβλήθηκαν στους υπαιτίους πολλαπλά τέλη, τα 
οποία υπόκεινται κατά την είσπραξή τους σε Τ.Χ. και 
Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρ-
τοσήμου, συνολικού ποσού 420.175,74 €, για τη λαθρε-
μπορία των 983 κιλών λαθραίου καπνού, ήτοι το τριπλά-
σιο των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, σύμφωνα 
με το άρθρο 150 παραγρ. 1 του ν. 2960/2001, εκ των 
οποίων στον CHOY(επ.) SHUN YIN(ον.) του WA με ΑΦΜ 
140578409 και αριθμό διαβατηρίου 610715779, κάτοικο 
Δάφνης, οδός Κανάρη 17 και νυν αγνώστου διαμονής, 
επιμερίστηκε ποσό 105.043,93 €.

Κηρύχθηκε ο ως άνω υπαίτιος αλληλέγγυα υπόχρεος 
για την καταβολή του συνολικά επιβληθέντος πολλα-
πλού τέλους.

Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώ-
πιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 30 
ημερών από την επομένη της δημοσίευσής της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώπιον των αρμόδιων 
Διοικητικών Δικαστηρίων.

Ο Προϊστάμενος Τελωνείου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΙΑΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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