ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

Αθήνα, 22/12/2018

ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Εξάρθρωςη κυκλϊματοσ που ειςήγαγε από τη Βουλγαρία χημικοφσ διαλφτεσ
για τη νόθευςη πετρελαίου.
φλληψη τεςςάρων (4) ατόμων και κατάςχεςη δφο (2) φορτηγϊν, δφο (2) βυτιοφόρων
και άνω των 60.000 λίτρων χημικϊν διαλυτϊν.
Μια εγκλθματικι οργάνωςθ που ειςιγαγε από τθν Βουλγαρία και διακινοφςε παράνομα χθμικοφσ
διαλφτεσ για τθ νόκευςθ πετρελαίου κίνθςθσ και κζρμανςθσ, εξαρκρώκθκε χάρθ ςτισ ενζργειεσ του
Συντονιςτικοφ Επιχειρθςιακοφ Κζντρου, τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και τθσ Τελωνειακισ Υπθρεςίασ.
Πρόκειται για μία από τισ πλζον ςθμαντικζσ υποκζςεισ ςτο τομζα τθσ δίωξθσ του λακρεμπορίου
ενεργειακών προϊόντων κακώσ ςυνεργάςτθκαν με μεγάλθ επιτυχία οι Κινθτζσ Ομάδεσ Ελζγχου τθσ
Τελωνειακισ Υπθρεςίασ και θ Οικονομικι Αςτυνομία.
Κατά τθν εξζλιξθ τθσ υπόκεςθσ και μετά από εκτίμθςθ των πραγματικών περιςτατικών, θ διενζργεια
τθσ επιχείρθςθσ ανατζκθκε ςτθν Διεφκυνςθ Οικονομικισ Αςτυνομίασ ενώ ςτελζχθ τθσ Κινθτισ Ομάδασ
Ελζγχου του Β΄ Τελωνείου Πειραιά κλικθκαν να ςυνδράμουν ςτο ζργο τθσ.
Σε ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςε χώρο ςτάκμευςθσ μεταφορικισ εταιρείασ ςτθν περιοχι του
Αςπροπφργου βρζκθκαν και καταςχζκθκαν:
 δφο (2) επικακιμενα εντόσ των οποίων υπιρχαν ςυνολικά τριανταπζντε (35) πλαςτικζσ δεξαμενζσ
των χιλίων (1.000) λίτρων με χθμικοφσ διαλυτζσ,
 πλαςτικι υπζργεια δεξαμενι χωρθτικότθτασ δζκα χιλιάδων (10.000) λίτρων, πλιρθσ
περιεχομζνου, με μείγμα οργανικών διαλυτών,
 υπόγεια δεξαμενι χωρθτικότθτασ περίπου δώδεκα χιλιάδων (12.000) λίτρων, πλιρθσ
περιεχομζνου, με μείγμα οργανικών διαλυτών,
 δφο (2) τράκτορεσ με κυπριακζσ πινακίδεσ κυκλοφορίασ και
 αντλία παροχισ καυςίμου, χωρίσ να είναι εφοδιαςμζνθ θ επιχείρθςθ με τθν προβλεπόμενθ άδεια.
Καταςχζκθκαν επίςθσ δφο βυτιοφόρα οχιματα μεταφοράσ καυςίμων, χωρθτικότθτασ 6.000 λίτρων, που
είχαν πραγματοποιιςει προθγουμζνωσ μετάγγιςθ διαλυτών από τα παραπάνω επικακιμενα, ςτον χώρο
ςτάκμευςθσ.
 Το πρώτο ακινθτοποιικθκε ςε πρατιριο υγρών καυςίμων ςτον Υμθττό, ιδιοκτθςίασ ενόσ εκ των
τεςςάρων ςυλλθφκζντων, αφοφ προθγουμζνωσ είχε εφοδιάςει με διάλυμα χθμικών διαλυτών
δεξαμενι πολυκατοικίασ ςτθν περιοχι τθσ Νζασ Ερυκραίασ. Στο βυτιοφόρο βρζκθκε ποςότθτα
4.600 λίτρων.
 Το δεφτερο βυτιοφόρο εντοπίςτθκε και καταςχζκθκε ςτθν Μεταμόρφωςθ Αττικισ.
Τα δείγματα που ελιφκθςαν από τισ πλαςτικζσ δεξαμενζσ, τθν υπζργεια, τθν υπόγεια δεξαμενι, τα
βυτιοφόρα και από τισ δεξαμενζσ τθσ πολυκατοικίασ και του πρατθρίου, ςτάλκθκαν ςτθν αρμόδια Χθμικι
Υπθρεςία.
Οι αναλογοφντεσ δαςμοί, φόροι και επιβαρφνςεισ για τθν καταςχεκείςα ποςότθτα, ςτισ 35 πλαςτικζσ
δεξαμενζσ των χιλίων λίτρων και τθν υπζργεια δεξαμενι των 10.000 λίτρων, ανζρχονται ςτο ποςό των
43.569,89 ευρώ. Όταν ςτο ποςό αυτό προςτεκοφν οι αναλογοφντεσ δαςμοί και φόροι από τθν υπόγεια
δεξαμενι και τα δφο βυτιοφόρα το ποςό υπολογίηεται ότι κα ξεπεράςει τα 60.000 ευρώ.
Οι ςυλλθφκζντεσ, με τθ δικογραφία που ςχθματίςτθκε ςε βάροσ τουσ, οδθγικθκαν ςτθν αρμόδια
Ειςαγγελία Πρωτοδικών.

