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ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Εντοπιςμόσ δφο (2) παράνομων δεξαμενών, μίασ (1) μονήσ χωρητικότητασ 7.000 λίτρων και μίασ (1) δίδυμησ
χωρητικότητασ 14.000 λίτρων, ςε πρατήριο υγρών καυςίμων κατόπιν ελζγχου που ςυντονίςτηκε από το ΕΚ.
Στο Συντονιςτικό Επιχειρηςιακό Κζντρο περιήλθε καταγγελία, από την Διεφθυνςη Τεχνικήσ Βιομηχανικήσ
Νομοθεςίασ του Υπουργείου Οικονομίασ & Ανάπτυξησ, ςτην οποία αναφερόταν ότι ςε πρατήριο υγρϊν καυςίμων,
ςτη περιοχή τησ Ελευςίνασ, είχαν λάβει χϊρα παράνομεσ δραςτηριότητεσ.
η
Μετά την διερεφνηςη τησ καταγγελίασ υπό το ςυντονιςμό του ΣΕΚ, την 25 /10/2018, διενεργήθηκε ζλεγχοσ ςτο
εν λόγω πρατήριο υγρϊν καυςίμων από την Επιχειρηςιακή Διεφθυνςη .Δ.Ο.Ε. Αττικήσ, ωσ επιςπεφδουςα υπηρεςία,
και με τη ςυνδρομή τησ Διεφθυνςησ Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν και τησ Διεφθυνςησ Ανάπτυξησ τησ Περιφερειακήσ
Ενότητασ Δυτικήσ Αττικήσ, τησ Διεφθυνςησ Τεχνικήσ Βιομηχανικήσ Νομοθεςίασ του Υπουργείου Οικονομίασ και
Ανάπτυξησ και τησ Διεφθυνςησ Οικονομικήσ Αςτυνομίασ.
Από τον ζλεγχο διαπιςτϊθηκε ότι υπήρχαν απολήξεισ ςωληνϊςεων που δεν αντιςτοιχοφςαν ςτισ πζντε (5)
αδειοδοτημζνεσ υπόγειεσ δεξαμενζσ υγρϊν καυςίμων. Η αναντιςτοιχία των αποκαλυφθζντων ςωληνϊςεων
φανζρωςε την φπαρξη μη αδειοδοτημζνων, παράνομων υπόγειων δεξαμενϊν υγρϊν καυςίμων. Για το λόγο αυτό
προχωρήςαμε άμεςα ςε εργαςίεσ εκςκαφήσ προκειμζνου να αποκαλυφθεί ο όπιςθεν χϊροσ του πρατηρίου ςτον
οποίο κατζληγαν οι εν λόγω ςωληνϊςεισ. Οι εργαςίεσ πραγματοποιήθηκαν ςτισ 25/10/2018 και 26/10/2018 και
αποκάλυψαν την φπαρξη:

Μίασ (1) δίδυμησ μη αδειοδοτημζνησ υπόγειασ δεξαμενήσ υγρϊν καυςίμων, χωρητικότητασ 14.000 λίτρων, η
οποία περιείχε ελάχιςτη ποςότητα υγρϊν καυςίμων (υπολείμματα) και η οποία χρηςιμοποιοφνταν ςτο
παρελθόν. Η δεξαμενή ςυνδεόταν με αντλία παροχήσ καυςίμου του πρατηρίου.

Μίασ (1) μονήσ μη αδειοδοτημζνησ υπόγειασ δεξαμενήσ αποθήκευςησ υγρϊν καυςίμων, χωρητικότητασ
7.000 λίτρων, η οποία περιείχε ελάχιςτη ποςότητα υγρϊν καυςίμων (υπολείμματα) και η οποία
χρηςιμοποιοφνταν ςτο παρελθόν. Η δεξαμενή δεν ςυνδεόταν με τισ αντλίεσ παροχήσ καυςίμων του
πρατηρίου και χρηςιμοποιοφνταν μόνο για αποθήκευςη και διάθεςη παράνομων καυςίμων.
Στο πρατήριο υγρϊν καυςίμων βρζθηκαν και καταςχζθηκαν:

Μία (1) δίδυμη αντλία καυςίμων η οποία ήταν αποςυνδεδεμζνη ηλεκτρονικά από το ςφςτημα ειςροϊνεκροϊν και ςτο κζλυφοσ τησ οποίασ βρζθηκαν παραβιαςμζνεσ οι ταινίεσ αςφαλείασ. Η ςυγκεκριμζνη αντλία
καυςίμων ςυνδεόταν και παρείχε καφςιμα από την δίδυμη μη αδειοδοτημζνη υπόγεια δεξαμενή καυςίμων.

Δφο (2) ηλεκτρονικά κοντρόλ, το ζνα εκ των οποίων χρηςιμοποιοφνταν για την εναλλαγή τησ παροχήσ
καυςίμων μεταξφ των αδειοδοτημζνων δεξαμενϊν και τησ δίδυμησ μη αδειοδοτημζνησ δεξαμενήσ καυςίμων
και το άλλο για την εναλλαγή παροχήσ καυςίμων μεταξφ των αντλιϊν καυςίμων που ήταν ςυνδεδεμζνεσ
ηλεκτρονικά με το ςφςτημα ειςροϊν-εκροϊν και τησ αντλίασ καυςίμων που ήταν αποςυνδεδεμζνη
ηλεκτρονικά από το ςφςτημα ειςροϊν-εκροϊν.

Ζνα (1) βυτιοφόρο όχημα τριϊν διαμεριςμάτων, χωρητικότητασ 4.000 λίτρων, από το οποίο είχαν κοπεί τα
ακροφφςια και αφαιρεθεί οι μετρητζσ καυςίμων.

Ζνασ (1) ηλεκτρονικόσ υπολογιςτήσ ο οποίοσ ήταν ςυνδεδεμζνοσ με το ςφςτημα ειςροϊν-εκροϊν, η εξζταςη
του οποίου θα δϊςει ςτοιχεία για τυχόν παρζμβαςη με παράνομο λογιςμικό παράκαμψησ του ςυςτήματοσ
ειςροϊν-εκροϊν καθϊσ και το μζγεθοσ τησ παράνομησ πϊληςησ καυςίμων.

Επίςημα και ανεπίςημα φορολογικά ςτοιχεία, η ςυνεκτίμηςη των οποίων με τα υπόλοιπα ευρήματα του
ελζγχου θα οδηγήςουν ςε τυχόν επιπρόςθετεσ τελωνειακζσ και φορολογικζσ παραβάςεισ.
Με την ολοκλήρωςη τησ ζρευνασ θα υποβληθεί Μηνυτήρια Αναφορά ςτην αρμόδια Ειςαγγελία για την ποινική
δίωξη των υπευθφνων.

