ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ
∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Με την αρ. πρωτ. 161795/2267/30-6-2016 απόφαση της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, επιβλήθηκε πρόστιµο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ
(15.000,00 € ) στην επιχείρηση, πρατήριο υγρών καυσίµων µε την επωνυµία
«ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ», µε έδρα τη Μυρτιά του Ν. Ηλείας, διότι σε δειγµατοληψία που
πραγµατοποιήθηκε στο πετρέλαιο κίνησης, διαπιστώθηκε η διακίνηση και η εµπορία ΜΗ
ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ κατά παράβαση του άρθρου 20 «Ειδικές κυρώσεις για κατόχους
αδειών εµπορίας και λιανικής εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων» του Ν. 4177/2013
«Κανόνες ρύθµισης της αγοράς Προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις».
Συγκεκριµένα σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ 30/020/000/6291/2015/15-01-2016 έκθεση
εξέτασης προκύπτει ότι πρόκειται για δείγµα : ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ, µε
προσµίξεις µε πετρέλαιο Θέρµανσης σε ποσοστό µικρότερο του 1%διότι 1) περιέχει
τον ιχνηθέτη solvent yellow 124 σε ποσοστό µικρότερο του ορίου ποσοτικοποίησης αλλά
µεγαλύτερο του ορίου ανίχνευσης αντί πλήρους απουσίας και 2) περιέχει θείο σε
συγκέντρωση 19,8 mg/kg αντί της µεγίστης επιτρεπόµενης 10,0 mg/kg ( Απόφ. ΑΧΣ
514/2004, ΦΕΚ 1490/Β/2006, Απόφ. ΑΧΣ 316/2010, ΦΕΚ 501/Β/2012, Απόφ. ΑΧΣ 460/09
ΦΕΚ 67/Β/10, Απόφ. ΑΧΣ 467/2002, ΦΕΚ 1531/Β/2003, Απόφ. ΑΧΣ 468/2002, ΦΕΚ
1273/Β/2003, Απόφ. ΑΧΣ 284/2006, ΦΕΚ 1736/Β/2007. Το δείγµα χαρακτηρίζεται µη
κανονικό χωρίς τη συµπλήρωση του νοθευµένου, διότι από τα αναλυτικά στοιχεία
και το ποσοστό του πετρελαίου θέρµανσης που προσδιορίστηκε δεν τεκµηριώνεται
το ενδεχόµενο νοθείας χωρίς και να µπορεί να αποκλειστεί.
Στη συνέχεια στην κατ’ έφεση εξέταση που ακολούθησε το εν λόγω δείγµα ευρέθη ΜΗ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ, µε προσµίξεις σε πετρέλαιο Θέρµανσης σε ποσοστό µικρότερο του
1%διότι 1) ανιχνεύτηκε ο ιχνηθέτης του πετρελαίου θέρµανσης αντί πλήρους απουσίας στο
πετρέλαιο κίνησης και 2) περιέχει θείο σε συγκέντρωση 17,6 mg/kg αντί της µεγίστης
επιτρεπόµενης 10,0 mg/kg για το πετρέλαιο κίνησης.
(Απόφ. ΑΧΣ 316/2010, ΦΕΚ 501/Β/2012 Απόφ. ΑΧΣ 514/2004, ΦΕΚ 1490/Β/2006 και τροπ.
Απόφ. ΑΧΣ 460/09 ΦΕΚ 67/Β/10, Απόφ. ΑΧΣ 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/2003) και : Απόφ.
ΑΧΣ 468/2002 ( ΦΕΚ 1273/Β/2003). Το δείγµα χαρακτηρίζεται ΜΗ Κανονικό χωρίς να
µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο νοθείας.
Το δείγµα του ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ µε αριθµό σφραγίδας 1863899 ΕΥΡΕΘΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ.

