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Με βάση τα αποτελέσµατα των ελέγχων που έγιναν από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων στα πρατήρια καυσίµων µέσω του συστήµατος εισροών – εκροών, 
διαπιστώθηκε ποσοστό παραβατικότητας 33,2%. Ειδικότερα, ελέγχθηκαν 546 πρατήρια και από τις 
ολοκληρωµένες υποθέσεις την 31-12-2018 βρέθηκαν παραβάσεις σε 181. 

Στις φορολογικές παραβάσεις συγκαταλέγονται – µεταξύ άλλων - περιπτώσεις απόκρυψης 
φορολογητέας ύλης, µη απόδοσης ΦΠΑ, πραγµατοποίησης αγορών άνευ φορολογικού 
παραστατικού, µη έκδοση παραστατικών, που σε ορισµένες περιπτώσεις, πέραν των προβλεπόµενων 
προστίµων, οδήγησαν σε αναστολή λειτουργίας του πρατηρίων. Ενδεικτικά, η αποκρυβείσα ύλη που 
έχουν διαπιστώσει οι Υπηρεσίες Ελέγχου και ∆ιασφάλισης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΥΕ∆∆Ε) από τους 
συγκεκριµένους ελέγχους ανήλθε σε περίπου 8,3 εκατοµµύρια ευρώ. 

Στις τελωνειακές παραβάσεις συγκαταλέγονται περιπτώσεις λειτουργίας δεξαµενών χωρίς την 
προβλεπόµενη άδεια ή ασφράγιστες υπέργειες δεξαµενές, µη κανονικά δείγµατα καυσίµων, 
λαθρεµπορία, µη πιστοποιηµένες ογκοµετρήσεις των δεξαµενών, που σε ορισµένες περιπτώσεις, 
πέραν των προβλεπόµενων προστίµων, οδήγησαν σε κατασχέσεις των προϊόντων και των µέσων 
µεταφοράς. Μόνο οι κατασχέσεις των πετρελαιοειδών ανέρχονται σε πάνω από 106.000 λίτρα. Οι 
έλεγχοι διενεργήθηκαν σε όλη την Ελλάδα. Ενδεικτικά στην Αττική ελέγχθηκε το 18,1% των 
πρατηρίων και στη Θεσσαλονίκη το 17% των πρατηρίων. 

Επιπλέον, η ΑΑ∆Ε προχώρησε σε ελέγχους και πρατήρια  που διαθέτουν υγραέριο. Σε 422 
περιπτώσεις έχουν βρεθεί παραβάσεις σε 138, ποσοστό 32,7%, και έχουν δεσµευτεί 9.665 κιλά 
υγραέριο. 

Σε πολλές περιπτώσεις, η ολοκλήρωση των ελεγκτικών ενεργειών απαιτεί την αποστολή δειγµάτων 
προς το Γενικό Χηµείο του Κράτους για τη διενέργεια χηµικής ανάλυσης. Για το 2018, οι 
Τελωνειακές Υπηρεσίες της Α.Α.∆.Ε. έχουν διαβιβάσει για χηµική ανάλυση 1.869 δείγµατα και εξ 
αυτών έχουν διαπιστωθεί ως µη κανονικά τα 206, ποσοστό µη κανονικότητας 11%. Στα µη κανονικά 
δείγµατα, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνονται ενδεικτικά περιπτώσεις πετρελαίου κίνησης νοθευµένο 
µε πετρέλαιο θέρµανσης, µε άλλα πετρελαϊκά προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε θείο, µε νερό ή 
βενζίνες νοθευµένες µε άλλες βενζίνες χαµηλών οκτανίων, µε ελαφρά λάδια, µε νερό, µε αιθανόλη. 
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