
Α/Α Επωνυμία

Είδος

Καυσίμου

Αριθμός 

Δείγματος 

Πρατηρίου

Πρόστιμο 

(ευρώ) Αιτιολογία

1

AVIN OIL 

ΑΒΕΝΕΠ Βενζίνη 95 RON 487/2009 10.000 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο βενζίνη αμόλυβδη 

95 RON με θείο σε ποσότητα 14 mg/kg αντί του 

μεγίστου 10 mg.kg

2

ΕΛΙΝΟΪΛ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ

Πετρέλαιο

Κίνησης 13093/2009 15.000 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο πετρέλαιο 

κίνησης μη κανονικό λόγω υψηλής  περιεκτικότητας  σε 

θείο 13,2mg/kg αντί του μέγιστου  10mg/kg 

3

AVIN OIL 

AΒΕΝΕΠ

Πετρέλαιο

Κίνησης 398/2009 10.000 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο πετρέλαιο 

κίνησης μη κανονικό λόγω υψηλής  περιεκτικότητας  σε 

θείο 13,9 mg/kg αντί του μέγιστου  10mg/kg 

4

MAMIDOIL-

JETOIL ΑΕ

Πετρέλαιο

Κίνησης 12504/2009 118.584 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο πετρέλαιο 

κίνησης μη κανονικό, νοθευμένο με πετρέλαιο 

θέρμανσης σε ποσοστό 1% και με παρουσία 

ελαφρύτερων του πετρελαίου κλασμάτων σε ποσοστό 

2,2%

5 ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ

Πετρέλαιο

Κίνησης 2357/2009 16.000 €

Το βυτιοφόρο με σήμα της ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ μετέφερε  

πετρέλαιο κίνησης μη κανονικό λόγω υψηλής 

περιεκτικότητας σε θείο17 mg/kg αντί του μεγίστου 10 

mg/kg

6 ΕΚΟ ΑΒΕΕΠ

Πετρέλαιο

Κίνησης 12033/2009 15.000 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο πετρέλαιο 

κίνησης μη κανονικό, νοθευμένο με πετρέλαιο 

θέρμανσης σε ποσοστό 0,5% 

7

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ

Πετρέλαιο

Κίνησης 11921/2009 15.000 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο πετρέλαιο 

κίνησης μη κανονικό λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε 

θείο 11,8 mg/kg αντί του μεγίστου 10 mg/kg

8

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ

Πετρέλαιο

Κίνησης 12305/2009 25.000 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο πετρέλαιο 

κίνησης μη κανονικό λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε 

θείο 15 mg/kg αντί του μεγίστου 10 mg/kg



9

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ

Πετρέλαιο

Κίνησης 11544/2009 22.000 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο πετρέλαιο 

κίνησης μη κανονικό λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε 

θείο 13,7 mg/kg αντί του μεγίστου 10 mg/kg

10

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ

Πετρέλαιο

Κίνησης 12050/2009 25.000 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο πετρέλαιο 

κίνησης μη κανονικό λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε 

θείο 14,8 mg/kg αντί του μεγίστου 10 mg/kg

11

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ

Πετρέλαιο

Κίνησης 11900/2009 24.000 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο πετρέλαιο 

κίνησης μη κανονικό λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε 

θείο 14,1 mg/kg αντί του μεγίστου 10 mg/kg

12

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ

Πετρέλαιο

Κίνησης 12358/2009 25.000 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο πετρέλαιο 

κίνησης μη κανονικό λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε 

θείο 14,8 mg/kg αντί του μεγίστου 10 mg.kg

13

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ

Πετρέλαιο

Κίνησης 11939/2009 24.000 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο πετρέλαιο 

κίνησης μη κανονικό λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε 

θείο 14,2 mg/kg αντί του μεγίστου 10 mg/kg

14

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ

Πετρέλαιο

Κίνησης 12452/2009 25.000 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο πετρέλαιο 

κίνησης μη κανονικό λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε 

θείο 14,8 mg/kg αντί του μεγίστου 10 mg/kg

15

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ

Πετρέλαιο

Κίνησης 12756/2009 25.000 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο πετρέλαιο 

κίνησης μη κανονικό λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε 

θείο 14,9 mg/kg αντί του μεγίστου 10 mg/kg

16 REVOIL ΑΕΕΠ

Πετρέλαιο

Κίνησης 2768/2009 18.000 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο πετρέλαιο 

κίνησης μη κανονικό λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε 

θείο 19,9 mg/kg αντί του μεγίστου 10 mg/kg



17 ΕΚΟ ΑΒΕΕΠ

Πετρέλαιο

Κίνησης 10263/2010 30.000 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο πετρέλαιο 

κίνησης μη κανονικό λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε 

θείο 16,0 mg/kg αντί του μεγίστου 10 mg/kg

18 ΕΤΕΚΑ Α.Ε. Πετρέλαιο κίνησης 6201/2010 15.000 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο πετρέλαιο 

κίνησης μη κανονικό, νοθευμένο με πετρέλαιο 

θέρμανσης σε ποσοστό 0,5% 

19 ΕΚΟ ΑΒΕΕΠ

Πετρέλαιο

Κίνησης 10464/2010 42.647 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο πετρέλαιο 

κίνησης μη κανονικό, νοθευμένο με πετρέλαιο ναυτιλίας 

σε ποσοστό 1,5% 

20 ΕΤΕΚΑ Α.Ε. Πετρέλαιο κίνησης 7676/2010 100.000 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο πετρέλαιο 

κίνησης μη κανονικό λόγω της παρουσίας ελαφρύτερων 

του πετρελαίου κλασμάτων (πιθανόν βενζίνη) σε 

ποσοστό 1% 

21 ΕΚΟ ΑΒΕΕΠ

Πετρέλαιο

Κίνησης 12423/2010 42.647 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο πετρέλαιο 

κίνησης μη κανονικό, νοθευμένο με πετρέλαιο ναυτιλίας 

σε ποσοστό 1,5% 

22 ΕΚΟ ΑΒΕΕΠ

Πετρέλαιο

Κίνησης 14520/2010 30.000 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο πετρέλαιο 

κίνησης μη κανονικό λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε 

θείο 16,0 mg/kg  αντί του μεγίστου 10 mg/kg

23 ΕΚΟ ΑΒΕΕΠ

Πετρέλαιο

Κίνησης 604/2011 20.000 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο πετρέλαιο 

κίνησης μη κανονικό λόγω περιεκτικότητας σε θείο 12,1 

mg/kg  αντί του μεγίστου 10 mg/kg



24 REVOIL ΑΕΕΠ

Πετρέλαιο

Κίνησης 11049/2009 12.000 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο πετρέλαιο 

κίνησης μη κανονικό λόγω περιεκτικότητας σε θείο 11,6 

mg/kg  αντί του μεγίστου 10 mg/kg

25 ΕΚΟ ΑΒΕΕΠ Πετρέλαιο κίνησης 12423/2010 30.000 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο πετρέλαιο 

κίνησης μη κανονικό, λόγω περιεκτικότητας σε θείο 16,6 

mg/kg  αντί του μεγίστου 10 mg/kg

26 ΕΤΕΚΑ Α.Ε. Πετρέλαιο κίνησης 1845/2009 15.000 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο πετρέλαιο 

κίνησης μη κανονικό λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε 

θείο 23,0 mg/kg αντί του μεγίστου 10 mg/kg

27

MAMIDOIL - JET 

OIL ΑΕ Βενζίνη LRP 4217/2012 8.000 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο βενζίνη με 

υποκατάστατο μολύβδου  μη κανονική, νοθευμένη με 

αιθέρες (κυρίως τριτοταγή μεθυλο-βουτυλαιθέρα ΜΤΒΕ) 

με 5 ή περισσότερα άτομα άνθρακος σε ποσοστό 3,5% 

v/v

28 REVOIL ΑΕEΠ Πετρέλαιο κίνησης 3380/2013 5.000 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο πετρέλαιο 

κίνησης μη κανονικό, με προσμίξεις με πετρέλαιο 

θέρμανσης 

29 ΕΚΟ ΑΒΕΕΠ Πετρέλαιο κίνησης 2360/2009 10.000 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο πετρέλαιο 

κίνησης μη κανονικό λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε 

θείο 12,6mg/kg αντί του μεγίστου 10 mg.kg

30 ΕΚΟ ΑΒΕΕΠ Πετρέλαιο κίνησης 701/2012 20.000 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο πετρέλαιο 

κίνησης μη κανονικό λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε 

θείο 11,7mg/kg αντί του μεγίστου 10 mg.kg

31 ΕΚΟ ΑΒΕΕΠ Πετρέλαιο κίνησης 11477/2010 30.000 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο πετρέλαιο 

κίνησης μη κανονικό λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε 

θείο 16,0mg/kg αντί του μεγίστου 10 mg.kg

32

AVIN OIL 

ΑΒΕΝΕΠ Βενζίνη SUN 11191/2015 50.000 €

Tο βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο βενζίνη SUN 

περιέχουσα ολεφίνες σε συγκέντρωση 27,2%v/v αντί του 

μεγίστου επιτρεπομένου 18,0%v/v

33

ΕΛΙΝΟΪΛ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ Πετρέλαιο κίνησης 4655/2016 20.745 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο πετρέλαιο 

κίνησης μη κανονικό νοθευμένο με πετρέλαιο 

θέρμανσης σε ποσοστό 1,4%



34

ΕΛΙΝΟΪΛ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ Πετρέλαιο κίνησης 1242/2016 24.467 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο πετρέλαιο 

κίνησης μη κανονικό νοθευμένο με πετρέλαιο 

θέρμανσης σε ποσοστό 2,0%

35 ΕΤΕΚΑ Α.Ε. UNL 95 RON 4734/2018 15.000 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο βενζίνη μη 

κανονική διότι περιείχε τον ιχνηθέτη κινιζαρίνη σε 

συγκέντρωση 2,3 mg/l αντί της 3 mg/l

36

ΕΛΙΝΟΪΛ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ Πετρέλαιο κίνησης 4342/2018 24.400 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο πετρέλαιο 

κίνησης μη κανονικό λόγω ανώτερης της επιτρεπόμενης  

περιεκτικότητας σε θείο 30,0 mg/kg αντί του μεγίστου 10 

mg.kg

37 REVOIL ΑΕEΠ UNL 95 RON 2730/2018 17.850 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο βενζίνη αμόλυβδη 

95 RON μη κανονική διότι περιείχε κινιζαρίνη σε 

συγκέντρωση 1,9 mg/l αντί της προβλεπόμενης 3,0 mg/l

38 REVOIL ΑΕEΠ Πετρέλαιο κίνησης 4118/2020 10.000 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο πετρέλαιο 

κίνησης μη κανονικό λόγω ανώτερης της επιτρεπόμενης  

περιεκτικότητας σε θείο 13,1 mg/kg αντί του μεγίστου 10 

mg.kg

39 REVOIL AEEΠ UNL 95 RON 5290/2020 88.000 €

Το βυτιοφόρο παρέδωσε σε πρατήριο βενζίνη αμόλυβδη 

95 RON μη κανονική διότι περιείχε κινιζαρίνη σε 

συγκέντρωση 1,4 mg/l αντί της προβλεπόμενης 3,0 mg/l



Παρατηρήσεις






















































