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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

                  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ημερομηνία: Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου, 2022   

 

Θέμα: Πρόγραμμα ανάκλησης ελαφρών φορτηγών Mercedes-Benz Vito (ΚΣ 447) για 

αντικατάσταση αισθητήρα αναγνώρισης σχέσης. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις 

μπορεί να απαιτείται και η αντικατάσταση του κιβωτίου ταχυτήτων.  

 

H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία MERCEDES-BENZ 

ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Α.Ε.Ε., Γενικός αντιπρόσωπος και εισαγωγέας των αυτοκινήτων MERCEDES-BENZ 

στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης 

Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης 

ελαφρών φορτηγών Mercedes-Benz Vito (ΚΣ 447) 

 

Η συγκεκριμένη ανάκληση περιλαμβάνει 216 οχήματα, παραγωγής ετών 2019 έως 

2020. Στα επηρεαζόμενα οχήματα, ο αισθητήρας αναγνώρισης σχέσης ενδέχεται, υπό ορισμένες 

συνθήκες, να στέλνει εσφαλμένα σήματα κατά την επιλογή της ταχύτητας οπισθοπορείας. Κατά 

συνέπεια, το φως της όπισθεν μπορεί να τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας μέχρι την επόμενη 

ενεργοποίηση της μίζας ή/και εκκίνηση του κινητήρα. Για τον οδηγό, κατά την οπισθοπορεία χωρίς 

ενεργοποιημένο το φως οπισθοπορείας ενδέχεται να είναι ανεπαρκής ο φωτισμός πίσω από το 

όχημά του. Για τους άλλους οδηγούς, σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως να μην είναι σαφές 

ότι το όχημα κινείται ή θα μπορούσε να κινηθεί προς τα πίσω. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αυξήσει 

τον πιθανό κίνδυνο ατυχήματος και τραυματισμού ατόμων. 

          Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το 

συγκεκριμένο θέμα. 

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης 

επιστολής, ώστε να επισκεφθούν τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz, 

προκειμένου να αντικατασταθεί ο αισθητήρας αναγνώρισης σχέσης. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις 

μπορεί να απαιτείται και η αντικατάσταση του κιβωτίου ταχυτήτων, χωρίς καμία οικονομική 

επιβάρυνση. 
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Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως 

επικοινωνήσουν με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης MERCEDES-BENZ στα τηλέφωνα 00800 97777777 

ή 0030 2112111597. 

 

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης  

 

 

         Δρ. Γεώργιος Δρόσος  

 


