
 
ΘΕΜΑ: Παροχή στοιχείων σχετικά με  αυτοκίνητα  του Ομίλου  Volkswagen με 

λογισμικό «σύστημα αναστολής» που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. 

Επικοινωνούμε μαζί σας, προκειμένου να μας πληροφορήσετε ως επίσημοι 

διανομείς των αυτοκινήτων του Ομίλου Volkswagen (VW, Audi, Seat, Skoda) στην 

Ελλάδα,  για την  πραγματική έκταση που ενδεχομένως έχει λάβει στη χώρα μας το 

πρόβλημα της αυτοκινητοβιομηχανίας Volkswagen Group, η οποία πούλησε 

αυτοκίνητα του Ομίλου με εγκατεστημένο λογισμικό που παρουσίαζε χαμηλότερες 

εκπομπές ρύπων από τις πραγματικές. Ενδέχεται μάλιστα οι πραγματικές εκπομπές 

ρύπων των παραπάνω αυτοκινήτων  να υπερβαίνουν  κατά πολύ  τα επιτρεπτά όρια 

που προβλέπονται από την ισχύουσα ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.  

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, μέσω της Γραμμής 

Καταναλωτή, έχει δεχθεί πλήθος ερωτημάτων καταναλωτών για το ενδεχόμενο να 

είναι το αυτοκίνητό τους ένα από τα εν λόγω «πειραγμένα» οχήματα. 

       Εφόσον διαπιστωθεί κυκλοφορία οχημάτων του Ομίλου VW και στην Ελλάδα με 

λογισμικό «σύστημα αναστολής», θα πρέπει να ενημερωθούν  άμεσα οι καταναλωτές, 

οι οποίοι βασιζόμενοι σε παραποιημένες πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση 

οχημάτων του Ομίλου VW, προέβησαν στην αγορά αυτών έναντι άλλων λιγότερο 

«πράσινων» σύμφωνα με τους επίσημα δημοσιευμένους ρύπους. 
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Κατά συνέπεια, σας καλούμε να μας γνωρίσετε:  

 τον αριθμό των επηρεαζόμενων οχημάτων(νέων και μεταχειρισμένων)  που 

κυκλοφορούν στη χώρα μας και φέρουν το εν λόγω λογισμικό, 

 τι μέτρα προτίθεται να λάβει ο Όμιλος VW για την προστασία του 

περιβάλλοντος  και της υγείας των πολιτών από τους ρύπους που εκπέμπουν 

καθώς  και για την αποφυγή οικονομικής ζημίας των καταναλωτών-ιδιοκτητών 

οχημάτων, στα οποία έχει εγκατασταθεί το λογισμικό, 

 κατά πόσον μελετάται η δυνατότητα πλήρους αποκατάστασης των 

επηρεαζόμενων αυτοκινήτων και συμμόρφωσής τους με τα ισχύοντα πρότυπα 

οδηγών καυσαερίων και κατανάλωσης καυσίμων, 

 πότε σχεδιάζεται να λάβει χώρα η διαδικασία ανάκλησης των επηρεαζόμενων 

οχημάτων και με ποιό τρόπο θα διασφαλίσετε  την  ενημέρωση όλων των 

ιδιοκτητών τους.   

 

Παρακαλούμε όπως λάβουμε άμεσα την απάντησή σας στα παραπάνω θέματα 

που σας θέσαμε.   

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή 

 

 

        Αντώνιος Παπαδεράκης 

                                                                                                                


