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Η GAS THEODOROU ως η μεγαλύτερη εταιρία Αεριοκίνησης στην Ελλάδα, 
λαμβάνει την αναγνώριση τόσο των καταναλωτών όσο και των Κρατικών 
Φορέων τόσο για την υψηλή τεχνογνωσία του αντικειμένου όσο και για την 
συνεισφορά της στην υγιή ανάπτυξη της αγοράς Αεριοκίνησης. 
Σε αυτά τα πλαίσια, μας ζητήθηκε η διοργάνωση ενός Σεμιναρίου 
Εκπαίδευσης των Τμημάτων Πυροσβεστικής και ΕΜΑΚ που σχετίζονται με 
τροχαία ατυχήματα, απεγκλωβισμούς ατόμων μέσα από συγκρουόμενα 
οχήματα και άλλα σχετικά θέμα με το αυτοκίνητο. Η ανάγκη που έπρεπε να 
καλύψουμε, εστιάστηκε στον σωστό τρόπο προσέγγισης από την πλευρά των 
Πυροσβεστών και των διασωστών της ΕΜΑΚ ενός ατυχήματος όπου 
εμπλέκεται ένα Αεριοκίνητο Όχημα, και κυρίως ένα όχημα που κινείται με 
Φυσικό Αέριο Κίνησης, το νέο Εναλλακτικό Καύσιμο Κίνησης των οχημάτων, 
που ολοένα και περισσότερο κερδίζει το καταναλωτικό κοινό της Ελλάδος. 

Η GAS THEODOROU δεν μπορούσε να αρνηθεί 
ένα τέτοιο αίτημα και κυρίως όταν αυτό 
σχετίζεται με την ασφάλεια και τον ορθό τρόπο 
συμπεριφοράς επαγγελματιών που 
νυχθημερόν αγωνίζονται, πολλές φορές υπό 
αντίξοες συνθήκες και με την πολιτεία να μην 

αναγνωρίζει όσο πρέπει και αρμόζει στην περίπτωση, για το συμφέρον του 
μέσου πολίτη. 
 
Σε ειδικό κέντρο εκπαίδευσης, όπου είχαμε την δυνατότητα να επιδείξουμε 
ένα όχημα με σύστημα Υγραεριοκίνησης αλλά κυρίως ένα όχημα με 
σύστημα Φυσικού Αερίου Κίνησης, οργανώσαμε το Σεμινάριο Εκπαίδευσης, 
όπου σε group των 20-25 Πυροσβεστών ή ανθρώπων των ΕΜΑΚ, 
παρακολούθησαν τα Σεμινάρια στα οποία δόθηκε έμφαση στα εξής κύρια 
σημεία (τα οποία συσχετίζονται με τις αρμοδιότητες των συγκεκριμένων 
υπηρεσιών): 
 λειτουργία Βαλβίδων Ασφαλείας ενός Συστήματος 
 χειροκίνητη ασφάλιση ενός Συστήματος σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης 
 τρόπος απεγκλωβισμού Δεξαμενής Καυσίμου, σε περίπτωση τροχαίου 
 σημεία που ο διασώστης δύναται να επέμβει ώστε να απεγκλωβίσει άτομο 
μέσα από όχημα που συμμετείχε σε τροχαίο ατύχημα 



3 

Η συμμετοχή ήταν μεγάλη, και οι Έλληνες Πυροσβέστες και Διασώστες 
βρήκαν την ευκαιρία μέσα από εύστοχες ερωτήσεις και παρατηρήσεις, να 
ενημερωθούν πλήρως για τις βασικές λειτουργίες ενός Συστήματος 
Αεριοκίνησης, την ασφάλεια που αυτό παρέχει μέσω των ασφαλιστικών 
βαλβίδων Ασφαλείας που συνοδεύουν κάθε Νόμιμη Μετατροπή καθώς και 
το πολύ σημαντικό κομμάτι της ‘’στήριξης’’ των Δεξαμενών Καυσίμου, το 
οποίο για τους Πυροσβέστες και Διασώστες ήταν ένα από τα κεντρικά 
ερωτήματα κατά την έναρξη των Σεμιναρίων. 

Το Σεμινάριο έλαβε 
χώρα στον Εκθεσιακό 
Χώρου του Συνεργείο 
GAS SERVICE ΛΑΜΙΑΣ με 
Υπεύθυνο Μηχανικό τον 
κ. Τσόγκα Διονύσιο και 
τον κ. Πασχάλη 
Σαραφιανό ο οποίος 
ήταν και ο κύριος 
ομιλητής. 

Το Σεμινάριο περιελάμβανε Live επίδειξη Διαρροής Καυσίμου από τροχαίο 
ατύχημα, υπό συνθήκες αυστηρής βεβαίως ασφάλειας, καθώς και 
εκπαίδευση πάνω στην αντιμετώπιση φαινομένων Διαρροής Καυσίμου ή 
καταστροφής των βάσεων στήριξης των Δεξαμενών. 
 
Όλοι οι συμμετέχοντες Πυροσβέστες και Διασώστες, με την ολοκλήρωση της 
Εκπαίδευσης απέκτησαν τις βασικές γνώσεις που θα ενισχύσουν πρωτίστως 
την δική τους ασφάλεια αλλά και κατά επέκταση της ασφάλεια όσων οι ίδιοι 
διασώζουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
 
Η εταιρία μας στέκεται αρωγός σε παρόμοιες προσπάθειες και θα 
συνεχίσουμε να είμαστε στην διάθεση κάθε Φορέα για παρόμοιες 
εκδηλώσεις εκπαίδευσης.  
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Η GAS THEODOROU είναι η πρώτη και μεγαλύτερη εταιρία Αεριοκίνησης 
στην Ελλάδα, την οποία εμπιστεύονται εδώ και δεκαετίες πολλοί 
καταναλωτές για την μετατροπή ή την συντήρηση των Συστημάτων 
Αεριοκίνησης των αυτοκινήτων τους.  Στις συνειδήσεις των καταναλωτών, η 
πρόταση της GAS THEODOROU θεωρείτε η πιο ολοκληρωμένη πρόταση της 
Ελληνικής Αγοράς και για αυτό το λόγο εδώ και τόσα χρόνια, η GAS 
THEODOROU είναι η εταιρία που εμπιστεύονται οι περισσότεροι 
ενδιαφερόμενοι για την μετατροπή των οχημάτων τους σε Αεριοκίνηση.  
Ποια χαρακτηριστικά της πρότασης της GAS THEODOROU όμως, την 
καθιστούν ως την πιο ολοκληρωμένη στις συνειδήσεις των καταναλωτών; Ας 
δούμε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της ολοκληρωμένης πρότασης της 
GAS THEODOROU .  

• Κορυφαία Ποιότητα Συστημάτων: Είναι ο 
Επίσημος και Αποκλειστικός Εγκαταστάτης των 
πλέον κορυφαίων Συστημάτων Αεριοκίνησης 
της παγκόσμιας Αγοράς.  Τα Συστήματα που  

χρησιμοποιεί η GAS THEODOROU είναι τελευταίας Γενεάς, με τις πιο 
σύγχρονες τεχνολογίες, ώστε να μπορεί να διασφαλίσει την ύψιστη ποιότητα 
σε κάθε μετατροπή. 
 
• Τεχνική Προσέγγιση: Στην GAS THEODOROU , γίνεται Τεχνική Προσέγγιση 
σε κάθε Κινητήρα, διασφαλίζοντας πως το Σύστημα που θα τοποθετηθεί 
καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές λειτουργίας του κάθε Κινητήρα. Δεν 
επιλέγουμε βάση τιμής ή διαθεσιμότητας, αλλά βάση Τεχνικής 
συμβατότητας, το κατάλληλο σύστημα για εσάς 
 
• Εγγύηση-Διασφάλιση: Στη GAS THEODOROU σας εγγυόμαστε ΓΡΑΠΤΩΣ την 
καλή λειτουργία του Κινητήρα σας χωρίς «ψιλά γράμματα». Τοποθετώντας 
το κατάλληλο Σύστημα για κάθε Τύπο Κινητήρα, τηρώντας συγχρόνως όλες 
τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ορθής λειτουργίας κάθε Κινητήρα, 
μπορούμε να εγγυηθούμε το τελικό αποτέλεσμα με Γραπτή Εγγύηση.   
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Το Φυσικό Αέριο Κίνησης, είναι το οικονομικότερο καύσιμο κίνησης ενός 
οχήματος. Η τιμή του είναι περίπου 75%-80% φθηνότερη από την 
βενζίνη, ενώ συγχρόνως είναι περίπου 25% φθηνότερο από το Υγραέριο 
Κίνησης. 
 
Διανύσαμε την απόσταση Θεσσαλονίκη-Λαμία με κίνηση με Φυσικό 
Αέριο. Η απόσταση είναι περίπου 300χλμ και την διανύσαμε με 9,45€!!! 
Το όχημα είναι ένα Skoda Fabia 1200cc 3κύλινδρο, μοντέλο , με μέση 
κατανάλωση  6-7lt/100klm. 

Η μετατροπή φέρει Δεξαμενή Τύπου-1 
(σιδερένια) χωρητικότητας 10,5kg CNG, με 
συνολικό βάρος 68kg, κάτι που δεν επηρεάζει 
την μέση κατανάλωση. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Σύγκριση Εξοικονόμησης 
Συγκρίνουμε το αντίστοιχο κόστος της ίδιας διαδρομής με βενζίνη, 
Υγραέριο, Φυσικό Αέριο. 
Βενζίνη: Θα χρειαζόμασταν 20,80lt με κόστος 34,32€ (1,65€/lt) 
Υγραέριο: Θα χρειαζόμασταν 22lt με κόστος 17,60€ (0,80€/lt) 
Φυσικό Αέριο: Χρειαστήκαμε 10,5kg με κόστος 9,45€ (0,90€/kg). 
 
Τα συμπεράσματα δικά σας. 

Γεμίζοντας από την Θεσσαλονίκη, και 
χρησιμοποιώντας την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Λαμίας 
(Ε64),  με μέση ταχύτητα 130χλμ/ώρα, η Δεξαμενή 
10,5kg μας κάλυψε 297klm, όση δηλαδή είναι η 
απόσταση Θεσσαλονίκης-Λαμίας. Το κόστος 
γεμίσματος της Δεξαμενής CNG ήταν 9,45€ 
(0,90€/kg). 
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Το Δίκτυο GAS SERVICE, τοποθετεί κατά αποκλειστικότητα τα Συστήματα 
Αεριοκίνησης του ιταλικού Οίκου ZAVOLI pure technology. Σήμερα, 
παρουσιάζει τη Νέα Γενεά Συστημάτων Αεριοκίνησης BORA by ZAVOLI. Η 
Νέα Γενεά Συστημάτων, διαθέτει συν τοις άλλοις και τους Νέους Εγχυτές 
Αεριοκίνησης PAN JET. 

Οι Νέοι Εγχυτές PAN JET, επιστέγασμα της 
τεχνολογικής και τεχνικής εξέλιξης της εταιρίας 
ZAVOLI pure technology,  φέρουν την Επανάσταση 
στην Αγορά Αεριοκίνησης. Συνεχίζοντας την 
καινοτόμο πολιτική της ZAVOLI, και οι Νέοι Εγχυτές 
βγαίνουν σε μονά Μπεκ ώστε να επιτυγχάνεται η 
καλύτερη δυνατή εγκατάσταση πάνω στον Κινητήρα.  
Πλεονεκτήματα: Πέραν της διάθεσης ‘’μονών’’ Εγχυτών, που ενισχύουν  

την πιο σωστή και ορθή εγκατάσταση αλλά και 
κατανάλωση, οι Νέοι Εγχυτές είναι τύπου Injection, 
δηλαδή δεν αποτελούνται εσωτερικά από Κινούμενα 
Μέρη (εμβολάκια, κτλ), όπως οι παλαιού τύπου 
ηλεκτροβαλβίδας Εγχυτές, προσδίδοντας έτσι μια 
τεράστια μακροζωία εφόσον πλέον ελαχιστοποιούνται 
οι πιθανότητες διάβρωσης λόγω χρόνιας χρήσης ή 
κακής ποιότητας καυσίμου. 

Παράλληλα όμως, το κύριο χαρακτηριστικό των Νέων Εγχυτών είναι η 
ταχύτητα λειτουργίας τους (έως 1,9millisecond). Οι υψηλές ταχύτητες 
που λειτουργεί ο Νέο Εγχυτής, δίνει τη δυνατότητα να πιάνει το 
άνοιγμα των Μπεκ Βενζίνης στις υψηλές ταχύτητες, προσδίδοντας έτσι, 
στα υψηλά φορτία, μια βελτίωση κατανάλωσης.  
Η ταχύτητα που αναπτύσσει ο Νέος Εγχυτής PAN JET, το κατατάσσει 
στην πρώτη θέση , και με διαφορά, των Εγχυτών Αεριοκίνησης 
παγκοσμίως, τόσο στο LPG όσο και στο CNG. 
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Ρωτώντας τους ανθρώπους ποιο είναι το όνειρό τους ή τι θα 
έκαναν αν κέρδιζαν το λαχείο, οι περισσότεροι θα σας 
απαντούσαν «θα ταξίδευα σε όλο τον κόσμο».  
Γιατί, όμως, τα ταξίδια μας αρέσουν τόσο και τι καλό μας 
κάνουν;  

Υπάρχουν (τουλάχιστον) 8 απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα:  
•Τα ταξίδια βελτιώνουν την ικανότητά μας να λύνουμε προβλήματα (όχι αυτά 
του σχολείου, τα άλλα, τα καθημερινά) 
•Οι διακοπές μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων 
•Τα λεφτά που ξοδεύουμε σε ταξίδια μας κάνουν πιο ευτυχισμένους από αυτά 
που ξοδεύουμε σε υλικά αγαθά, σύμφωνα με έρευνες 
•Τα οφέλη του ταξιδιού είναι άμεσα: μετά από μία ή δύο ημέρες διακοπών, το 
89% των ανθρώπων παρουσιάζουν σημαντική μείωση στο άγχος 
•Τα ταξίδια ευεργετούν όσους πάσχουν από μελαγχολία και κατάθλιψη 
•Οι ταξιδιωτικές εμπειρίες προωθούν την υγεία του εγκεφάλου 
•Τα ζευγάρια που ταξιδεύουν μαζί αναφέρουν μεγαλύτερη αίσθηση οικειότητας 
μεταξύ τους και βελτίωση στη σχέση τους 
•Τα ταξίδια μας κάνουν πιο έξυπνους και δημιουργικούς. 
  
Άρα, αντί να κάθεστε σπίτι σας, βλέποντας τηλεόραση, πάρτε το αυτοκίνητό σας, 
πάρτε την οικογένειά σας ή προσκαλέστε τους φίλους σας και πάτε έστω σε έναν 
κοντινό προορισμό, μακριά από την πόλη σας. 
Η Ελλάδα μας, έχει τόσο όμορφους και πλούσιους σε συναισθήματα 
προορισμούς, που σίγουρα ένας ενδιαφέρον προορισμός βρίσκεται δίπλα σας, 
όχι μακριά από την καθημερινότητά σας. 
  
Και όσο για το κόστος του ταξιδιού… μην ανησυχείτε. Η GAS THEODOROU είναι 
εδώ έτοιμη να σας προτείνει την μετατροπή του οχήματός σας σε Αεριοκίνητο 
(Υγραεριοκίνηση ή Φυσικό Αέριο Κίνησης), για να κάνετε τα ταξίδια σας 
οικονομικά και χωρίς τον βραχνά των ακριβών καυσίμων. 
Με την μετατροπή ενός οχήματος σε Αεριοκίνητο, το κόστος κίνησης μειώνεται 
από 50% έως και 65%, δίνοντας την δυνατότητα να μπορείτε να 
πραγματοποιείται τα ταξίδια σας χωρίς άσκοπα έξοδα. 
 

8 λόγοι που επιβεβαιώνουν πως τα ταξίδια  
κάνουν καλό στην Υγεία μας 
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