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σελ 2 

σελ 7 

σελ 3 

Τι πρέπει να προσέχω πριν 
μετατρέψω το αυτοκίνητό       

              μου σε Αεριοκίνητο; 

σελ 4-5 

8 λόγοι που 
επιβεβαιώνουν πως τα 

ταξίδια  κάνουν καλό στην 
Υγεία μας 

 
 

• Πόσο σημαντική είναι 
• Κάθε πότε 
• Τι περιλαμβάνει 
• Πόσο κοστίζει 

• Τι είναι η Οικολογική 
Οδήγηση; 
• Πως επιτυγχάνεται; 
• Ποιο το όφελος για εμάς 
και το περιβάλλον; 
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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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Τι περιλαμβάνει η Συντήρηση των Συσκευών Αεριοκίνησης: 
Κάθε Συσκευή Αεριοκίνησης, αναλόγως των τεχνικών 
οδηγιών των κατασκευαστών έχει συγκεκριμένους 
περιοδικούς και τεχνικούς Ελέγχους Συντήρησης. 
Γενικά όμως, θα μπορούσαμε να πούμε πως η κλασική 
Συντήρηση της Συσκευής Αεριοκίνησης, περιλαμβάνει 
μια σειρά εργασιών που διασφαλίζουν τη σωστή 
λειτουργία της Συσκευής.  

Τέτοιες εργασίες μπορεί να είναι: 
• Έλεγχος Rakor Σύνδεσης, Σωληνώσεων Νερού & Υγραερίου 
• Έλεγχος Πίεσης Ρυθμιστή και Ηλεκτρικών Επαφών 
• Έλεγχος Εγχυτών και Ρυθμιστή & Έλεγχος Παραμέτρων Συστήματος 
• Αλλαγή Φίλτρων Υγρής & Αέριας Φάσης 
• Έλεγχος στήριξης Δεξαμενής. 
 
 

Η περίοδος (χρονική ή χιλιομετρική) των Ελέγχων μπορεί να ποικίλει αλλά γενικά 
μπορούμε να πούμε πως μία φορά ετησίως ή κάθε 20.000χλμ θα πρέπει να 
ελέγχουμε και να συντηρούμε τη Συσκευή Αεριοκίνησης. Το κόστος Συντήρησης 
συνήθως δεν είναι μεγάλο (περίπου 50-60€) ούτε χρονοβόρο (από 45’ έως 60’) 
αλλά όπως σε οτιδήποτε πάνω στο αυτοκίνητο, η Πρόληψη είναι αυτή που θα μας 
διασφαλίσει την απουσία Επισκευής.  
Το Δίκτυο Συνεργείο GAS SERVICE σας εγγυάται την Σωστή και Πιστή Τήρηση των 
Εργασιών Συντήρησης κάθε τύπου Συσκευής Αεριοκίνησης. 

Η Αεριοκίνηση είναι μια πολύ σημαντική επέμβαση στο χώρο Καύσης του 
Κινητήρα μας, δηλαδή στην ‘’καρδιά’’ του οχήματος. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να  
γνωρίζουν όλοι οι κάτοχοι 
Αεριοκίνητων Οχημάτων, πως θα 
πρέπει να εντάξουν στη 
προγραμματισμένη Συντήρηση των 
οχημάτων τους, και την Συντήρηση 
της Συσκευής Αεριοκίνησης. Η 
σωστή Συντήρηση της Συσκευής 
Αεριοκίνησης, διασφαλίζει τη 
σωστή λειτουργία της, και άρα τη 
σωστή λειτουργία του Κινητήρα μας 
με το Αέριο. 
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Τα έβαλες κάτω, τα μέτρησες, τα υπολόγισες, έκανες τις προσθαφαιρέσεις σου 
και κατέληξες πως αν θέλεις να συνεχίσεις να κινείς το αυτοκίνητό σου, πρέπει 
να το μετατρέψεις σε Αεριοκίνητο, είτε δηλαδή να κινείται με Υγραέριο, είτε με 
Φυσικό Αέριο. Τι κάνεις από εδώ και πέρα; Που απευθύνεσαι; 
Με τι κριτήρια επιλέγεις το Σύστημα ή το Συνεργείο που θα κάνει την 
μετατροπή; Η GAS THEODOROU σας παραθέτει κάποια συγκεκριμένα κριτήρια 
ώστε να διασφαλίσετε πως η επιλογή σας θα είναι όσο αποδοτική 
ευελπιστείτε. 

 
Συνεργείο Επιλογής 
Το Συνεργείο που θα επιλέξετε θα πρέπει να έχει 
την απαραίτητη Άδεια για Εγκαταστάσεις όπως 
επίσης και την απαραίτητη Πιστοποίηση για τα 
Συστήματα που  σας προτείνει. Συγχρόνως, θα 
πρέπει να σας διασφαλίζει ως προς την εμπειρία 
και την τεχννογνωσία του πάνω στο αντικείμενο. 

 
Εγγύηση για την Εγκατάσταση Κατά την διάρκεια της έρευνας Αγοράς που θα 
διεξάγετε, θα ακούσετε και θα ενημερωθείτε για δεκάδες διαφορετικές 
προτάσεις συστημάτων, τιμών, προσφορών και ‘’ευκαιριών’’. Μην θέσετε ως 
πρωταρχικό κριτήριο την φθηνότερη τιμή. Εν αντιθέσει, ζητήσετε να 
ενημερωθείτε για το τι δυνατότητα λειτουργίας έχει το συγκεκριμένο σύστημα 
που σας προτείνουν με το κινητήρα που έχει το αυτοκίνητό σας, πόσο 
καλύπτει και σε τι ποσοστό την λειτουργία του, σε ποιο φάσμα λειτουργίας 
ώστε να κατανοήσετε αν όντως το σύστημα που σας προτείνουν συνάδει με 
τις προδιαγραφές λειτουργίας του συγκεκριμένου κινητήρα. Μην μείνετε στην 
‘’εγγύηση που σας παρέχει ο Εγκαταστάτης’’. Ζητήστε να μάθετε τι καλύπτει 
αυτή η Εγγύηση, αν καλύπτει πέραν του Συστήματος και τον Κινητήρα και με τι 
προϋποθέσεις. Αν η Εγγύηση είναι Γραπτή και για πόσο διάστημα. Μην 
ξεχνάτε πως η Υγραεριοκίνηση αφορά επέμβαση στο χώρο καύσης του 
Κινητήρα άρα μια μη σωστή πρόταση για το αυτοκίνητό σας μπορεί μεν να 
ακούγεται αρχικά φθηνή, αλλά θα επιφέρει είτε αυξημένη κατανάλωση (20-
25% παραπάνω) είτε προβλήματα δυσλειτουργίας στον κινητήρα σας. 

Τι να προσέξω κατά την επιλογή μετατροπής του 
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Σύστημα: Επώνυμο ή… MixiGrill;;;; 
Πολλοί ‘’επαγγελματίες’’ επιλέγουν να κάνουν μια μίξη εξαρτημάτων 
διαφορετικών συστημάτων, για να επιτύχουν χαμηλότερη τιμή. Έτσι, ενώ ο 
χρήστης πχ επιλέγει ένα ‘’ιταλικό σύστημα’’, παρατηρούνται μηχανικά μέρη 
(πχ Πολυβαλβίδα Ασφαλείας, Ηλεκτροβαλβίδα, Μπεκ, κτλ) παραγωγής 
Τουρκίας ή Βουλγαρίας, τεχνική που προκαλεί προβλήματα δυσλειτουργίας 
στο άμεσο μέλλον ή ακόμη χειρότερα θέματα ασφάλειας της λειτουργίας 
του οχήματος με το εναλλακτικό καύσιμο. Ρωτήστε λοιπόν να μάθετε αν το 
σύστημα είναι εξολοκλήρου από την εταιρία που σας παρουσιάζει ο 
εκάστοτε Εγκαταστάτης, αν δηλαδή όλα τα απαραίτητα Εξαρτήματα 
(Ηλεκτρικά ή Μηχανικά Μέρη) προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή. 
Συντήρηση Συστήματος Θα πρέπει να ρωτήσετε και να ενημερωθείτε για την 
Συντήρηση που απαιτεί το Σύστημα και το κόστος αυτής. Σημαντικό επίσης 
να μπορείτε να διασφαλίσετε αν η Συντήρηση δύναται να λάβει χώρα και σε 
συνεργεία σε άλλες περιοχές από το Συνεργείο αρχικής Εγκατάστασης, χωρίς 
αυτό όμως να έχει επίπτωση στην Εγγύηση ή στην Καλή Λειτουργία του. 

SOS – έρευνα μέσω Διαδικτύου 
Αν προβείτε σε έρευνα μέσω Διαδικτύου, 
και επειδή στο Διαδίκτυο ο καθένας 
μπορεί να γράφει και να υποστηρίζει ότι 
θέλετε, θα πρέπει να επιμείνετε στις 
παραπάνω διευκρινίσεις. Μην θεωρείτε 
πως ‘’ο πιο έντονα διαφημιζόμενος είναι 
και ο καλύτερος’’, διότι η διαφήμιση στο 
Διαδίκτυο πολλές φορές δεν σχετίζεται 
και με την πραγματική ποιότητα των 
υπηρεσιών που παρέχει ο 

διαφημιζόμενος. Πολλές φορές η μαζική αποστολή email για προσφορά, 
ελλοχεύει τον κίνδυνο να μην υπάρχει σωστή σύγκριση ποιότητας.  
 
Τα παραπάνω κριτήρια θα διασφαλίσουν πως η επιλογή σας για την 
μετατροπή του οχήματός σας σε Αεριοκίνητο θα αποδειχθεί η πλέον έξυπνη 
κίνηση που μπορούσατε να κάνετε για την εξοικονόμησή σας. 

αυτοκίνητού μου σε Αεριοκίνητο; 
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Ένα μεγάλο Κεφάλαιο των Παροχών του Δικτύου GAS SERVICE, είναι η 
Εγγύηση για κάθε Εγκατάσταση Συσκευής Αεριοκίνησης.  
Η Εγγύηση του Δικτύου GAS SERVICE, είναι γραπτή και καλύπτει τόσο 
τα Εξαρτήματα της Συσκευής, όσο και την Καλή Λειτουργία του 
Κινητήρα έκαστου οχήματος.  

Ιδίως, σε αυτοκίνητα που έχουν εν 
ισχύ την Εργοστασιακή Εγγύηση του 
Κατασκευαστή, η Εγγύηση του 
Δικτύου GAS SERVICE καλύπτει και 
την Εργοστασιακή Εγγύηση του 
Κινητήρα.  

Η Εγγύηση που δίδεται, ισχύει για δύο (2) έτη ή για 100.000χλμ από 
την Ημερομηνία Εγκατάστασης. 
 
Το Εγχειρίδιο Εγγύησης φέρει μοναδικό Σειριακό Αριθμό (Serial 
Number) για κάθε αυτοκίνητο, δίνοντας τη δυνατότητα στον Κάτοχο να 
την θέσει εν ισχύ σε όλα τα Συνεργεία του Δικτύου GAS SERVICE, 
ανεξαρτήτως του Συνεργείο Αρχικής Εγκατάστασης. Συγχρόνως, 
παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα για δωρεάν After Sale Service σε 
όλα τα Συνεργεία του Δικτύου GAS SERVICE, σε Ελλάδα και Κύπρο. 
 
Παράλληλα, στο Εγχειρίδιο Εγγύησης συμπεριλαμβάνεται και το Book 
Service του Συστήματος, ώστε να μπορεί ο κάτοχος να ελέγχει και να 
παρακολουθεί όλους τους απαραίτητους περιοδικούς ελέγχους και 
συντηρήσεις του Συστήματός του. 
 
Ενημερωθείτε για το Εγχειρίδιο Εγγύησης από το πλησιέστερο GAS 
SERVICE της περιοχής σας. 

Α00001 
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Με την μετατροπή του ενός βενζινοκινητήρα σε Αεριοκίνητο (Υγραεριοκίνηση-
LPG ή Φυσικό Αέριο Κίνησης-CNG), επιτυγχάνεται σαφέστατα μια πιο 
οικονομική λειτουργία του αυτοκινήτου μας (εξοικονόμηση από 50-70%), 
παράλληλα όμως επιτυγχάνεται και μια πιο οικολογική λειτουργία του 
(μειωμένοι ρύποι, καυσαέρια, κτλ). Μπορούμε όμως και εμείς οι ίδιοι, με τον 
τρόπο οδήγησής μας να ενισχύσουμε την πιο οικολογική λειτουργία του 
αυτοκινήτου μας. 
 
Τι είναι η Οικολογική Οδήγηση;  

Ως Οικολογική Οδήγηση εννοούμε τον τρόπο οδήγησης που 
μειώνει την ατμοσφαιρική ρύπανση. Τι επιτυγχάνει; 
χαμηλότερους ρύπους (φαινόμενο θερμοκηπίου), μείωση  

κατανάλωσης βάση προδιαγραφών λειτουργίας κινητήρα, μείωση 
ηχορύπανσης αλλά και ελαχιστοποίηση ατυχημάτων και βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας. 
 
 
Πως επιτυγχάνεται;  
 σταθερή οδήγηση με 2-2,5000 στροφές 
 αποφυγή άσκοπων φρεναρισμάτων ή αλλαγής ταχυτήτων 
 ομαλή επιβράδυνση του οχήματος 
 σβήσιμο της μηχανής σε σύντομες στάσεις (άνω του 1 λεπτού) 
 σωστή και σταθερή συντήρηση του οχήματος και κυρίως των ελαστικών. Τα 
σωστά ελαστικά μειώνουν την κατανάλωση του κινητήρα 
 συνετή χρήση κλιματισμού – να μην ρυθμίζεται κάτω των 23ο C. 
 ομαλή οδήγηση – η επιτάχυνση ή το απότομο φρενάρισμα πριν από 
στροφές, αυξάνει την κατανάλωση. 
 
 
 
 
 



8 

Γιαννιτσών 181 
(όπισθεν ΚΤΕΛ 
Μακεδονίας) 

τηλ. 2310523131 ∙   


