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Το 2008, η εταιρία GAS THEODOROU, με έδρα την Θεσσαλονίκη, δημιούργησε το 
Δίκτυο GAS SERVICE, ένα Δίκτυο Συνεργείων Αεριοκίνησης που στόχευε στην 
εξυπηρέτηση των χιλιάδων ενδιαφερομένων από όλη την Ελλάδα για την 
μετατροπή των αυτοκινήτων τους σε Υγραεριοκίνηση. 
Το Δίκτυο Αεριοκίνησης GAS SERVICE είναι το μεγαλύτερο Δίκτυο Αεριοκίνησης 
στην Ευρώπη.  Είναι το επίσημο Δίκτυο Συνεργείων Αεριοκίνησης της εταιρίας 
ZAVOLI (όμιλος WestPort) σε Ελλάδα και Κύπρο και αποτελείται από 75 Συνεργεία 
σε πάνω από 65 περιοχές. 
Η πολύπειρη εμπειρία της GAS THEODOROU, ως η πρώτη εταιρία Αεριοκίνησης 
στην Ελλάδα, έδωσαν την δυνατότητα στην οργάνωση και διαχείριση ενός τέτοιου 
εγχειρήματος με κύριο στόχο την εξυπηρέτηση δεκάδων χιλιάδων καταναλωτών. 
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Με τον όρο ‘’Δίκτυο’’ δεν εννοούμε μόνο μια εμπορική συνεργασία μεταξύ των 
Συνεργείων αλλά μια Τεχνική Συνεργασία προς το όφελος των καταναλωτών. 
Συγκεκριμένα, το Δίκτυο GAS SERVICE προσφέρει μια πλειάδα Υπηρεσιών σε 
όλους τους κάτοχους αυτοκινήτων με συστήματα αεριοκίνησης ZAVOLI, που 
συμπεριλαμβάνει After Sale Service και κοινή Εγγύηση. 
Ο Πελάτης ενός Συνεργείου GAS SERVICE, είναι αυτομάτως πελάτης όλων των 
Συνεργείων GAS SERVICE, όπου μπορεί να απολαμβάνει τις υπηρεσίες Εγγύησης-
After Sale Service και Αναβαθμίσεων καθ’όλη την διάρκεια ισχύς της Εγγύησης 
παντελώς δωρεάν αλλά και πέραν της ισχύς αυτής, με τις αντίστοιχες (και 
σταθερές) χρεώσεις Εργασιών & Ανταλλακτικών. 

Το παραπάνω επιτυγχάνεται με το Book 
Service του Δικτύου GAS SERVICE, το οποίο 
φέρει ένα μοναδικό Σειριακό Αριθμό για 
κάθε αυτοκίνητο, ο οποίος διασφαλίζει την 
ορθή πληροφόρηση του ιστορικού κάθε 
μετατροπής σε όλα τα Συνεργεία του 
Δικτύου. 

 
Παράλληλα, όλα τα Συνεργεία του Δικτύου GAS SERVICE είναι Επίσημα 
Συνεργεία του Δικτύου ZAVOLI, κάτι που καθιστά διασφαλισμένες υπηρεσίες 
ελέγχου-επισκευής των συστημάτων ZAVOLI αλλά και διαθεσιμότητα υλικών-
ανταλλακτικών. 
 
Υπό την αιγίδα και την Τεχνική Υποστήριξη της GAS THEODOROU, της πρώτης και 
μεγαλύτερης εταιρίας Αεριοκίνησης στην Ελλάδα, το Δίκτυο GAS SERVICE 
παρέχει υψηλού επιπέδου Υπηρεσίες πάνω στην Αεριοκίνηση, ενώ παράλληλα η 
συνεχόμενη εξέλιξη της τεχνογνωσίας πάνω στα Συστήματα Αεριοκίνησης για 
τους νέους Κινητήρες της παγκόσμιας αγοράς αυτοκινήτου, καθιστούν την 
επιλογή του Δικτύου GAS SERVICE ως την πλέον διασφαλισμένη επιλογή για την 
εξοικονόμηση που παρέχει η Αεριοκίνηση σε κάθε χρήστη. 
 
Ενημερωθείτε για το Δίκτυο GAS SERVICE στο επίσημο site του Δικτύου 
www.autogas.gr . 
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Η μετατροπή του κινητήρα μας σε κίνηση με Εναλλακτικό Καύσιμο (Ε.Κ.), πέραν των 
οικολογικών ωφελειών που προσφέρει (μειωμένοι ρύποι, φιλικότερο προς το 
περιβάλλον) προσφέρει και τεράστια οικονομία στην κίνηση του αυτοκινήτου μας. 
Πόση όμως είναι αυτή η εξοικονόμηση; Ας τα δούμε αναλυτικά. 
 
Μετατροπή σε Υγραεριοκίνηση 
Η μετατροπή σε Υγραεριοκίνηση, δίνει την δυνατότητα στον Κινητήρα να δουλεύει στο 
Ε.Κ. με τις ίδιες επιδόσεις και τις ίδιες τελικές, με την λειτουργία της βενζίνης. Η 
Κατανάλωση στο Υγραέριο παρουσιάζει μια αύξηση σε σχέση με τη βενζίνη γύρω στο 
8-10% κυρίως στις υψηλές απαιτήσεις λειτουργίας του Κινητήρα. Κατά μέσο όρο, αν 
ένα αυτοκίνητο στη βενζίνη απαιτεί 8lt/100km, στο Υγραέριο θα απαιτεί 8,8lt/100km. 
Με μέσο όρο διαφοράς στην τιμή βενζίνης-υγραερίου στο 50%, και υπολογίζοντας την 
μικρή αύξηση της κατανάλωσης στο Υγραέριο, ένα αυτοκίνητο που κινείται με Υγραέριο 
εξοικονομεί άνω του 45% σε σχέση με την αντίστοιχη κίνηση με βενζίνη. 
 
Μετατροπή σε Φυσικό Αέριο Κίνησης 
Η μετατροπή σε  Φυσικό Αέριο Κίνησης, προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή 
εξοικονόμηση στην κίνηση ενός οχήματος, σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα συμβατικά ή 
εναλλακτικά καύσιμα. Συγκεκριμένα, ένα κιλό Φυσικού Αερίου Κίνησης, ισοδυναμεί με 
1,7λίτρα βενζίνης (ή 2λίτρα υγραερίου), και με δεδομένη την διαφορά τιμής του CNG 
στα 75% από την βενζίνη (ή 35% από Υγραέριο) είναι αυταπόδεικτη η τεράστιο 
οικονομία που προσφέρει στο χρήστη το Φυσικό Αέριο Κίνησης. 
 
Παράδειγμα: Αυτοκίνητο με μέση κατανάλωση 8lt/100km στη βενζίνη, με χρήση 
15.000km* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Τιμές καυσίμων 11/05/2019 

Πόσο κέρδος προσφέρει η μετατροπή σε LPG ή CNG 

Απαιτεί 1.200lt βενζ. ετησίως,  
με κόστος 1,60€/lt x 1.200lt = 

1.920,00€ 

βενζίνη 

Υγραέριο 

Φυσικό 
Αέριο 

Απαιτεί 1.320lt LPG ετησίως,  
με κόστος 0,80€/lt x 1.320lt = 

1.056,00€ 

Απαιτεί 705kg CNG ετησίως,  
με κόστος 0,89€/kg x 705kg = 

628,00€ 



Η GAS THEODOROU και το Δίκτυο GAS SERVICE, προσφέρουν την δυνατότητα 
αντικατάστασης του παλαιού Συστήματος Υγραεριοκίνησης με νέο Σύστημα 8ης Γενεάς 
BORA by ZAVOLI. 

Η προσφορά αφορά αντικατάσταση του μπροστά μέρους 
της προηγούμενης μετατροπής (Set ECU, Εγχυτές, 
Υποβιβαστής, κτλ), ενώ το πίσω μέρος (Δεξαμενή, 
Πολυβαλβίδα, Δείκτης, Μονάδα Πλήρωσης), παραμένουν. 
Σε περίπτωση που απαιτείται η αντικατάσταση ενός ή όλων 
των εξαρτημάτων του πίσω μέρος της παλιάς εγκατάστασης, 
υπάρχει extra χρέωση. 

 
Οφέλη Νέου Συστήματος 
Το όφελος αντικατάστασης του παλαιού συστήματος με το νέο Σύστημα 8ης Γενεάς 
BORA by ZAVOLI είναι πολυδιάστατο. 
Ο νέος Εγκέφαλος BORA (S32-S64) επιτυγχάνει απόλυτη εξομοίωση με τον 
εργοστασιακό εγκέφαλο της βενζίνης, διασφαλίζοντας την λειτουργία του Κινητήρα σε 
όλο το φάσμα λειτουργίας των στροφών και των φορτίων του στο Υγραέριο, με τις ίδιες 
επιδόσεις και τις ίδιες τελικές με εκείνες της βενζίνης. 
Παράλληλα, η δυνατότητα ρύθμισης ένα-προς-ένα τα Μπεκ του Υγραερίου, το κάθε 
ένα σύμφωνα με το αντίστοιχο μπεκ βενζίνης, διασφαλίζει και απόλυτη ταύτιση των 
χρόνων ψεκασμού (καλύτερη κατανάλωση). 
 
Συγχρόνως, το νέο σύστημα διαθέτει τους Εγχυτές νέας Γενεάς PANJET. 

Οι νέοι Εγχυτές είναι μπεκ τύπου βενζίνης και όχι ηλεκτροβαλβίδες όπως 
τα περισσότερα μπεκ της αγοράς. Δεν αποτελούνται εσωτερικά από 
εμβολάκια ή λοιπά κινούμενα μέρη, δίνοντας την δυνατότητα λειτουργίας 
σε πολύ υψηλότερες ταχύτητες (1.9ms) από τα απλά μπεκ, 
επιτυγχάνοντας καλύτερη απόδοση αλλά και καλύτερη κατανάλωση. 

  
Εγγύηση δύο (2) ετών 
Με την αντικατάσταση του παλαιού συστήματος με το νέο Σύστημα BORA by ZAVOLI, 
σας παρέχουμε Εγγύηση δύο (2) ετών ή 100.000χλμ (όποιο έρθει πρώτο), τόσο για τα 
Εξαρτήματα που τοποθετούνται όσο και για την καλή λειτουργία του Κινητήρα. 
 
Ενημερωθείτε για την Πολιτική Αντικατάστασης στο πλησιέστερο συνεργείο GAS 
SERVICE της περιοχής σας. 
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Η συμβατότητα του Συστήματος με τον Κινητήρα πρέπει να 
θεωρείται δεδομένη. Ο κάθε Κινητήρας έχει συγκεκριμένες 
εργοστασιακές προδιαγραφές λειτουργίας και για αυτό το λόγο, το 
Σύστημα που θα τοποθετηθεί οφείλει να καλύπτει πλήρως 
(κομβική λέξη) αυτές τις προδιαγραφές. Ένα σύστημα που δεν 
καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις λειτουργίας που έχει 
εργοστασιακά ο Κινητήρας στην βενζίνη, είναι δεδομένο πως δεν 

 
Η μετατροπή του κινητήρα μας σε κίνηση με Εναλλακτικό Καύσιμο (Ε.Κ.) είναι μια πολύ 
σημαντική επέμβαση στο χώρο Καύσης του Κινητήρα, δηλαδή στην ‘’καρδιά’’ του 
Κινητήρα..  
Ποιοι παράγοντες καθορίζουν την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του Κινητήρα με 
το Ε.Κ., μετά την μετατροπή; 

Ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας 
είναι η Ποιότητα Ρύθμισης λειτουργίας 
του Συστήματος. Όπως γίνεται 
κατανοητό, και το καλύτερο Σύστημα να 
έχεις στα χέρια σου, δεν τοποθετείται 
μόνο του. Ο Τεχνικός Αεριοκίνησης που 
θα το τοποθετήσει, οφείλει να το 
ρυθμίσει να λειτουργεί σε όλο το 
φάσμα λειτουργίας του Κινητήρα, με τις 

θα μπορέσει να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του Κινητήρα στο Ε.Κ. Για 
αυτό και η επιλογή του κατάλληλου Συστήματος είναι η πρώτη και σημαντικότερη 
επιλογή κατά την διαδικασία μετατροπής. Universal Συστήματα που καλύπτουν ένα 
ευρύ φάσμα κινητήρων ΔΕΝ υπάρχουν.  

Και ενώ οι παραπάνω παράγοντες διασφάλισης της 
καλής λειτουργίας του Κινητήρα με το Ε.Κ. αφορούν 
την διαδικασία μετατροπής, και άρα το Συνεργείο 
Τοποθέτησης, υπάρχει και ένας τρίτος παράγοντας 
που αφορά τον Κάτοχο του Οχήματος. Και αυτός ο 
παράγοντας αφορά την Συντήρηση του Συστήματος.  

εργοστασιακές ρυθμίσεις λειτουργίας που έχει ο Κινητήρας για τη βενζίνη. Αυτή η 
διαδικασία δεν γίνεται μόνο στο ρελαντί – το αυτοκίνητο οφείλει να ρυθμίζεται στο 
Ε.Κ. σε όλο το φάσμα λειτουργίας του, στο δρόμο. 

Η τήρηση των εργασιών Συντήρησης του Συστήματος από τον Κάτοχο του 
Αεριοκίνητου Οχήματος, διασφαλίζει την καλή λειτουργία του Συστήματος και κατά 
επέκταση την καλή λειτουργία του Κινητήρα με το Σύστημα που φέρει.  

Απρόσκοπτη Λειτουργία του Κινητήρα στην Αεριοκίνηση. 
Ποιοι παράγοντες διασφαλίζουν την καλή λειτουργία του Κινητήρα με το Αέριο 
Καύσιμο; 
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Η εταιρία GAS THEODOROU υπήρξε η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που ασχολήθηκε με 
μετατροπές κινητήρων σε Εναλλακτικά Καύσιμα (αρχικώς με Υγραεριοκίνηση και εν 
συνεχεία με Φυσικό Αέριο Κίνησης). Όλα αυτά τα χρόνια, πρωτοστατεί σε οτιδήποτε 
αφορά την εξέλιξη και την υγιή ανάπτυξη της αγοράς Αεριοκίνησης στην Ελλάδα, 
λαμβάνοντας τον σεβασμό τόσο των αρμόδιων Φορέων (Υπουργείο Μεταφορών, 
Δημόσιες και Ιδιωτικές επιχειρήσεις Αερίων Καυσίμων) όσο και των καταναλωτών. 
 
Φιλοσοφία 
Έχοντας ως Αρχή την παροχή υψηλού επιπέδου Υπηρεσιών, η GAS THEODOROU 
επιλέγει να χρησιμοποιεί Επώνυμα Συστήματα Αεριοκίνησης των κορυφαίων Οίκων της 
Παγκόσμιας Αγοράς. 
Παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο Τεχνικό Επίπεδο, εκπαιδεύοντας και 
πιστοποιώντας όλους τους Τεχνικούς της με συνεχόμενα επιμορφωτικά και τεχνικά 
σεμινάρια, ώστε να δύναται να καλύπτει τις τεχνικές ανάγκες όλων των πελατών της. 
 
Ανθρώπινο Δυναμικό 
Η εταιρία GAS THEODOROU διαθέτει ένα άριστα οργανωμένο Τεχνικό Τμήμα 
Τοποθέτησης-Συντήρησης Συστημάτων Αεριοκίνησης, αποτελούμενο από 8 
Μηχανικούς Αυτοκινήτων, 2 Ηλεκτρολόγους και 2 Μηχανολόγους-Μηχανικούς. 
 
Παράλληλα, διαθέτει μια οργανωμένη Αποθήκη Ανταλλακτικών ώστε να μπορεί άμεσα 
να εξυπηρετεί κάθε άμεση ανάγκη χωρίς καθυστερήσεις και αργοπορίες.  
 
Το Εμπορικό Τμήμα και το Τμήμα Εξυπηρετήσεις Πελατών, πιστοποιημένο ως προς τις 
υπηρεσίες που προσφέρει από την TUV Austria Hellas, είναι πλήρως καταρτισμένο 
πάνω σε θέματα Αεριοκίνησης ενώ συγχρόνως συνεχίζει να επιμορφώνεται συνεχώς 
για να διασφαλίζει τις άριστες υπηρεσίες που η GAS THEODOROU στοχεύει να παρέχει. 
 
Στόχος 
Η εταιρία GAS THEODOROU και όλο το προσωπικό της, διοικητικό, τεχνικό, εμπορικό, 
έχουν έναν κοινό στόχο: παροχή άριστης εξυπηρέτησης σε κάθε επισκέπτη. Από την 
διαδικασία ενημέρωσης, τεχνικής υποστήριξης, διαθεσιμότητας Ανταλλακτικών, η 
εταιρία GAS THEODOROU στοχεύει στην διατήρηση της πρώτης θέσης στις συνειδήσεις 
των καταναλωτών ως προς την επιλογή εταιρία Αεριοκίνησης. 
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Μουσικά νέα της πόλης 

Οι JAMES στην Θεσσαλονίκη 
Το γνωστό μουσικό συγκρότημα JAMES , μία από τις πιο αγαπημένες μπάντες του 
ελληνικού κοινού, επιστρέφουν στη Ελλάδα, έχοντας κυκλοφορήσει το καλύτερο album 
της μεγάλης καριέρας τους, για να αποδείξουν πως η σχέση τους με εμάς παραμένει 
μοναδική! Το συγκρότημα από την Αγγλία θα εμφανιστεί την Παρασκευή 7 Ιουνίου στο 
Fix Factory Of Sound Open Air, στη Θεσσαλονίκη! 

Γνωστοί για το ότι αλλάζουν το set list τους κάθε 
βράδυ, θα μας προσκαλέσουν να τραγουδήσουμε 
μαζί τους τραγούδια όπως τα «Laid», «Getting Away 
With It», «Sometimes», «Come Home», «Born Of 
Frustration», «She’s a Star» καθώς και μερικά από τα 
νεώτερα hits τους, όπως το «Coming Home Pt 2» και 
το αγαπημένο του κοινού «Many Faces», που 
αποδεικνύουν τον λόγο που αυτή η μπάντα συνεχίζει 
ακάθεκτη την πορεία της 35 και πλέον χρόνια μετά το 
ξεκίνημά της, κατορθώνοντας να ηχεί 
αναζωογονημένη και πιο ζωντανή από ποτέ. 

Ο τελευταίος δίσκος τους «Living In Extraordinary Times», που κυκλοφόρησε το 
περασμένο καλοκαίρι, έχει γίνει δεκτός με εξαιρετικές κριτικές. «Το 15o album τους 
είναι πιθανότατα το καλύτερό τους» έγραψε ο Observer. Το ίδιο δείχνει να πιστεύει και 
ο Guardian, εντυπωσιασμένος από το πάθος και τις ξεκάθαρες απόψεις των James. «Το 
προηγούμενο album τους αποτέλεσε την μεγάλη επιτυχία τους και η συνέχεια με αυτό 
δείχνει την ίδια αυτοπεποίθηση και δυναμική, γεμάτο οργή για την εποχή του Trump 
και του Brexit. Είναι αξιοθαύμαστο, αλλά το 15ο album είναι μάλλον και το καλύτερο 
στην καριέρα τους!» 

Είναι εξαιρετικά σπάνιο για μία μπάντα με τόσα χρόνια 
πορείας στις πλάτες της να παρουσιάζει μία τόσο καλή και 
ολοκληρωμένη δουλειά, που να έχει απόλυτη επαφή με το 
σήμερα, μουσικά και θεματικά. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για 
ένα όνομα που από το ξεκίνημά του στο Manchester, το 
1982, έγινε γρήγορα γνωστό, αποκτώντας ένα πολυπληθές 
κοινό αλλά και διάσημους φίλους, όπως ο Morrissey, o 
Johnny Marr και ο περίφημος Brian Eno που αργότερα 
έμελλε να αναλάβει την παραγωγή στις γνωστότερες 
κυκλοφορίες τους. 

Η σχέση τους με την Ελλάδα και το κοινό της είναι γνωστή, εδώ και πολλά χρόνια, και 
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ερωτική. Ελάχιστες μπάντες έχουν αγαπηθεί στη χώρα 
μας όσο οι James και οι λόγοι είναι προφανείς. Από το 2001, όταν πρωτοεμφανίστηκαν 
εδώ, μέχρι και σήμερα αυτή η σχέση αντέχει στον χρόνο, ανανεώνεται σε κάθε νέα 
επίσκεψή τους και δείχνει να μην έχει ημερομηνία λήξης! 
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Ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει ενόψει του φετινού καλοκαιριού στον τομέα της 
πυρόσβεσης, μετά και την περυσινή τραγωδία σε Νέο Βουτζά, Μάτι και Κόκκινο 
Λιμανάκι. Αφενός ουδείς θέλει να αντιμετωπίσει ξανά παρόμοιες καταστάσεις, 
αφετέρου υπάρχουν λόγοι που υποχρεώνουν σε έγκαιρη παρέμβαση και αυξημένη 
ετοιμότητα. Λόγοι σχετικοί με μετεωρολογικές - κλιματικές τάσεις αλλά και με τις 
πολλές γκρίζες ζώνες, τα «χαλασμένα τηλέφωνα» και τις αδράνειες της διοίκησης. 
H φετινή χρονιά έχει ορισμένες καιρικές ιδιαιτερότητες, που ίσως προκαλέσουν 
αυξημένους κινδύνους για εκδήλωση πυρκαγιών. Οι έντονες βροχοπτώσεις των 
προηγούμενων μηνών, ειδικά στα νότια και στα ανατολικά (όπου εκδηλώνονται οι 
περισσότερες φωτιές) έχουν δημιουργήσει πυκνή βλάστηση, η οποία μπορεί να 
μετατραπεί σε καύσιμη ύλη τους επόμενους μήνες, ειδικά εάν δεν ληφθούν τα αναγκαία 
μέτρα καθαρισμού. Στις συσκέψεις της Πολιτικής Προστασίας, που πραγματοποιούνται 
σε περιφέρειες και νομούς, σημειώνεται με έκδηλη ανησυχία το φαινόμενο της μεγάλης 
ανάπτυξης της βλάστησης. Ξεχωρίζουν περιοχές, όπως η Κρήτη, όπου όχι μόνο έβρεξε 
ιδιαίτερα φέτος, αλλά επιπλέον οι πλημμύρες έχουν καταστρέψει τμήματα του οδικού 
δικτύου. 

Εάν επιβεβαιωθούν μάλιστα ορισμένες μεσοπρόθεσμες (και 
γι’ αυτό λιγότερο ακριβείς) προβλέψεις ευρωπαϊκών κέντρων 
πως στη Νότια και Νοτιοανατολική Ευρώπη ο Μάιος και ο 
Ιούνιος θα είναι πιο βροχεροί από το συνηθισμένο, τότε η 
άγρια βλάστηση σε αγρούς και δάση θα φουντώσει ακόμα 
περισσότερο. 

Με βάση τις φετινές συνθήκες όλοι οι φορείς πρέπει να είναι πολύ επιμελείς στην 
αποψίλωση. Υπάρχει συγκεκριμένος καταμερισμός: η ΔΕΗ πρέπει να καθαρίζει τον χώρο 
γύρω από τους πυλώνες και το δίκτυο μεταφοράς· ας μην ξεχνάμε πως έχουν ξεσπάσει 
πυρκαγιές από σπινθήρες βραχυκυκλώματος. Ο ΟΣΕ οφείλει να καθαρίζει κατά μήκος των 
σιδηροδρομικών γραμμών, ο στρατός τα στρατόπεδα, οι δήμοι και οι περιφέρειες τα 
άλση, τα πάρκα και τις αστικές περιοχές. Μάλιστα, οι ΟΤΑ λαμβάνουν κάθε χρόνο 
περίπου 16 εκατ. ευρώ για τον συγκεκριμένο σκοπό. Το όλο έργο πρέπει να συντονίζει η 
Πολιτική Προστασία. Και βέβαια οι πολίτες πρέπει να καθαρίζουν τις ιδιοκτησίες τους. 
Κακή αρχή - Ενδεικτικό των φετινών δυσκολιών αποτελεί το γεγονός πως η αντιπυρική 
περίοδος ξεκίνησε επισήμως την 1η Μαΐου με αρκετές δυσκολίες. Από την 1η Ιανουαρίου 
έως και την 30ή Απριλίου 2019 είχαν εκδηλωθεί συνολικά 4.854 αγροτοδασικές 
πυρκαγιές, αριθμός αυξημένος σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 κατά 
165,5%! Τα στοιχεία αυτά δημοσίευσε ο κ. Ανδριανός Γκουρμπάτσης, νομικός και 
αντιστράτηγος ε.α. του Πυροσβεστικού Σώματος. Μάλιστα, το φετινό πρώτο τετράμηνο 
εκδηλώθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός πυρκαγιών από το 2003, δηλαδή εδώ και 16 έτη! 
Παρότι οι περισσότερες κατασβέστηκαν έγκαιρα, η αυξητική τάση αποτελεί ένα 
καμπανάκι συναγερμού ενόψει καλοκαιριού. 

SOS - Επικίνδυνο καλοκαίρι για τα ελληνικά δάση 
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