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Παρουσίαση του Μεγαλύτερου Δικτύου 

Υγραεριοκίνησης στην Ελλάδα 

Το Δίκτυο GAS SERVICE, είναι 
το μεγαλύτερο Δίκτυο 
Υγραεριοκίνησης στην Ελλάδα 
και στην Κύπρο. Στο Δίκτυο 
αυτή τη στιγμή, λειτουργούν 75 
Συνεργεία Υγραεριοκίνησης, 
από άκρη σε άκρη σε Ελλάδα και 
Κύπρο, διασφαλίζοντας τη 
πλήρη και ποιοτική παροχή 
Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών 
στους χιλιάδες πελάτες μας, 
όπου και να βρίσκονται, 
ανεξαρτήτως του Συνεργείων 
αρχικής Εγκατάστασης, 
Συγχρόνως, η Κοινή Εγγύηση 
που παρέχεται σε όλους τους 
πελάτες του Δικτύου, μέσω του 
Ειδικού Εγχειριδίου Εγγύησης 
(βλέπω φώτο 1) εξασφαλίζει τη 
σωστή λειτουργία της Συσκευής 
Υγραεριοκίνησης και εγγυάται 
το υψηλό επίπεδο after sale 
service των πελατών μας. 

Η Γραπτή Εγγύηση που παρέχεται από το Δίκτυο της 
GAS SERVICE, καλύπτει για δύο χρόνια τα εξαρτήματα 
της Συσκευής Υγραεριοκίνησης, αλλά και την Καλή 
Λειτουργία του Κινητήρα έκαστου οχήματος. 

Μπορείτε να βρείτε όλα τα Συνεργεία του Δικτύου GAS SERVICE στο site 
www.autogas.gr ή για κινητά Smartphones κατεβάζοντας το Application 
autogas.gr . 

http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
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«Η Νέα Νομοθεσία παρουσιάζει κενά» 

 
Συνέντευξη με τον Πρόεδρο του Σωματείου Τεχν. Αερίων Καυσίμων GAS SERVICE κ. 
Αδάμ Μουστάκα  
 

Μετά την αλλαγή της Νομοθεσίας για τη Νομιμοποίηση 
Εγκαταστάσεων Συσκευών Αεριοκίνησης, 
διαπιστώθηκαν πολλοί προβληματισμοί και πολλές 
απορίες από όλους τους αρμόδιους φορείς 
(Εγκαταστάτες, ΚΤΕΟ, Μηχανολογικά κτλ). 
 
Ζητήσαμε από το Πρόεδρο του Σωματείου GAS 
SERVICE, κ. Αδάμ Μουστάκα να μας ενημερώσει για 
το θέμα. Ο πρόεδρος του Σωματείου κ. Αδάμ Μουστάκας 

Ερωτ: Κύριε Μουστάκα,  η νέα Νομοθεσία Νομιμοποίησης Εγκαταστάσεων Συσκευών Αερίων 
Καυσίμων φαίνεται πως δημιούργησε πολλούς προβληματισμούς. 
Απαντ: Ακριβώς. Με τη δημοσιοποίησή της, όλοι οι αρμόδιοι φορείς, όπως και το Σωματείο 
μας, διαπιστώσαμε πολλά κενά, για τα οποία σπεύσαμε να ζητήσουμε διευκρινήσεις από το 
Υπουργείο. Ενδεικτικά σας ενημερώνω για το θέμα της Επανεγκατάστασης αλλά και βεβαίως 
το μείζων θέμα για την ελληνική αγορά, αυτό των παρανόμων Εγκαταστάσεων οι οποίες 
έχουν άμεσο αντίκτυπο στην Ασφάλεια των καταναλωτών. 
Ερωτ:Τι εννοείτε; 
Απαντ: Βάση της Νέας Νομοθεσίας, για να νομιμοποιηθεί μια Εγκατάσταση Συσκευής 
Αερίων Καυσίμων, θα πρέπει ο κάτοχος, να παραθέσει πέραν των απαραίτητων 
πιστοποιητικών, τιμολόγιο Παροχής Εγκατάστασης και τιμολόγιο Αγοράς Υλικών. Η 
Νομοθεσία όμως παρουσιάζει κενά σε αυτό το σημείο. Δεν υποχρεώνει τα τιμολόγια να είναι 
της ίδιας επιχείρησης, ούτε βεβαίως υποχρεώνει τον Εγκαταστάτη να προσκομίζει αντίγραφο 
της Άδειας Ασκήσεων Επαγγέλματος και την Άδεια Λειτουργίας του Συνεργείου του. Αυτό 
σημαίνει πρακτικά, πως μπορεί ο καθένας μη πιστοποιημένος μηχανικός, να τοποθετεί 
παρανόμως και χωρίς καμία ασφάλεια Συσκευές σε αυτοκίνητα, και να δίνει στον κάτοχο του 
οχήματος Τιμολόγια και Πιστοποιητικά από άλλο Συνεργείο ή Έμπορο Συσκευών. 
Ερωτ: Τι κινδύνους κρύβει μια τέτοια τακτική; 
Απαντ:Το πρώτο μέλημα του Σωματείου μας, είναι η διασφάλιση των καταναλωτών. Μια 
τέτοια τακτική, δίνει απλόχερα το δικαίωμα σε μη πιστοποιημένους μηχανικούς, χωρίς πλέον 
να έχουν καμία ευθύνη, να τοποθετούν ασυστόλως Συσκευές, δίνοντας ένα μικρό τίμημα 
χαμηλής αξίας σε κάποιον Τεχνίτη άλλου συνεργείου, ακόμη και από άλλη πόλη, για να του 
κόβει Τιμολόγια Παροχής. Όπως καταλαβαίνετε, μια τέτοια Εγκατάσταση δεν παρέχει καμία 
διασφάλιση στον ιδιοκτήτη του οχήματος, ούτε βεβαίως καμία εγγύηση. 
Ερωτ:Σε ποιες κινήσεις θα προβεί στο Σωματείο για την επίλυση αυτών των θεμάτων; 
Απαντ:Ήδη το Σωματείο μας, έχει έρθει σε επικοινωνία με τα Αρμόδια Υπουργεία όπου 
έχουμε αναπτύξει τους προβληματισμούς μας αλλά και τις προτάσεις μας. Σε ένα κρατικό 
μηχανισμό που υπολειτουργεί τα τελευταία χρόνια, ευελπιστούμε τουλάχιστον σε αυτό το 
σημείο, να έχουμε σύντομα τις απαραίτητες αλλαγές στη Νομοθεσία. 
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Παρουσίαση του Νέου ΚΙΤ 8ης Γενεάς  
BORA by ZAVOLI 

Ο διάσημος Οίκος Υγραεριοκίνησης 
ZAVOLI pure technology φέρνει 
την Επανάσταση στο χώρο της 
Υγραεριοκίνησης. Οι νέες Συσκευές 
BORA by ZAVOLI, συσκευές 
Υγραεριοκίνησης 8ης γενεάς, 
δημιουργούν νέα δεδομένα στην 
Υγραεριοκίνηση, τόσο λόγο του 
Νέου Εγκεφάλου όσο και των Νέων 
Καινοτόμων Εγχυτών Υγραερίου 
(PANJET).  

Νέα Γενεά Εγκεφάλου Υγραερίου 
(ECU) - εξελιγμένο λογισμικό  με 
δυνατότητα χαρτογράφησης της 
λειτουργίας της βενζίνης και 
ανάλογη ρύθμιση του Εγκεφάλου 
του Υγραερίου αυτόματα μονάχα με 
μια επιβεβαίωση ελέγχου από τον 
Εγκαταστάτη 

Εξελιγμένη Τεχνολογία Εγχυτών (μπεκ) 
Υγραερίου (όρια millisecond minimum 1,9 –
maximum απεριόριστο!!!) 
Ένας τύπος Εγχυτών για όλους τους τύπους 
των Κινητήρων. Δυνατότητα τοποθέτησης σε 
πολλαπλούς συνδυασμούς (μονά, διπλά ή 
τετραπλά), πετυχαίνοντας καλύτερη και 
συντομότερη Εγκατάσταση, χωρίς κανένα 
πρόβλημα λειτουργία λόγω στροβιλισμών στην 
Πολλαπλή Εισαγωγής είτε απόκρισης λόγω 
μεγάλης απόστασης στους Σωλήνες Υγραερίου 

Η GAS THEODOROU και το Δίκτυο της GAS SERVICE είναι οι 
αποκλειστικοί Εγκαταστάτες του Νέου ΚΙΤ 8ης Γενεάς BORA by ZAVOLI 
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Παρουσία της GAS SERVICE  

στη πόλη των Σερρών. 
Η εταιρεία μας βρέθηκε στο διήμερο 09-10/11/2013 στην 
κεντρική Πλατεία της πόλης των Σερρών, για να 
ενημερώσει το κοινό της για την Υγραεριοκίνηση και την 
Ωφέλεια που προσδίδει αυτό στην εξοικονόμηση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η πόλη των Σερρών, αν και έχει μια μακρά εμπειρία στην 
Υγραεριοκίνηση, διακατέχεται από έναν έντονο 
προβληματισμό όσο αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις της 
Υγραεριοκίνησης στον Κινητήρα του αυτοκινήτου. 
Λόγω της παρελθούσας κατάστασης, δεν ήταν λίγες οι 
περιπτώσεις που λόγω μιας μη ολοκληρωμένης έρευνας από 
τον ενδιαφερόμενο, επιλέχθηκαν είτε συσκευές πολύ 
χαμηλής ποιότητας είτε συνεργεία χωρίς καμία γνώση πάνω 
στο αντικείμενο, με αποτέλεσμα να σημειωθούν πάρα 
πολλές αποτυχημένες εγκαταστάσεις στο παρελθόν. 
Αυτές οι αποτυχίες, οδήγησαν στη λανθασμένη αντίληψη 
ενός πολύ μεγάλου μέρους του Σερραϊκού κοινού, πως 
φταίει ''γενικά το Υγραέριο'', και όχι συγκεκριμένα η μη 
ποιοτική συσκευή ή το μη εξειδικευμένο συνεργείο. 
Αυτούς τους προβληματισμούς αντιληφθήκαμε και αυτούς 
τους προβληματισμούς προσπαθήσαμε ως εταιρία να 
απαντήσουμε σε όλους τους επισκέπτες του περιπτέρου 
μας, προσδίδοντας την διασφάλιση και την αξιοπιστία της 
εταιρεία μας. 
 
GAS SERVICE Σιδηρόπουλος, Κασομούλη και Τσακάλωφ 
γωνία. 
Τηλέφωνο 23210 58434 
Εμείς, γνωρίζουμε από Υγραεριοκίνηση 

Το περίπτερό μας υποδέχθηκε 
κάθε ενδιαφερόμενο που ήθελε 
να ενημερωθεί είτε ήθελε να 
εκφράσει κάποιες απορίες και 
προβληματισμούς για τη 
μετατροπή  του αυτοκινήτου του 
σε Υγραεριοκίνητο και οι 
εκπρόσωποί μας βρέθηκαν εκεί 
για να απαντήσουν κάθε 
ερώτηση. 

Η εταιρία 

συνεχίζει την 
ενημέρωση 
στους 
καταναλωτές, 
συμμετέχοντας 
σε όλες τις 
μεγάλες 
Εκθέσεις της 
χώρας, αλλά και 
οργανώνοντας 
παράλληλα 
παρουσιάσεις σε 
κεντρικές 
πλατείες 
τοπικών αγορών. 
 
Ενημερώσου στο 
 
www.autogas.gr  
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Στήλη Αναγνωστών (εδώ μας ρωτάτε και εμείς σας απαντάμε) 

Ερώτηση Γ.Χ. 19/10/2013 –μέσω email 
-Θέλω να τοποθετήσω Συσκευή Υγραεριοκίνησης στο αυτοκίνητό μου, 
αλλά δεν ξέρω με ποια κριτήρια πρέπει να επιλέξω 

Απάντηση: 
 
Η διαδικασία μετατροπής ενός βενζινοκίνητου οχήματος σε 
Υγραεριοκίνητο, είναι μια πάρα πολύ σημαντική διαδικασία. Μην 
ξεχνάτε πως το αυτοκίνητο δεν βγήκε από το εργοστάσιο με σκοπό να 
κινείται με Υγραέριο, οπότε η διαδικασία αυτή πρέπει να πληροί 
κάποιες πολύ σημαντικές προϋποθέσεις. 
Το πρώτο που πρέπει να κάνετε, είναι να ζητήσετε από το Συνεργείο 
που θέλετε να αφήσετε το αυτοκίνητό σας, τις απαραίτητες Άδειες 
Λειτουργίας Συνεργείου Υγραεριοκίνησης και Τεχνίτη Αερίων 
Καυσίμων. Αν το Συνεργείο δεν τις διαθέτει, μην συνεχίζετε καμία 
απολύτως κουβέντα για το θέμα. Είναι σαν να μιλάτε για ιατρικά θέματα 
με κάποιον που δεν έχει πτυχία Ιατρικής.  
Το δεύτερο που πρέπει να κάνετε, είναι μια απαραίτητη έρευνα για τη 
Συσκευή που πρέπει να τοποθετηθεί στο αυτοκίνητό σας. Κάθε 
κινητήρας έχει διαφορετικές ανάγκες, και άρα θα πρέπει να 
τοποθετηθεί το κατάλληλο ΚΙΤ (συσκευή) που να συνάδει και να 
καλύπτει τις ανάγκες του κάθε Κινητήρα. Οφείλετε λοιπόν να 
αναζητήσετε ένα Συνεργείο που διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία ώστε 
να επιλέξει και να σας προτείνει το κατάλληλο ΚΙΤ για το δικό σας 
κινητήρα. 
Το τρίτο και σημαντικότερο, είναι να εξασφαλίσετε την Εγγύηση που θα 
σας παρέχει ο Εγκαταστάτης της Συσκευής. Συνήθως, στην Ελλάδα, 
παρέχονται Εγγυήσεις Υλικών. Η Εγγύηση Υλικών όμως, δεν καλύπτει 
πιθανές επιπλοκές της συσκευής στον Κινητήρα. Οπότε, θα πρέπει να 
δώσετε ιδιαίτερη έμφαση στην Εγγύηση και στο τι αυτή καλύπτει. 
Το τέταρτο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, είναι το κόστος. Βεβαίως, 
βάση των παραπάνω κριτηρίων, συνεπάγεται και πως οι τιμές θα 
πρέπει να είναι συγκρίσιμες μόνο σε περιπτώσεις ίδιων παροχών. 
Πολλές φορές, μια φθηνή τιμή που δεν συνοδεύεται από όλα 
αναφέρθηκαν παραπάνω, οδηγεί σε πολύ μεγαλύτερα κόστη 
απεγκατάστασης επιζήμιων και κακών εγκαταστάσεων. 



7 

SUPER προσφορά 
από τη GAS SERVICE 

Υγραεριοκίνηση από 

599€+ΦΠΑ 
Κορυφαία Συστήματα ZAVOLI 
Γραπτή Εγγύηση για τα 
εξαρτήματα και  τη καλή 
λειτουργία του Κινητήρα 
Πανελλήνιο After Sale 
Service σε 75 Συνέργεια του 
Δικτύου GAS SERVICE 

 
Ενημερώσου στο autogas.gr ή 

στο 2310 523131 

Γιαννιτσών 181 
Θεσσαλονίκη 

τηλ 2310523131 
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