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Μεγάλο Αφιέρωμα: GAS THEODOROU & Δίκτυο GAS SERVICE 
Αποκλειστικοί Εγκαταστάσεις ΔΕΠΑ για Φυσικό Αέριο Κίνησης 

Γιατί είμαστε οι καλύτεροι και μας το αναγνωρίζουν οι καλύτεροι 

40 χρόνια πρωτοπορίας 

Νέος Εγχυτής (Μπεκ) 8ης 
γενεάς PANJET by ZAVOLI  

σελ 6-7 TSi-FSi-TFSi με LPG 

•Τι ισχύει; 
•Συμφέρει; 
•Υπάρχει Εγγύηση; 
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Η ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρησης Παροχής Αερίου) στην προσπάθειά της για υγιή ανάπτυξη της 
αγοράς Φυσικού Αερίου Κίνησης στην Ελλάδα, διοργάνωσε το προηγούμενο διάστημα μία 
ανοιχτή πρόσκληση ελέγχου & αξιολόγησης Συνεργείων Αεριοκίνησης. 

Όπως ήταν αναμενόμενο η GAS THEODOROU 
και τα Συνεργεία του Δικτύου GAS SERVICE, 
ορίστηκαν ως Επίσημοι και 
Εξουσιοδοτημένοι Εγκαταστάτες Συσκευών 
Φυσικού Αερίου Κίνησης (CNG) μετά από την 
Αξιολόγηση που διοργάνωσε η ΔΕΠΑ μαζί με 
τον Φορέα Πιστοποίησης TUV Hellas.  
Ήδη στην Λίστα των Εξουσιοδοτημένων από 
την ΔΕΠΑ Συνεργείων Εγκατάστασης-
Συντήρησης, εντάχθηκαν τα Συνεργεία μας: 

GAS THEODOROU – Γιαννιτσών 181, Θεσσαλονίκη 
GAS THEODOROU Αττικής – Λεωφ. Μεσογείων 383, Αγία Παρασκευή 
GAS SERVICE ΜΕΝΕΔΑΤΟΣ – Λεωφ. Ιπποκράτους 64, Σαλαμίνα 
GAS SERVICE ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ – Γ. Παπανδρέου 54. Αργυρούπολη 
GAS SERVICE ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ – Τατοΐου 84-86, Μεταμόρφωση 
GAS SERVICE ΓΙΑΓΙΑΣ – Λεωφ. Μαρκόπουλο Παιανίας 
GAS SERVICE ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ – Βασιλικά Θεσσαλονίκης 
GAS SERVICE ΤΣΑΚΑΛΟΣ-ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ- 5οχλμ Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου, Λάρισα 
GAS SERVICE ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ – 2Ν ΒΙΟ.ΠΑ. ΒΟΛΟΥ, Βόλος 
GAS SERVICE ΒΗΤΑΣ – ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Τρίκαλα 
GAS SERVICE ΤΣΟΓΚΑΣ – 1οχλμ Λαμίας-Φραντζή, Λαμία 
GAS SERVICE ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ – Απαλός, Αλεξανδρούπολη 
GAS SERVICE ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΣ – 2oχλμ Ιερισσός-Θεσσαλονίκης, Ιερισσός 
 

Η GAS THEODOROU και τα Συνεργεία του Δικτύου GAS SERVI 

 Φυσικό Αέριο Κίνη 
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CE ορίστηκαν ως Επίσημοι Συνεργάτες της ΔΕΠΑ για το 

Σε λίγο διάστημα, και τα υπόλοιπα Συνεργεία του Δικτύου GAS SERVICE θα περάσουν από 
τους απαραίτητους Ελέγχους Πιστοποίησης, και θα ενταχθούν και αυτά με την σειρά τους 
στη Λίστα Εξουσιοδοτημένων Συνεργείων της ΔΕΠΑ. 
Τονίζεται πως με την Ολοκλήρωση του Προγράμματος Πιστοποίησης Εξουσιοδοτημένων 
Συνεργείων από την ΔΕΠΑ, θα ξεκινήσει το Πρόγραμμα Επιδοτήσεων που θα ανακοινώσει η 

και θα αφορά την μετατροπή Οχημάτων βενζινοκινητήρων ή πετρελαιοκινητήρων σε Φυσικό 
Αέριο Κίνησης (CNG). 
Στόχος της εταιρίας μας είναι να παρέχει το υψηλό πακέτο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών που 
ήδη την ξεχωρίζει από τον υπόλοιπο ανταγωνισμό της Αγοράς, και μέσω του Προγράμματος 
Επιδοτήσεων της ΔΕΠΑ. 
Μείνετε συντονισμένοι στην εταιρία μας, για να ενημερωθείτε για την Έναρξη του 
Προγράμματος Επιδότησης. 
 

σης (CNG) 
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GAS THEODOROU – 40 χρόνια 

πρωτοπορίας. 

Το 2014, η GAS THEODOROU κλείνει 40 χρόνια στην Αγορά 
Υγραεριοκίνησης. Έχει να επιδείξει μια πλειάδα χιλιάδων 
ευχαριστημένων πελατών και βεβαίως ένα επιτυχημένο μοντέλο 
λειτουργίας του Δικτύου GAS SERVICE. 
Με 75 Συνεργεία σε Ελλάδα και Κύπρο, κάτω από την ομπρέλα και 
την Εγγύηση της GAS THEODOROU, είμαστε σίγουροι για τη 
συμβολή μας στην υγιή ανάπτυξη της Υγραεριοκίνησης στη χώρα 
μας. 
 
Η GAS THEODOROU εδρεύει στη Γιαννιτσών 181 

Η εταιρία 

διαθέτει Δίκτυο 75 
Εξουσιοδοτημένων 

Συνεργείων σε 
Ελλάδα και Κύπρο, 
παρέχοντας After 

Sale Service σε 
όλους τους πελάτες 

του Δικτύου 
ανεξαρτήτως του 

Συνεργείο 
Εγκατάστασης. 

Εντόπισε το 
πλησιέστερο GAS 

SERVICE της 
περιοχής σου στο 
www.autogas.gr  

Η GAS THEODOROU ξεκίνησε την ενασχόλησή της με την 
Υγραεριοκίνηση το 1974. Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της, 
προσπάθησε να αναπτύξει υγιώς τη νέα , για την εποχή, 
τεχνολογία, επιλέγοντας να συνεργαστεί με κορυφαίους Οίκους 
Υγραεριοκίνησης της Ευρώπης. 
Έως να ανοίξει η Αγορά για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα, η GAS THEODOROU 
είχε ήδη χτίσει ένα πολύ δυνατό Brand μέσω των εκατοντάδων 
επιτυχημένων εγκαταστάσεων σε Επαγγελματικά και Δημόσιας 
Χρήσης Οχήματα. 

βασίστηκε και το project GAS SERVICE, ένα Δίκτυο Συμβεβλημένων 
Συνεργείων, τα οποία θα εκπαιδεύονταν και θα πιστοποιούνται από 
την GAS THEODOROU και θα γίνονταν μέτοχοι όλης της εμπειρίας 
και της τεχνογνωσίας που είχε αποκομίσει η GAS THEODOROU όλα 
τα προηγούμενα χρόνια.   

Από το 1999 οπότε και άνοιξε η 
Αγορά στα ΙΧ Οχήματα, η GAS 
THEODOROU ήταν ήδη μια 
αναγνωρισμένη εταιρία 
Υγραεριοκίνησης, με μεγάλη 
αναγνωριστική  Αξία και σε 
Επαγγελματίες και σε  Ιδιώτες. 
Πάνω σε αυτή την Αξία   
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μέρη , προσδίδοντας μακροζωία και αποφυγή ‘’μπουκώματος’’ 
λόγω βρώμικου καυσίμου. Συγχρόνως, έχοντας τη δυνατότητα να 
δουλεύει σε υψηλότερες ταχύτητες, επιτυγχάνει βελτίωση 
κατανάλωσης τάξεως 5% σε σχέση με τις προηγούμενες γενεές 
Εγχυτών.  
Οι νέοι Εγχυτές PANJET μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους 
τύπους Συσκευών ZAVOLI (6ης – 7ης – 8ης γενεάς) επιτυγχάνοντας 
τα θετικά τους πλεονεκτήματα. 

Νέος Εγχυτής (Μπεκ) 8ης γενεάς PANJET by ZAVOLI  
Η νέα γενεά Εχγυτών είναι εδώ!!!! 

Η GAS THEODOROU, ο Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος της 
εταιρίας ZAVOLI, παρουσιάζει τον νέο Εγχυτή (Μπεκ) Υγραερίου 
PAN-JET by ZAVOLI, Εγχυτής τελευταίας Γενεάς (για LPG ή CNG) 

Η βασική του καινοτομία 
έγκειται στο γεγονός, πως εν 
αντιθέσει με τις προηγούμενες 
γενεές Εχγυτών, το PANJET δεν 
είναι τύπου ηλεκτροβαλβίδας 
αλλά κανονικός Εγχυτής.  Δεν 
αποτελείται από κινούμενα 
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TSi-FSi-TFSi κινητήρες & Υγραεριοκίνηση : Ας  

Με την Υγραεριοκίνηση να έχει κάνει το κύκλο της και στην ελληνική αγορά, 
δημιουργεί μεγάλη εντύπωση το ότι ακόμη και μετά από τόσο μεγάλο διάστημα, 
το καταναλωτικό κοινό εξακολουθεί να πιστεύει πως ‘’υπάρχουν απαγορευμένοι 
κινητήρες για Υγραέριο’’. 
Μια τέτοια τάση, κυριαρχεί και στους Άμεσου 
Ψεκασμού (Direct Injection) Κινητήρες, τους 
γνωστούς TSi-FSi-TFSi της VW Group αλλά και 
πλέον και άλλων αυτοκινητοβιομηχανιών. 
 
Το Δίκτυο GASSERVICE,Επίσημος & Αποκλειστικός 

Αντιπρόσωπος του Ιταλικού Οίκου Αεριοκίνησης ZAVOLI pure technology, 
διαθέτει στην ελληνική αγορά τις Συσκευές 7ης γενεάς Alisei by ZAVOLI, 
συσκευές για Άμεσου Ψεκασμού Κινητήρες, δίνοντας τη δυνατότητα και σε 
αυτούς τους ιδιαίτερους κινητήρες να κινούνται με Υγραέριο. 

Οι Συσκευές 7ης γενεάς Alisei by ZAVOLI 
διαθέτουν Ειδικό Λογισμικό για κάθε Κωδικό 
Κινητήρα Άμεσου Ψεκασμού, το οποίο έρχεται 
έτοιμο από το Εργοστάσιο της ZAVOLI. Έτσι η  

Εγκατάσταση διασφαλίζεται ως προς το τελικό της αποτέλεσμα, τόσο όσο αφορά 
τις Επιδόσεις και Τελικές των Κινητήρων, όσο και την Κατανάλωση. 
 
Τονίζεται πως οι Άμεσου Ψεκασμού Κινητήρες, δεν έχουν τη δυνατότητα να 
κινούνται σε όλο το φάσμα των στροφών μόνο με Υγραέριο. Συγκεκριμένα , πάνω 
από τις 5.000στροφές, οι Κινητήρες Άμεσου Ψεκασμού χρησιμοποιούν 
συγχρόνως και βενζίνη, σε ένα ποσοστό αναλογίας Υγραερίου-Βενζίνης της τάξης 
του 60%-40%. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως το Υγραέριο 
μην έχοντας την ίδια θερμογόνο δύναμη με τη 
βενζίνη, δεν μπορεί να παρέχει την ψύξη του 
Κινητήρα σε αυτό το επίπεδο των στροφών, 
δίνοντας το έναυσμα στη ZAVOLI να 
ενσωματώσει τους extra ψεκασμούς βενζίνης 
ώστε να διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του 
Κινητήρα σε όλο το φάσμα στροφών του. 
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aκούσουμε τους Ειδικούς της GAS SERVICE 

Στη GAS SERVICE, τηρώντας πιστά και κατά γράμμα τις Τεχνικές Οδηγίες της ZAVOLI, 
μπορούμε να διασφαλίζουμε τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία ενός Άμεσου 
Ψεκασμού Κινητήρα, σε όλο το φάσμα λειτουργίας του. 
Διατίθενται Συσκευές για πολλά μοντέλα οχημάτων όπως: 
 VW Group (VW, Audi, Skoda, Seat) 
 Mazda 
 Alfa Romeo 
 Chevrolet 
 Ford 
 KIA-Hyundai 
 Lancia 
 Opel 
 Peugeot 
 Porsche 
 Volvo 
 
 
Οι Μηχανικοί του Δικτύου GAS SERVICE, εγγυώνται τη σωστή λειτουργία του 
Κινητήρα, βάση των δοκιμών που πραγματοποιούν κατά την διάρκεια της 
Εγκατάστασης αλλά και των Τελικών Ρυθμίσεων. 
 
Αυτό βεβαίως που διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του Κινητήρα με τη Συσκευή 
Υγραεριοκίνησης ZAVOLI 7ης γενεάς είναι η τήρηση των προγραμματισμένων service 
συντηρήσεως. 
Η συντήρηση της Συσκευής γίνεται κάθε 20.000χλμ (ή 12 μήνες από το προηγούμενο 
service) και πρέπει να ακολουθείται πιστά από τον κάτοχο του οχήματος (όρος της 
Εγγύησης). 
 
Σας προσκαλούμε λοιπόν όλους εσάς που έχετε στη κατοχή σας ένα αυτοκίνητο με 
Άμεσου Ψεκασμού Κινητήρα, να επισκεφτείτε το πλησιέστερο Συνεργείο GAS 
SERVICE της περιοχής σας και να ενημερωθείτε για τη μετατροπή του δικού σας 
οχήματος σε Υγραεριοκίνητο.  
Είναι ότι καλύτερο μπορείτε να κάνετε για το αυτοκίνητό σας αλλά και για την τσέπη 
σας. 
Και αν επιλέξετε και το Δίκτυο GAS SERVICE, θα είναι και το πλέον εγγυημένο. 
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