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Με την Έναρξη της Αγοράς Φυσικού Αερίου Κίνησης / CNG στην ελληνική 
αγορά , πολλοί ενδιαφερόμενοι έσπευσαν να ενημερωθούν για την νέα 
αυτή πρόταση στα Εναλλακτικά Καύσιμα (Ε.Κ.) και την διαφορά που έχει με 
το γνωστό από παλαιότερα Υγραέριο Κίνησης / Autogas. 
Η GAS THEODOROU, ως η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που υλοποίησε την 
πρώτη μετατροπή αυτοκινήτου σε κίνηση με Φυσικό Αέριο (CNG) το 2013, 
ενημέρωσε και συνεχίζει να ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο για τα 
χαρακτηριστικά εκείνα που καθιστούν το Φυσικό Αέριο Κίνησης το 
οικονομικότερο καύσιμο κίνησης ενός οχήματος, αλλά και τις προϋποθέσεις 
εκείνες που διασφαλίζουν αυτή την τεράστια εξοικονόμηση. 
Χαρακτηριστικά Φυσικού Αερίου Κίνησης/CNG 
Το Φυσικό Αέριο Κίνησης / CNG είναι το οικονομικότερο καύσιμο Κίνησης 
ενός οχήματος. Ως τιμή καυσίμου, είναι σχεδόν 75% οικονομικότερο της 
βενζίνης, ενώ παράλληλα είναι οικονομικότερο κατά 30% από το Υγραέριο 
Κίνησης. Παρ’όλα αυτά, δεν απευθύνεται σε όλα τα οχήματα.  

Ως Καύσιμο που δουλεύει σε υψηλά bar 
πίεσης (200bar), οι Δεξαμενές CNG είναι 
ογκώδεις με μικρή χωρητικότητα – 
μεγάλη δέσμευση χώρου με μικρή 
αυτονομία. Συγχρόνως, οι Δεξαμενές 
CNG είναι Κυλινδρικού Τύπου, 
δεσμεύοντας σε κάθε περίπτωση το 

χώρο αποσκευών/φόρτωσης του οχήματος. Παράλληλα, το μικρό (προς το 
παρών) Δίκτυο Πρατηρίων Ανεφοδιασμού Φυσικού Αέριο Κίνησης / CNG 
στην Ελλάδα, περιορίζει την επιλογή του στην επικράτεια. 
Όλα τα παραπάνω, οδηγούν στο συμπέρασμα πως το Φυσικό Αέριο 
Κίνησης, προσφέρει σαφώς τεράστια εξοικονόμηση στον κάτοχο του 
οχήματος, μόνο όμως όταν η χρήση του οχήματος είναι τέτοια, που 
διασφαλίζει αυτή την τεράστια οικονομία. Ένα όχημα που κάνει καθημερινά 
δρομολόγια εντός περιοχής που εδρεύει Πρατήριο Ανεφοδιασμού 
(διασφαλίζοντας την συνεχόμενη δυνατότητα ανεφοδιασμού), και δεν 
απαιτεί μεγαλύτερη αυτονομία των 200-300χλμ, διασφαλίζει αυτή την τερά- 
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στια εξοικονόμηση. Ένα Επαγγελματικό Όχημα που διανύει καθημερινά 
χιλιόμετρα εντός περιοχής που λειτουργεί Πρατήριο, οφείλει να επιλέξει ως 
Ε.Κ. το Φυσικό Αέριο Κίνησης, προσδοκώντας στην τεράστια εξοικονόμηση 
που θα επιτύχει στο κόστος κίνησής του.  
Παράδειγμα Εξοικονόμησης σε όχημα Σχολής Οδήγησης 
Ένας Επαγγελματικός Κλάδος που επιλέγει την μετατροπή σε Φυσικό Αέριο 
Κίνησης/CNG όλων των οχημάτων του, είναι οι Σχολές Οδήγησης. Η χρήση 
των επαγγελματικών αυτών οχημάτων είναι τέτοια, που διασφαλίζεται πως 
ολόκληρη η χρήση τους (όλα τα ετήσια χιλιόμετρα), δύναται να γίνουν με 
κύριο καύσιμο το CNG, διασφαλίζοντας τεράστια εξοικονόμηση. 
Για παράδειγμα, αν ένα όχημα διανύει το χρόνο 20.000χλμ (μέσος όρος 
χρήσης ενός οχήματος Σχολής Οδήγησης), με μέση κατανάλωση τα 
8lt/100km βενζίνης, θα απαιτεί για το σύνολο χρήσης: 
α) 1.600lt βενζίνης, δηλαδή 2.496,00€ (τιμή λίτρου βενζίνης 1,56€) ή 
β) 941kg CNG, δηλαδή 781,00€ (τιμή κιλού CNG 0.83)  
Το όχημα μειώνει το κόστος ετήσιας χρήσης του κατά 75%!!!! 
Το κέρδος του Επαγγελματία ξεπερνάει τα 1.700,00€, δηλαδή τα 
155,00€/μήνα 
Μελέτη Χρήσης Οχήματος για το κατά πόσο συμφέρει η επιλογή CNG ή 
LPG 
Η τεράστια εξοικονόμηση που προσφέρει το Φυσικό Αέριο Κίνησης 
διασφαλίζεται πρωτίστως από την χρήση του Οχήματος. Οχήματα που 
κινούνται καθημερινά, με μέγιστη ανάγκη αυτονομίας τα 150-200χλμ, και 
επιστρέφουν σε περιοχές που λειτουργούν Πρατήρια Ανεφοδιασμού, 
επιλέγουν το Φυσικό Αέριο Κίνησης ως κύριο καύσιμο. Επαγγελματικά 
οχήματα Διανομής, Σχολές Οδήγησης, αλλά και Ι.Χ. που καθημερινά 
χρησιμοποιούνται σε περιοχές που λειτουργούν Πρατήρια CNG, 
διασφαλίζουν την τεράστια εξοικονόμηση.  
Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της GAS THEODOROU μπορούν να αναλύσουν 
κάθε χρήση οχήματος, ώστε να ενημερώσουν τον ενδιαφερόμενο αν και 
κατά πόσο η χρήση του οχήματός τους, διασφαλίζει την τεράστια αυτή 
εξοικονόμηση. 
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Τα τελευταία χρόνια η GAS THEODOROU έχει παρουσιάσει τα οφέλη του 
Φυσικού Αερίου Κίνησης – CNG σε πολλούς κλάδους Επαγγελματιών που η 
χρήση των Επαγγελματικών Οχημάτων τους διασφαλίζουν την τεράστια 
εξοικονόμηση που το CNG προσφέρει (μείωση κόστους καυσίμων έως και 75%). 
Ένας κλάδος που κατεξοχήν διασφαλίζει αυτή την τεράστια εξοικονόμηση, λόγω 
της αποκλειστικής χρήσης των επαγγελματικών του οχημάτων, είναι ο κλάδος 
των Σχολών Οδήγησης. 
Ένα όχημα Σχολής Οδήγησης, κινείται καθημερινά, η χρήση του γίνεται 
αποκλειστικά εντός πόλης, έχοντας την δυνατότητα σε κάθε περίπτωση να 
μπορεί να ανεφοδιαστεί άμεσα όταν η Δεξαμενή CNG αδειάσει. 

H εταιρία ZAVOLI, συστήματα CNG που τοποθετεί κατά αποκλειστικότητα η GAS 
THEODOROU, διαθέτει για κάθε τύπο Κινητήρα συγκεκριμένο Σύστημα. Με αυτό 
τον τρόπο διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του Κινητήρα, σε όλο το 
φάσμα λειτουργίας των στροφών & των φορτίων του. Συγχρόνως, η μεγάλη 
εμπειρία των Τεχνικών της GAS THEODOROU εγγυάται την ορθή λειτουργία του 
Κινητήρα μετά την μετατροπή, ενώ παράλληλα η μεγάλη γκάμα Δεξαμενών CNG 
που διαθέτει η GAS THEODOROU, καλύπτουν κάθε ανάγκη χρήσης. 
Στο συγκεκριμένο μοντέλο (TOYOTA YARIS), τοποθετήθηκε το σύστημα BORA 
S32/70 με σύνδεση OBDii και με Εγχυτές Τύπου Βενζίνης PANJET. Η Δεξαμενή 
CNG είναι Τύπου-1 χωρητικότητας 10,5kg. 

Μετατροπή σε Φυσικό Αέριο Κίνησης-CNG σε όχημα 
Σχολής Οδήγησης 

Η αποκλειστική χρήση ενός οχήματος Σχολής 
Οδήγησης, είναι η πλέον διασφαλισμένη για την 
επίτευξη της τεράστια εξοικονόμησης που 
προσφέρει το Φυσικό Αέριο Κίνησης  / CNG: 
Καθημερινά πολλά χιλιόμετρα, εντός πόλης, χωρίς 
περιορισμό στην δέσμευση χώρου της Δεξαμενής. 

Με την συγκεκριμένη Δεξαμενή, το όχημα 
καλύπτει τις καθημερινές του ανάγκες 
εκπαίδευσης , ενώ παράλληλα μειώνει το 
μηνιαίο κόστος χρήσης άνω των 250,00€. 
Με κόστος μετατροπής στα 1.700,00€, η 
απόσβεση της μετατροπής για το 
συγκεκριμένο όχημα θα γίνει μέσα στους 
επόμενους 6,5 μήνες. 
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Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της GAS THEODOROU 
στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το διάστημα 07-15 Σεπτεμβρίου 2019. 
Σε ένα εντυπωσιακό Περίπτερο, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δούνε 
από κοντά την μετατροπή σε Υγραεριοκίνηση-LPG/Autogas & σε Φυσικό 
Αέριο Κίνησης-CNG σε Κινητήρες Ατμοσφαιρικούς, Υπερτροφοδοτούμενους  

(Turbo) και Άμεσου Ψεκασμού (Direct / 
TSi-FSi-TFSi), ενώ παράλληλα οι 
εξειδικευμένοι σύμβουλοι της GAS 
THEODOROU ενημέρωναν και 
παρουσίαζαν σε κάθε ενδιαφερόμενο 
την ωφέλεια της μετατροπής σε 
Υγραέριο/LPG ή Φυσικό Αέριο Κίνησης  

και τους παράγοντες εκείνους που διασφαλίζουν  την μέγιστη 
εξοικονόμηση για κάθε χρήση οχήματος. 
Η παρουσία της GAS THEODOROU έλαβε 
διθυραμβικά σχόλια από τους οργανωτές 
της ΔΕΘ2019, εφόσον ακόμη μια φορά ήταν 
η μοναδική εταιρία Αεριοκίνησης που 
συμμετείχε, αλλά κυρίως λόγω της 
εντυπωσιακής μας παρουσίασης και την 
άρτια διαχείριση της παρουσίας μας. 
Παράλληλα, αρκετοί επισκέπτες βρήκαν 
πολύ ελκυστικές της σπουδαίες προσφορές 
που σε κάθε συμμετοχή μας στην ΔΕΘ 
προσφέρουμε, και έκλεισαν εντός του 
Περιπτέρου μας ραντεβού για την 
μετατροπή του δικού τους αυτοκινήτου.  

Η GAS THEODOROU και όλο το προσωπικό της, θέλει να ευχαριστήσει 
ακόμη μια φορά όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους στο 
Περίπτερό μας και βεβαίως να ευχηθεί σε όλους όσους επέλεξαν εμάς 
για την μετατροπή του αυτοκινήτου τους, καλά χιλιόμετρα – οικονομικά 
θα είναι σίγουρα. 
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 12 μήνες, στην ΔΕΘ2020!!! 
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Η GAS THEODOROU και η ιταλική εταιρία ZAVOLI, διαθέτουν Συστήματα και 
για Άμεσου Ψεκασμού Κινητήρες. Οι κινητήρες Άμεσου Ψεκασμού, 
διατίθενται από πολλούς κατασκευαστές αυτοκινήτων όπως οι VW Group 
(VW, Audi, Seat, Skoda), Toyota, Ford, KIA, Porsche, Renault, Opel, Hyundai, 
Alfa Romeo, Chevrolet, Honda, Mazda, Nissan, Reugeot, Subaru, Suzuki, 
Cadillac και άλλες. 
Οι Κινητήρες Άμεσου Ψεκασμού, εν αντιθέσει με τους απλούς 
Ατμοσφαιρικούς ή Υπερτροφοδοτούμενους Έμμεσου Ψεκασμού Κινητήρες, 
λόγω της διαφορετικής στρατηγικής έγχυσης του καυσίμου, απαιτούν πολύ 
υψηλής ποιότητας συστήματα, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη 
λειτουργίας τους με Εναλλακτικά Καύσιμα (Υγραέριο ή Φυσικό Αέριο 
Κίνησης).  

Η εταιρία GAS THEODOROU και ο ιταλικός οίκος 
Αεριοκίνησης ZAVOLI, διαθέτουν δύο (2) σειρές 
συστημάτων αεριοκίνησης για Κινητήρες Άμεσου 
Ψεκασμού – την σειρά Bora Direct και την σειρά Alisei 
Direct. 

Εν αντιθέσει με άλλες εταιρίες αεριοκίνησης, η εταιρία ZAVOLI διαθέτει 
συγκεκριμένο Λογισμικό για κάθε Κωδικό Κινητήρα, και μάλιστα αναλόγως με 
το MED του Εγκεφάλου της βενζίνης και την κλάση Euro του Κινητήρα, 
διατίθεται και συγκεκριμένο Hardware. Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται 
πως το σύστημα που επιλέγεται να τοποθετηθεί, καλύπτει πλήρως τις 
προδιαγραφές λειτουργίας του συγκεκριμένου κάθε φορά κινητήρα. 
Διατίθενται εννέα (9) Εγκέφαλοι για 3-4κυλινδρους κινητήρες, τέσσερις (4) 
για 6κύλινδρους και τρεις (3) για 8κύλινδρους, καλύπτοντας μια ευρύτερη 
γκάμα Κινητήρων, την μεγαλύτερη γκάμα άμεσου ψεκασμού κινητήρων της 
παγκόσμιας αγοράς Αεριοκίνησης. 
 
Συγχρόνως, η τεράστια Εξειδίκευση & Εμπειρία των Τεχνικών της GAS 
THEODOROU και του Δικτύου GAS SERVICE διασφαλίζουν την ορθή και 
προσαρμοσμένη ανά περίπτωση ρύθμιση λειτουργίας του συστήματος. 
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Κάθε σύστημα Υγραεριοκίνηση, έχει και έναν κύκλο ζωής, με την 
πάροδο του οποίου αρχίζει να υπολειτουργεί, μειώνοντας στην ουσία 
την κερδοφορία αρχικώς πρόσφερε. 
Η εταιρία GAS THEODOROU προτείνει την Απόσυρση παλαιών 
Συστημάτων, και την αντικατάστασή τους με τα νέας Γενεάς 
Συστήματα BORA by ZAVOLI. 

Στην GAS THEODOROU τοποθετούμε 
τα κορυφαία Συστήματα νέας Γενεάς 
BORA by ZAVOLI, τα οποία 
διασφαλίζουν την απρόσκοπτη 
λειτουργία του Κινητήρα, σε όλο το 
φάσμα λειτουργίας των στροφών και 
των φορτίων του, με τις ίδιες επιδό- 

σεις, , τις ίδιες επιταχύνσεις, τις ίδιες τελικές και την ίδια απόδοση. 
Η σειρά Συστημάτων νέας Γενεάς BORA by ZAVOLI, καλύπτει όλο το 
φάσμα των κινητήρων, MultiPoint Injection, Direct Injection, Hybrid. 
 
Ενημερωθείτε σήμερα από τους εξειδικευμένους συμβούλους της 
GAS THEODOROU για την Πολιτική Απόσυρσης του παλιού σας 
συστήματος με ένα Σύστημα BORA by ZAVOLI και βιώστε τις 
επιπρόσθετες ωφέλειες της νέας γενεάς Συστημάτων Υγραεριοκίνηση. 
 
Νομιμοποίηση: Βάση της Νομοθεσίας, η αντικατάσταση Συστήματος 
οφείλει να περάσει εκ νέου την διαδικασία Αρχικής Δήλωσης του 
Συστήματος, χωρίς όμως να απαιτείται η έκδοση εκ νέου Άδειας 
Κυκλοφορίας.  
 
Εγγύηση: Για κάθε Πολιτική Απόσυρσης, η GAS THEODOROU παρέχει 
Γραπτή Εγγύηση δύο (2) ετών ή 100.000χλμ (εφόσον αυτά 
συμπληρωθούν νωρίτερα από 24 μήνες) η οποία καλύπτει τόσο τα 
Υλικά όσο την Καλή Λειτουργία του Κινητήρα.  

Πολιτική                                  παλιού Συστήματος 
 Υγραεριοκίνησης στην GAS THEODOROU 
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Θέατρο: «οι 12 Ένορκοι», του Reginald Rose 
Για 3η συνεχόμενη χρονιά, η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει την 
θεατρική παράσταση που σπάει τα ταμεία όπου και να ανεβαίνει «οι 
12 Ένορκοι», το πασίγνωστο έργο του Reginald Rose. Η παράσταση θα 
φιλοξενηθεί στο θέατρο Αθήναιον, την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 
Οκτωβρίου 2019, σε σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη. 

Η παράσταση «οι 12 Ένορκοι» έχει 
αποσπάσει βραβεία, εξαιρετικές κριτικές 
και έχει κερδίσει το ενδιαφέρον και τα 
διθυραμβικά σχόλια περισσοτέρων από 
100.000 θεατών, ενώ φέτος κλείνει 6 
χρόνια που παίζεται αδιαλείπτως στην 
Ελλάδα και 3η φορά στο θέατρο Αθήναιον. 

Υπόθεση: Στην Νέα Υόρκη του 1957, ένα αλλοδαπό αγόρι 16 ετών, 
κατηγορείται για φόνο. Η τύχη του είναι στα χέρια 12 Ενόρκων, οι 
οποίοι θα αποφασίσουν με το πέρας της δικαστικής διαδικασίας αν 
πρέπει να κριθεί ένοχο ή αθώο. Στην περίπτωση ομόφωνης 
καταδικαστικής ετυμηγορίας, η ποινή θα είναι θάνατος. 12 άντρες, 
κλειδωμένοι σε ένα δωμάτιο του δικαστηρίου, άλλοτε ταυτίζονται & 
άλλοτε συγκρούονται. Πρέπει να αποφασίσουν ομόφωνα για τη ζωή 
ενός νέου ανθρώπου, αντιμετωπίζοντας ο καθένας από αυτούς 
ξεχωριστά αλλά και όλοι μαζί, την συνείδησή τους αλλά και τις 
συνειδήσεις των υπολοίπων. 
 
Το έργο «οι 12 Ένορκοι» μιλάει για τις προκαταλήψεις της κοινωνίας 
μέσα από 12 διαφορετικά ψυχογραφήματα, που ξετυλίγονται βίαια 
ορισμένες φορές μπροστά στα μάτια των θεατών. 
Οι «12 Ένορκοι» είναι (αλφαβητικά): 
Βασιλάκης Ελευθέριος, Βατικιώτης Νίκος, Δεναΐτης Δημήτρης, 
Δούβρης Σωτήρησς, Ζαχαράκος Μάνος, Καζανάς Κώστας, Καλπακίδης 
Αλέξανδρος, Κουρλαμπάς Θανάσης, Μπάζας Κωνσταντίνος, 
Παπαδόπουλος Παντελής, Παπαδόπουλος Τάσος, Τρίκας Ορέστης. 
Συμμετέχουν ο Σταυριανός Αλέξης και η Νένα Μεντή (φωνή δικαστή). 
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Η Παγκόσμια Αγορά Υγραεριοκίνησης σημειώνει αλματώδη ανάπτυξη τα 
τελευταία χρόνια – τα οικολογικά αλλά οικονομικά οφέλη της κίνησης με 
Υγραέριο Κίνησης / LPG / Autogas προσελκύει όλο και περισσότερες 
καταναλωτές για να επιλέξουν την Υγραεριοκίνηση ως το κύριο καύσιμο 
κίνησης των οχημάτων τους. 
Αναλυτές προβλέπουν τον τζίρο της Αγοράς Υγραεριοκίνησης να ξεπερνάει 
το 2020 τα 390 εκατομ. δολάρια, σημειώνοντας μια αύξηση της τάξεως του 
4,5%!!! Μόνο στην Ελλάδα, οι ρυθμοί ανάπτυξης παραμένουν σταθερά 
αυξανόμενοι, μέσω μετατροπών βενζινοκίνητων οχημάτων αλλά και 
εισαγωγών εργοστασιακά διασκευασμένων οχημάτων με υγραέριο κίνησης.  
Από το 2015 έως και σήμερα, στην Ελλάδα έχουν μετατραπεί περίπου 
145.000 οχήματα σε κίνηση με Υγραεριοκίνηση, ανεβάζοντας το συνολικό 
αριθμό υγραεριοκίνητων οχημάτων στους ελληνικούς δρόμους στις 
400.000!!! 

Με την λειτουργία ενός μεγάλου Δικτύου 
Πρατηρίων Ανεφοδιασμού σε όλη την 
ελληνική επικράτεια, και στην ενδοχώρα και 
στα Νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, η χρήση 
ενός αυτοκινήτου με Υγραέριο γίνεται εύκολη 
και κυρίως διασφαλίζεται η αποκλειστική  

χρήση του οχήματος με Υγραέριο, προσφέροντας στον κάτοχο την τεράστια 
εξοικονόμηση που το Υγραέριο χαρίζει σε σχέση με τη βενζίνη. 
Παράλληλα, η επαγγελματική προσέγγιση που γίνεται από αρκετούς 
Εγκαταστάτες στην μετατροπή (δυστυχώς βεβαίως όχι από όλους), 
διασφαλίζουν και την καλή λειτουργία του Κινητήρα, δίνοντας την 
δυνατότητα στο αυτοκίνητο να μπορεί σε όλο το φάσμα λειτουργίας του να 
δουλεύει αποκλειστικά με Υγραέριο. 
Πολλές εταιρίες Καυσίμων, βλέποντας αυτή την αλματώδη αύξηση της 
ζήτησης, έσπευσαν και ενίσχυσαν τον σχετικό Τομέα, δίνοντας την 
δυνατότητα σχεδόν σε 1.000 Πρατήρια της χώρας να μπορούν να 
προμηθεύουν Υγραέριο Κίνησης. 
Όπως στην Ελλάδα, έτσι και στον υπόλοιπο κόσμο, η ίδια η Ζήτηση οδηγεί 
την ολοένα και αυξανόμενη αγορά της Υγραεριοκίνησης. 

Αύξηση της Αγοράς Υγραεριοκίνησης 4,5% έως το 2022 
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