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Συνέντευξη με τον Υπεύθυνο του 
Συνεργείου GAS SERVICE 
Ζουμπουλάκης 
 
«Η Αγορά Αεριοκίνησης στην 
Ελλάδα ωρίμασε» (σελ 5) 

GAS SERVICE – ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΚΤΥΟ 
ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟ 

σελ 5 

GAS SERVICE  
Ασφάλεια & Υπεροχή 

LPG ή CNG ; 
Αναλυτική 

Παρουσίαση των δύο 
εναλλακτικών 

καυσίμων 
από το Εμπορικό 
Τμήμα της GAS 
THEODOROU 

σελ 7 

σελ 2-3 

SUPER 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ 

ZAVOLI 
ΑΠΟ 

599€!!!! 
 

σελ 4 

Νέος Εγκέφαλος 8ης γενεάς 
BORA by ZAVOLI 

 
Η νέα γενεάς ECU είναι εδώ!!!! 

σελ 6 

http://www.autogas.gr/
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LPG ή CNG ; 

Η Είσοδος του CNG (Φυσικό Αέριο Κίνησης) στην Ελληνική Αγορά, και οι πρώτες 
μετατροπές αυτοκινήτων σε χρήση CNG ως Καύσιμο, δημιούργησαν μια ευρύτατη 
συζήτηση στο Καταναλωτικό Κοινό, για το  ποια μετατροπή θα πρέπει να επιλέξουν για 
το αυτοκίνητό τους. Η ερώτηση λοιπόν είναι απλή: LPG (Υγραέριο Κίνησης) ή CNG 
(Φυσικό Αέριο Κίνησης) για το αυτοκίνητό μας; 
 
Η GAS THEODOROU, η πρώτη εταιρία Αεριοκίνησης στην Ελλάδα, είναι η πρώτη 
εταιρία που Νομιμοποίησε Εγκατάσταση Συσκευής Φυσικού Αερίου σε Ι.Χ. στην 
Ελλάδα. Με τη πολύχρονη πείρα της πάνω στην Αεριοκίνηση, καλείται με απλά και 
κατανοητά για το ευρύ κοινό επιχειρήματα, να δώσει απάντηση στο παραπάνω 
ερώτημα. 
 
Πρώτα από όλα, η διαφορά είναι στη φύση των δύο Καυσίμων. Το Φυσικό Αέριο δεν 
έχει την ίδια θερμογόνο δύναμη με το Υγραέριο, με τη Βενζίνη ή το Πετρέλαιο. Η 
θερμογόνος δύναμη του Φυσικού Αερίου είναι μικρότερη, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο 
που κινείται με CNG να έχει μειωμένες επιδόσεις κατά 20%. 
 
Ως Καύσιμο, το LPG δουλεύει σε 40bar Πίεσης, ενώ το CNG σε 240bar Πίεσης. 
Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως η Συσκευή CNG είναι πολύ πιο βαριά από μια 
Εγκατάσταση LPG. Η μεγάλη διαφορά βάρους, εμφανίζεται στη Δεξαμενή Καυσίμου*. 
Μία Δεξαμενή LPG, χωρητικότητας περίπου 50λίτρων, ζυγίζει 20-22 κιλά (άδεια). 
Μια Δεξαμενή CNG , χωρητικότητας περίπου 6κιλών (περίπου 11-12 λίτρα) ζυγίζει 
60κιλά. 
Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως ένα μέσο αυτοκίνητο με CNG για να αποκτήσει μια 
αυτονομία περίπου 500χλμ, θα πρέπει να προσθέσει 3-4 Δεξαμενές, αυξάνοντας 
όμως συγχρόνως το μόνιμο βάρος του οχήματος. Σε συνδυασμό βεβαίως και με την 
μείωση κατά 20% των επιδόσεων του κινητήρα, πολύ εύκολα συμπεραίνουμε πως 
μιλάμε και για αύξηση κατανάλωσης. 
 
*να τονιστεί πως οι Δεξαμενές CNG διατίθενται μόνο σε κυλινδρικού τύπου, εν 
αντιθέσει με τις αντίστοιχες του LPG, οι οποίες διατίθενται επίσης σε στρόγγυλες 
(τύπου ρεζέρβας)  

Μία Αναλυτική παρουσίαση των 
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δύο Εναλλακτικών Καυσίμων από την GAS THEODOROU 

Γιατί CNG και όχι LPG; 
Το CNG είναι το πλέον οικονομικό καύσιμο. Με τις σημερινές τιμές, ένα κιλό CNG 
κοστίζει 0,95€. Σε αναλογία Κιλού-Λίτρου, θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε την 
αντίστοιχη τιμή του CNG σε 0,50€/λίτρο. 
Για ένα αυτοκίνητο λοιπόν που διανύει πολλά χιλιόμετρα, η διαφορά της τιμής του 
CNG με τα υπόλοιπα καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου και του LPG, είναι το πρώτο 
κίνητρο για να επιλογή εγκατάστασης συσκευής CNG. 
Γιατί LPG και όχι CNG; 
Το LPG ως καύσιμο, δεν ρίχνει τις επιδόσεις του οχήματος. Οι επιδόσεις του κινητήρα, 
οι τελικές, παραμένουν στα ίδια επίπεδα με τις εργοστασιακές στη βενζίνη. 
Συγχρόνως, υπάρχει ένα ανεπτυγμένο Δίκτυο Πρατηρίων Ανεφοδιασμού LPG στην 
Ελλάδα, εν αντιθέσει με το CNG, το οποίο διαθέτει μόνο δύο Πρατήρια (Θεσσαλονίκη- 
Αθήνα). Ένα επίσης σημαντικό πλεονέκτημα βεβαίως, είναι η δυνατότητα 
τοποθέτησης της Δεξαμενής LPG στο χώρο της ρεζέρβας, αφήνοντας ανέπαφο το 
χώρο των αποσκευών, κάτι που στο CNG δεν ισχύει. 
Συμπέρασμα: 
Το CNG είναι κατά 40% φθηνότερο καύσιμο από το LPG. Για ένα αυτοκίνητο, που δεν 
απαιτεί μεγάλη αυτονομία, καλύπτοντας τις ανάγκες χρήσης του με μια δεξαμενή 
αυτονομίας 100περίπου χιλιομέτρων, η εγκατάσταση συσκευής CNG είναι η πιο 
συμφέρουσα επιλογή. 
Ένα επαγγελματικό αυτοκίνητο επίσης, το οποίο δεν απαιτεί ελεύθερο χώρο 
αποσκευών, σίγουρα θα επιλέξει συσκευή CNG, διότι μπορεί να τοποθετήσει 2-3 
δεξαμενές CNG, χωρίς να σκέφτεται τις επιπτώσεις του δεσμευμένου όγκου. 
Για την πλειονότητα βεβαίως των Ι.Χ. της χώρας μας, που είναι μεσαίου κυβισμού και 
επιθυμούν μια αυτονομία περί των 400-500χλμ, η επιλογή συσκευής LPG σίγουρα θα 
κάλυπτε πλήρως τις ανάγκες τους. 
Κόστος Εγκατάστασης 
Το Κόστος Εγκατάστασης Συσκευής LPG ξεκινάει από 600,00€ και φτάνει τα 
1.300,00€ αναλόγως το όχημα. Στις παραπάνω τιμές, συμπεριλαμβάνεται η Δεξαμενή 
LPG η οποία μπορεί να είναι κυλινδρικού ή στρόγγυλου (τύπου ρεζέρβας) τύπου, χωρίς 
να αυξομειώνεται η τελική τιμή. Το αντίστοιχο Κόστος Εγκατάσταση Συσκευής CNG,  
ξεκινάει από 1.600,00€ και φτάνει τα 2.100,00€. Οι παραπάνω τιμές 
συμπεριλαμβάνουν μία (1) Δεξαμενή CNG, χωρητικότητας 6kg Καυσίμου (αυτονομία 
περίπου 100χλμ για μια μέση κατανάλωση). 
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GAS SERVICE – ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΚΤΥΟ ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ 

ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟ 

Συνεργεία Ελλάδος: 
-Αττική: Αθήνα (4), Σαλαμίνα, Μέγαρα 
-Κεντρ. Μακεδονία: Θεσσαλονίκη (4), Κατερίνη, 
Σέρρες, Νάουσα, Έδεσσα, Χαλκιδική (2) 
-Αν.Μακεδονία&Θράκη: Ορεστιάδα, Ξάνθη,  
Διδυμότειχο, Δράμα (2) , Κομοτηνή, Καβάλα 
-Δυτ.Μακεδονία: Καστοριά (Άργος Ορεστικό) 
-Ήπειρος&Ιόνιο: Άρτα, Πρέβεζα, Ιωάννινα, 
Κέρκυρα 
-Θεσσαλία: Λάρισα (2), Καρδίτσα, Βόλος 
-Δυτ. Ελλάδα: Πάτρα (2), Ηλεία, Αιτωλ/νία 
-Κεντρ.Ελλάδα: Εύβοια (2), Λαμία, Ευρυτανία 
-Πελ/σος: Άργος, Τρίπολη, Καλαμάτα, Άστρος, 
Λακωνία 
-Βόρειο Αιγαίο: Χίος, Σάμος 
-Νότιο Αιγαίο: Ρόδος, Κως 

-Κρήτη: Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Αγ.Νικόλαος  
Συνεργεία Κύπρου: 
-Λευκωσία (5) 
-Λάρνακα (2) 
-Πάφος  
-Λεμεσός 
-Παραλίμνι 

 Book Service με Κοινή Εγγύηση 
σε όλα τα Συνεργεία του Δικτύου 
 After Sale Service σε όλα τα 
Συνεργεία του Δικτύου, 
ανεξαρτήτως του Συνεργείο 
Αρχικής Εγκατάστασης 
 Πιστοποίηση και Εκπαίδευση 
από την GAS THEODOROU 
 Κορυφαίες Συσκευές ZAVOLI 
 

Μπες στο www.autogas.gr 
και εντόπισε το πλησιέστερο 

GAS SERVICE της περιοχής σου 

http://www.autogas.gr/
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‘’Η Αγορά της Αεριοκίνησης στην Ελλάδα, είναι πλέον ώριμη’’ 

Συνέντευξη με τον Υπεύθυνο GAS SERVICE ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ, στο Ρέθυμνο, κ. 
Ζουμπουλάκη Σταύρο’’ 

Επισκεφτήκαμε το Συνεργείο GAS SERVICE ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ στο Ρέθυμνο, και μιλήσαμε 
με τον κ. Σταύρο Ζουμπουλάκη, Υπεύθυνο του Συνεργείου για την Αγορά της ευρύτερης 
περιοχής του. 
-Ερωτ.: Πως βλέπετε την Αγορά Αεριοκίνησης στην περιοχή σας; Είστε αρκετά χρόνια στο 
χώρο και σίγουρα θα είναι ενδιαφέρουσα μια ανασκόπηση της εξέλιξης της Αγοράς της 
Αεριοκίνησης όλα αυτά τα χρόνια. 
-Απ.: Το Συνεργείο μας ασχολείται με την Αεριοκίνηση εδώ και 10 χρόνια. Σαφώς και 
παρατηρείται μια ωρίμανση της Αγοράς, τόσο στο τομέα της ζήτησης, όσο και της προσφοράς. 
Οι Καταναλωτές είναι πλέον πιο ώριμοι, κάνουν πιο ολοκληρωμένη έρευνα Αγοράς πριν 
αποφασίσουν και βεβαίως έχουν και περισσότερες γνώσεις για το Αντικείμενο. Από την άλλη 
πλευρά, και οι Επαγγελματίες του Χώρου, έχουν ωριμάσει, αντιλαμβανόμενοι τα θετικά και 
τα αρνητικά συναισθήματα που επιφυλάσσει το Αντικείμενο. 
-Ερωτ.: Τι εννοείτε ‘’αρνητικά ή θετικά συναισθήματα’’; 
-Απ.: Η Υγραεριοκίνηση κρύβει και αρνητικά και θετικά συναισθήματα. Θετικά, διότι ως 
Εγκαταστάτες, έχουμε τη χαρά να παρέχουμε μια Υπηρεσία στους Πελάτες μας, η οποία , εν 
αντιθέσει με οτιδήποτε άλλο κάνουμε στο αυτοκίνητο, παρέχει μέγιστη εξοικονόμηση και 
στην ουσία ‘’δίνει’’ χρήματα στους Πελάτες μας. Κάτι τέτοιο, είναι θετικό τόσο για τον 
Εγκαταστάτη όσο βεβαίως και για την ίδια την Επιχείρηση. Από την άλλη, η Υγραεριοκίνηση, 
αν δεν καλύπτει κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις, ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα 
στο Εγκαταστάτη σε σχέση με τον Πελάτη του, προβλήματα που μπορεί να λειτουργήσουν 
δυσφημιστικά στην Επιχείρηση και στο όνομά του. 
-Ερωτ.: Για ποιες προϋποθέσεις αναφέρεστε; 
-Απ.: Όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαστε με την Υγραεριοκίνηση, έχουμε κατανοήσει πως 
η Φύση της εργασίας μας, απαιτεί τρεις πολύ σημαντικές προϋποθέσεις. Πρώτα από όλα, μια 
Ποιοτική Συσκευή. Μια Συσκευή, η οποία δύναται να καλύψει πλήρως τις ανάγκες και 
απαιτήσεις κάθε Κινητήρα, σε όλο το φάσμα λειτουργίας του. Δεύτερο και εξίσου σημαντικό, 
μια ολοκληρωμένη και σωστή Εγκατάσταση και Ρύθμιση του Συστήματος, ώστε το αυτοκίνητο 
να δουλεύει στο Υγραέριο, όπως ακριβώς στη βενζίνη. Και τρίτο, μια παροχή Ολοκληρωμένης 
Υπηρεσίας After Sale στους κατόχους υγραεριοκίνητων οχημάτων. 
-Ερωτ.: Είναι παράγοντες που πιστεύετε πως θα πρέπει να αναζητήσουν και οι 
Καταναλωτές; 
-Απ.: Προφανώς. Όπως τόνισα και προηγουμένως, η Αγορά έχει πλέον ωριμάσει. Οι 
Καταναλωτές πλέον επιζητούν Ολοκληρωμένες Λύσεις πάνω στην Υγραεριοκίνηση, τόσο στο 
θέμα των Εγγυήσεων, όσο και στο After Sale Service. Όλα αυτά είναι φαινόμενα που 
αποδεικνύουν την ωρίμανση της Αγοράς 
 
Το Συνεργείο GAS SERVICE ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ, εδρεύει στη Διακλάδωση Γιαννούδη στο 
Ρέθυμνο και απαντάει στο 28310 28205 

http://www.autogas.gr/
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καύσιμου με έναν απλό και καινοτόμο τρόπο, επιτρέποντας στον 
Εγκαταστάτη να φτάσει εύκολα στο βέλτιστο αποτέλεσμα. 
 
Για να εγγυηθεί την μέγιστη ενσωμάτωση με το σύστημα ελέγχου 
του κινητήρα βενζίνης και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που 
τίθενται από το Διαγνωστικό Έλεγχο Αυτοκινήτου (OBD), το 
λογισμικό BORA είναι εξοπλισμένο με προηγμένα διαγνωστικά για 
το σύστημα αερίου που επιτρέπουν την επικοινωνία με το αρχικό 
σύστημα διαγνωστικού ελέγχου (OBD) του οχήματος. 

Νέος Εγκέφαλος 8ης γενεάς BORA by ZAVOLI  
Η νέα γενεάς ECU είναι εδώ!!!! 

Η GAS THEODOROU, ο Αποκλειστικός 
Αντιπρόσωπος της εταιρίας ZAVOLI, 
παρουσιάζει τον νέο Εγκέφαλο BORA by 
ZAVOLI, Εγκέφαλος τελευταίας Γενεάς (για 
LPG ή CNG) 

Η βασική του καινοτομία 
έγκειται στο λογισμικό 
ελέγχου του κινητήρα μέσα 
στις μονάδες ελέγχου που, 
χάρη στους νέους 
αλγόριθμους διαχείρισης, 
επιτρέπει τη βελτιστοποίηση 
των δόσεων του αερώδους 
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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 
 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 456 
ΠΡΕΒΕΖΑ 

τηλ. 26820 28135 

Τύπος Οχήματος Κόστος Εγκατάστασης 

4cyl NoOBDii έως 140hp 599,00€ 

4cyl OBDii έως 140hp 699,00€ 

4cyl πάνω από 140hp 799,00€ 

6cyl – 8cyl 949,00€ - 1.049,00€ 

Direct Injection (Fsi-Tsi) 1.260,00€ 

Η παραπάνω προσφορά ισχύει έως εξαντλήσεως των 
αποθεμάτων & δεν συμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ 

Στις Εγκαταστάσεις μας 
λειτουργεί Πρατήριο 

Υγραερίου 
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