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Είναι όντως τόσο ακριβή όσο ακούγεται; 
 

Κάντε το test Απόσβεσης για το δικό σας 
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vs 
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Κριτήρια Επιλογής 

Αναλυτική Παρουσίαση & Σύγκριση των δύο 
Εναλλακτικών Καυσίμων 

 
Ποιες οι διαφορές; Τι συμφέρει; Ποια τα Οφέλη; 

Τι να επιλέξεις για το δικό σου αυτοκίνητο; 

Δεξαμενές CNG 
 

Τύποι, Διαφορές, 
Κριτήρια Επιλογών 
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Επιδότηση Εγκατάστασης Συσκευής CNG από την ΔΕΠΑ 

και την GAS THEODOROU 

Όπως έχει κατά αποκλειστικότητα ενημερώσει εδώ και πολύ καιρό η 
autogas.gr/news, η ΔΕΠΑ, ο Επίσημος Φορέας Φυσικού Αερίου Κίνησης 
στην Ελλάδα, στα πλαίσια προβολής και προώθησης της επιλογής CNG 
για την κίνηση οχημάτων, ανακοίνωσε Πρόγραμμα Πλήρους Επιδότησης 
Συστημάτων CNG σε οχήματα.  
Το Πρόγραμμα Επιδότησης προς το παρών αφορά αποκλειστικά 
Επαγγελματικό Στόλο Οχημάτων, σε περιοχές που εδρεύουν Πρατήρια 
Ανεφοδιασμού Φυσικού Αερίου Κίνησης (CNG), ήτοι Αθήνα (4 Πρατήρια), 
Θεσσαλονίκη (2 Πρατήρια), Λάρισα (1 Πρατήριο), Βόλος (1 Πρατήριο) & 
Λαμία (1 Πρατήριο). 
Η Επιδότηση θα καλύπτει όλο το Κόστος 
της Εγκατάστασης συμπεριλαμβανομένου 
και της Δεξαμενές CNG (τύπου 1 έως και 
24kg καυσίμου), καθώς επίσης και το 
Κόστος Δήλωσης της Μετατροπής (Έλεγχος 
ΚΤΕΟ). 

Απαραίτητη προϋπόθεση βεβαίως, η Εγκατάσταση να γίνει στα 
Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία που ορίστηκαν ως Επίσημοι Εγκαταστάτες 
της ΔΕΠΑ για το Πρόγραμμα (αφορά όλα τα Συνεργεία του Δικτύου GAS 
SERVICE). 
Κριτήρια επιλογής των εταιριών που μπορούν να ενταχθούν στο 
Επιδοτούμενο Πρόγραμμα: 
-να διαθέτουν από πέντε (5) βενζινοκίνητα εταιρικά οχήματα και άνω 
- το όχημα που θα προταθεί για την επιδοτούμενη εγκατάσταση να 
μπορεί βάση κατανάλωσης και χρήσης να ανεφοδιάζεται το λιγότερο 
κάθε 3-4 ημέρες (επιλογή κατάλληλης Δεξαμενής) 
- να διατεθεί το όχημα για όσες ημέρες απαιτείται να ολοκληρωθεί το 
Επιδοτούμενο Πρόγραμμα (περίπου 4-5 ημέρες). 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την GAS THEODOROU 
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Εγκατάσταση Συστήματος CNG στο αυτοκίνητο. 

Είναι όντως τόσο ακριβή όσο νομίζουμε; 

Μια Εγκατάσταση Συστήματος CNG στο αυτοκίνητό μας, κυρίως λόγω του 
Κόστους της Δεξαμενής Καυσίμου, ξεπερνάει τα 1.200,00€ +ΦΠΑ. Πολλοί 
καταναλωτές σπεύδουν να χαρακτηρίσουν αυτή την μετατροπή, πολύ 
ακριβή, κυρίως λόγω της σύγκρισης που κάνουν με το αντίστοιχο κόστος 
της μετατροπής σε LPG (Υγραεριοκίνηση), της οποίας το κόστος ξεκινάει 
από 600,00€+ΦΠΑ. Ισχύει όμως κάτι τέτοιο; Και αν ισχύει, γιατί να 
επιλέξει κάποιος CNG και όχι LPG που κοστίζει ως Εγκατάσταση λιγότερο; 

Επιλέγοντας LPG: 
Ετήσιο Κόστος Βενζίνης: 2.600,00€ 
Ετήσιο Κόστος LPG: 1.407,00€ 
Κέρδος στα 20.000χλμ: 1.193,00€ 
Κόστος Εγκατάστασης: 859,00€ 
Απόσβεση σε μήνες: 8,5 

Επιλέγοντας CNG: 
Ετήσιο Κόστος Βενζίνης: 2.600,00€ 
Ετήσιο Κόστος CNG: 1.407,00€ 
Κέρδος στα 20.000χλμ: 1.624,00€ 
Κόστος Εγκατάστασης: 1.746,00€ 
Απόσβεση σε μήνες: 12,9 

Όπως γίνεται κατανοητό, η Απόσβεση της μετατροπής CNG, ενώ κοστίζει 
1.746,00€ (με Δεξαμενή 10kg καυσίμου), σε σχέση με την μετατροπή LPG 
που κοστίζει μόνο 859,00€, γίνεται μόλις σε 4 μήνες μετά. 
Η εξήγηση βρίσκεται στην πολύ χαμηλότερη Τιμή του Καυσίμου. 
 
Ο παραπάνω υπολογισμός έχει γίνει με Τιμές 07.03.2016 όπου: 
Α) η βενζίνη κοστίζει 1,30€/λίτρο 
Β) το Υγραέριο κοστίζει 0,67€/λίτρο 
Γ) το Φυσικό Αέριο κοστίζει 0,83€/κιλό. 
Σε αντιστοιχία Κιλού/Λίτρου (1/1,7) βλέπουμε πως το Φυσικό Αέριο είναι κατά 25-
30% φθηνότερο καύσιμο από το Υγραέριο. Να λοιπόν ένας σημαντικός λόγος 
επιλογής Συστήματος Φυσικού Αερίου Κίνησης.  

Ας δούμε το παρακάτω παράδειγμα: 
Ένα Αυτοκίνητο με κατανάλωση 8lt/100klm, το οποίο 
διανύει 20.000χλμ το χρόνο, ενδιαφέρεται να 
τοποθετήσει συσκευή εναλλακτικού καυσίμου.  



4 

LPG ή CNG ; Μία Αναλυτική παρουσίαση των 

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; 
 
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 15%. 

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 50λίτρων, 
ζυγίζει 20-22 κιλά (άδεια).  
Μια Δεξαμενή CNG , χωρητικότητας 10κιλών 
(περίπου 17 λίτρα) ζυγίζει 70κιλά. 

Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως ένα μέσο αυτοκίνητο με CNG δεν δύναται να 
αποκτήσει την αυτονομία που του παρέχει η αντίστοιχη μετατροπή σε LPG, 
ακριβώς διότι οι Δεξαμενές CNG δεν χαρίζουν μεγάλη αυτονομία. Βεβαίως, για 
αυτό το λόγο υπάρχουν οι Δεξαμενές Τύπου4 (Ανθρακονήματα) για να δύναται 
κάποιος που επιδιώκει μεγαλύτερη αυτονομία, να προσθέτει παραπάνω της μίας 
Δεξαμενής Καυσίμου. 

*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)  
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δύο Εναλλακτικών Καυσίμων από την GAS THEODOROU 

Συμπέρασμα: 
Το CNG είναι κατά 30-35% φθηνότερο καύσιμο από το LPG. Για ένα αυτοκίνητο, που 
δεν απαιτεί μεγάλη αυτονομία, καλύπτοντας τις ανάγκες χρήσης του με μια 
δεξαμενή αυτονομίας 100-200περίπου 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 1.180,00€ και φτάνει τα 3.500,00€. Οι παραπάνω τιμές 
συμπεριλαμβάνουν μία (1) Δεξαμενή CNG, και αναλόγως τον Τύπου (τύπου1 ή 
τύπου4) και την χωρητικότητα, διαμορφώνεται και το Τελικό Κόστος Εγκατάστασης. 

Γιατί CNG και όχι LPG; 
Το CNG είναι το πλέον οικονομικό 
καύσιμο. Με τις σημερινές τιμές, ένα 
κιλό CNG κοστίζει 0,83€.  
Σε αναλογία Κιλού-Λίτρου, θα 
μπορούσαμε να υπολογίσουμε την 
αντίστοιχη τιμή του CNG σε 
0,45€/λίτρο!!!! 
Για ένα αυτοκίνητο λοιπόν που 
διανύει πολλά χιλιόμετρα, η 
διαφορά της τιμής του CNG με τα 
υπόλοιπα καύσιμα, και του LPG, 
συμπεριλαμβανομένου 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 
λίγα Πρατήρια. 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. 
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Ο  GIAMPAOLO σας απαντάει 

Ερώτηση Αναγνώστη: Αληθεύει πως το Φυσικό Αέριο ρίχνει τις Επιδόσεις του Κινητήρα. 
 
Απάντηση: Το Φυσικό Αέριο Κίνησης, δεν έχει την ίδια θερμογόνο δύναμη με τη βενζίνη ή 
το Υγραέριο. Αυτό σημαίνει πρακτικά, πως στις υψηλές στροφές του Κινητήρα, 
διαπιστώνεται μια μικρή μείωση της ιπποδύναμης της τάξεως του 10-15%. Βεβαίως, οι 
μεγάλοι Οίκοι Αεριοκίνησης της Αγοράς, όπως η εταιρία ZAVOLI pure technology, 
συνεχίζουν την έρευνα και έχουν σήμερα να προτείνουν, για ορισμένους προς το παρών 
Κινητήρες, διάφορα emulators τα οποία συνδέονται με τον Στρόφαλο του Κινητήρα, ώστε 
να μπορούν να μειώνουν (και όχι βεβαίως να εξαλείφουν οριστικά) το παραπάνω ποσοστό. 
Για αυτούς τους Κινητήρες, η μείωση δεν ξεπερνάει τα 8% , κάτι που πρακτικά σημαίνει 
πως αυτή δεν γίνεται αισθητή στον οδηγό του οχήματος. 
Εξάλλου, το Φυσικό Αέριο Κίνησης δεν προτείνεται ως Καύσιμο Επιδόσεως, όπως για 
παράδειγμα το LPG (Υγραεριοκίνηση), για το οποίο μπορούμε να διασφαλίσουμε Ίδιες 
Επιδόσεις και Ίδιες Τελικές σε σχέση με τη βενζίνη, αλλά ως ένα Μέγιστα Οικονομικά 
Καύσιμο, το οποίο μας παρέχει την μέγιστη εξοικονόμηση στο κόστος Κίνησης του 
Οχήματός μας. 
 
Ο κ. Giampaolo Brancato είναι Εμπορικός Διευθυντής της εταιρίας ZAVOLI s.r.l. 
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Με το Φυσικό Αέριο Κίνησης (CNG) να έχει μπει για τα καλά στη ζωή 
μας, προκύπτει το μεγάλο θέμα της επιλογής Δεξαμενής Καυσίμου. 

Δεξαμενές Φυσικού Αερίου Κίνησης - Τι ισχύει; 

Στο CNG, οι Δεξαμενές είναι δοχεία  
υπό πίεση, με προδιαγραφές τα 200 
-240bar. Είναι κυλινδρικού τύπου,  
εν αντιθέσει με το LPG που διατί- 
θενται και στρόγγυλες για το χώ- 
ρο της ρεζέρβας. Οι Δεξαμενές  
CNG, λόγω των αυξημένων πιέ- 
σεων δεν παρέχουν πολύ μεγάλη  
αυτονομία, για αυτό σε περιπτώσεις  
που ο ενδιαφερόμενος ενδιαφέρεται 
για μεγάλη αυτονομία τοποθετούνται 
παραπάνω από μια Δεξαμενή στο όχημα. 
Οι Δεξαμενές CNG που χρησιμοποιεί η GAS THEODOROU και το Δίκτυο 
GAS SERVICE αποτελούνται από δύο Βασικούς Τύπους: Τύπος-1 και 
Τύπος-4. 
Οι Τύπου-1 Δεξαμενές, είναι σιδερένιες Δεξαμενές, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται από το μικρό τους κόστους (σε σχέση με τις Τύπου-4) 
αλλά και το μεγάλο τους βάρος. Προτείνονται σε οχήματα που είτε δεν 
επιδιώκουν μεγάλη αυτονομία (καλύπτεται η ανάγκη καθημερινής 
κίνησης με 1 δεξαμενή), είτε σε αυτοκίνητα που δεν επηρεάζεται ο 
κινητήρας από την προσθήκη επιπλέον βάρους (Επαγγελματικά 
φορτηγά, miniVan, κτλ). 
Οι Τύπου-4 Δεξαμενές, είναι Ελαφριού Τύπου. Χαρακτηρίζονται από το 
μικρό τους βάρος και βεβαίως από την μεγαλύτερη αυτονομία (σε 
σχέση με τις Τύπου-1). Προτείνονται σε Ι.Χ. τα οποία δεν θέλουν να 
φορτώσουν το αυτοκίνητο με πολύ βάρος (όπως θα συνέβαινε στην 
λύση της Τύπου-1 δεξαμενής) ή ακόμη και σε Επαγγελματικά οχήματα 
που επιδιώκουν μεγαλύτερη αυτονομία με το μικρότερο δυνατό 
βάρος. 
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