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Το 2008, η εταιρία GAS THEODOROU, με έδρα την Θεσσαλονίκη, δημιούργησε το 
Δίκτυο GAS SERVICE, ένα Δίκτυο Συνεργείων Αεριοκίνησης που στόχευε στην 
εξυπηρέτηση των χιλιάδων ενδιαφερομένων από όλη την Ελλάδα για την 
μετατροπή των αυτοκινήτων τους σε Υγραεριοκίνηση. 
Το Δίκτυο Αεριοκίνησης GAS SERVICE είναι το μεγαλύτερο Δίκτυο Αεριοκίνησης 
στην Ευρώπη.  Είναι το επίσημο Δίκτυο Συνεργείων Αεριοκίνησης της εταιρίας 
ZAVOLI (όμιλος WestPort) σε Ελλάδα και Κύπρο και αποτελείται από 75 Συνεργεία 
σε πάνω από 65 περιοχές. 
Η πολύπειρη εμπειρία της GAS THEODOROU, ως η πρώτη εταιρία Αεριοκίνησης 
στην Ελλάδα, έδωσαν την δυνατότητα στην οργάνωση και διαχείριση ενός τέτοιου 
εγχειρήματος με κύριο στόχο την εξυπηρέτηση δεκάδων χιλιάδων καταναλωτών. 
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Ο ιταλικός κολοσσός Αεριοκίνησης ZAVOLI pure technology,  και η GAS 
THEODOROU , ο Επίσημος και Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος  της ZAVOLI 
σε Ελλάδα και Κύπρο, παρουσιάζουν τους Εγχυτές Αερίου τύπου 
βενζίνης  PANJET. 
 
Με χαρακτηριστικά που αποδεικνύουν τους βασικούς στόχους της 
ιταλικής εταιρίας (ίδιες επιδόσεις-ίδιες τελικές) αλλά και με καινοτόμα 
εσωτερική διατομή που απαντούν στις απαιτήσεις των πλέον 
απαιτητικών κινητήρων, οι Νέοι Εγχυτές PANJET χαρακτηρίζονται από 
την δυνατότητα λειτουργίας σε πολύ υψηλές ταχύτητες, επιτυγχάνοντας 
πλέον τις ίδιες επιδόσεις με τα υψηλά ανοίγματα των Μπεκ Βενζίνης 
στις υψηλές στροφές. Για αυτό το λόγο και επιτυγχάνεται μεγαλύτερη 
εξοικονόμηση στον χρήστη, εφόσον η κατανάλωση βελτιώνεται 
αισθητά. 

Οι Νέοι Εγχυτές είναι καθαρά Μπεκ, σαν τα Μπεκ της 
βενζίνης. Δεν αποτελούνται εσωτερικά από εμβολάκια 
ή κινούμενα μέρη (ηλεκτροβαλβίδες), προσδίδοντας 
συγχρόνως μεγαλύτερη μακροζωΐα από τα συμβατικά 
Μπεκ, διότι δεν επιδέχονται διάβρωση λόγω χρόνιας 
χρήσης ή κακής ποιότητας καυσίμου. 

Εγγύηση 100.000χλμ ανεξαρτήτως ετών χρήσης 
Για τους νέους Εγχυτές PANJET, η εταιρία GAS 
THEODOROU και το Δίκτυο GAS SERVICE, παρέχει 
εγγύηση 100.000χλμ ανεξαρτήτως ετών χρήσης. 
Απαιτείται μια απλή επιπρόσθετη Εργασία Καθαρισμού 
των Εγχυτών κάθε 40.000χλμ ή δύο (2) Εργασίες 
Συντήρησης, με κόστος 30,00€ 
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Η συμβατότητα του Συστήματος με τον Κινητήρα πρέπει να 
θεωρείται δεδομένη. Ο κάθε Κινητήρας έχει συγκεκριμένες 
εργοστασιακές προδιαγραφές λειτουργίας και για αυτό το λόγο, το 
Σύστημα που θα τοποθετηθεί οφείλει να καλύπτει πλήρως 
(κομβική λέξη) αυτές τις προδιαγραφές. Ένα σύστημα που δεν 
καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις λειτουργίας που έχει 
εργοστασιακά ο Κινητήρας στην βενζίνη, είναι δεδομένο πως δεν 

 
Η μετατροπή του κινητήρα μας σε κίνηση με Εναλλακτικό Καύσιμο (Ε.Κ.) είναι μια πολύ 
σημαντική επέμβαση στο χώρο Καύσης του Κινητήρα, δηλαδή στην ‘’καρδιά’’ του 
Κινητήρα..  
Ποιοι παράγοντες καθορίζουν την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του Κινητήρα με 
το Ε.Κ., μετά την μετατροπή; 

Ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας 
είναι η Ποιότητα Ρύθμισης λειτουργίας 
του Συστήματος. Όπως γίνεται 
κατανοητό, και το καλύτερο Σύστημα να 
έχεις στα χέρια σου, δεν τοποθετείται 
μόνο του. Ο Τεχνικός Αεριοκίνησης που 
θα το τοποθετήσει, οφείλει να το 
ρυθμίσει να λειτουργεί σε όλο το 
φάσμα λειτουργίας του Κινητήρα, με τις 

θα μπορέσει να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του Κινητήρα στο Ε.Κ. Για 
αυτό και η επιλογή του κατάλληλου Συστήματος είναι η πρώτη και σημαντικότερη 
επιλογή κατά την διαδικασία μετατροπής. Universal Συστήματα που καλύπτουν ένα 
ευρύ φάσμα κινητήρων ΔΕΝ υπάρχουν.  

Και ενώ οι παραπάνω παράγοντες διασφάλισης της 
καλής λειτουργίας του Κινητήρα με το Ε.Κ. αφορούν 
την διαδικασία μετατροπής, και άρα το Συνεργείο 
Τοποθέτησης, υπάρχει και ένας τρίτος παράγοντας 
που αφορά τον Κάτοχο του Οχήματος. Και αυτός ο 
παράγοντας αφορά την Συντήρηση του Συστήματος.  

εργοστασιακές ρυθμίσεις λειτουργίας που έχει ο Κινητήρας για τη βενζίνη. Αυτή η 
διαδικασία δεν γίνεται μόνο στο ρελαντί – το αυτοκίνητο οφείλει να ρυθμίζεται στο 
Ε.Κ. σε όλο το φάσμα λειτουργίας του, στο δρόμο. 

Η τήρηση των εργασιών Συντήρησης του Συστήματος από τον Κάτοχο του 
Αεριοκίνητου Οχήματος, διασφαλίζει την καλή λειτουργία του Συστήματος και κατά 
επέκταση την καλή λειτουργία του Κινητήρα με το Σύστημα που φέρει.  

Απρόσκοπτη Λειτουργία του Κινητήρα στην Αεριοκίνηση. 
Ποιοι παράγοντες διασφαλίζουν την καλή λειτουργία του Κινητήρα με το Αέριο 
Καύσιμο; 
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Το γνωρίζεις; 
 
Βασική προϋπόθεση της 
σωστής λειτουργίας ενός 
Κινητήρα με Σύστημα 
Αεριοκίνησης, είναι η 
παράλληλη πιστή 
τήρηση της συντήρησης 
του Κινητήρα και στη 
λειτουργία βενζίνης. 
Στα Συνεργεία του 
Δικτύου GAS SERVICE, 
πέραν της συντήρησης 
του Συστήματος 
Αεριοκίνησης, 
αναλαμβάνουμε και την 
συντήρηση του Κινητήρα 
στη λειτουργία βενζίνης. 
Ενημερώσου στο 
πλησιέστερο συνεργείο 
GAS SERVICE της 
περιοχής σου ή μπες στο  

www.autogas.gr 

H GAS THEODOROU© και το Δίκτυο GAS 
SERVICE®, συνιστούν και διασφαλίζουν την 
σωστή τήρηση του Προγράμματος 
Συντήρησης του Συστήματος Αεριοκίνησης , 
η οποία διασφαλίζει με τη σειρά της την 
σωστή λειτουργία του Κινητήρα του 
οχήματος στο Υγραέριο. 
Μια σωστή συντήρηση Συστήματος 
Υγραεριοκίνησης, περιλαμβάνει μια σειρά 
συγκεκριμένων εργασιών συντήρησης, οι 
οποίες γίνονται είτε σε κάθε εργασία 
συντήρησης είτε σε συγκεκριμένες χρονικές 
ή χιλιομετρικές περιόδους.  

Τονίζεται πως οι περιοδικοί έλεγχοι μπορεί 
να απαιτηθούν νωρίτερα από τα 
προσδοκώμενα χιλιομετρικά ή χρονικά όρια 
για διάφορους λόγους, με κυριότερο την 
ποιότητα του Καυσίμου. 

Ιδίως στην Ελλάδα, 
όπου υπάρχει 
δυσαρμονία στην 
ποιότητα καυσίμου, από 

πρατήριο σε πρατήριο, ο περιοδικός καθαρισμός των Εγχυτών (Μπέκ) 
Αερίου κρίνεται ως μια απαραίτητη 
διαδικασία Συντήρησης. 
 
Ενημερωθείτε στο www.autogas.gr για 
το Πρόγραμμα Συντήρησης του 
Συστήματος Αεριοκίνησης. 

δείγμα βρώμικου Φίλτρου Υγραερίου 

http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
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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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). 

δύο Εναλλακτικών Καυσίμων από την 
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Stand Up Comedy: “Χωρίς Γλουτένη” με την Ήρα Κατσούδα 
στο Θέατρο Αθήναιον 

Η Ήρα Kατσούδα, μια κωμικός με μακρόχρονη πορεία στο stand up comedy, 
έρχεται πάλι στη Θεσσαλονίκη για μόνο τρεις παραστάσεις, από 18 έως 20 
Ιανουαρίου 2018 στο Θέατρο Αθήναιον και παρουσιάζει την σόλο 
παράσταση της, με έναν τίτλο που καυτηριάζει την τάση της εποχής. Stand 
up Comedy “Χωρίς Γλουτένη”. 
Είτε δυσανεκτικοί στην ίδια την γλουτένη, είτε δυσανεκτικοί στην μόδα 
“χωρίς γλουτένη”, θα ταυτιστείτε! 
Με γρήγορες εναλλαγές και θεματολογίες που αντλούνται τόσο από 
προσωπικά βιώματα όσο και από την καθημερινότητα, η Ήρα παρουσιάζει 
την αφρόκρεμα της δουλειάς της. Με φρέσκια, νεανική ματιά και πάντα 
μέσα από το πρίσμα της κωμωδίας σχολιάζει την πραγματικότητα και δεν 
διστάζει να αυτοσαρκαστεί. Η κωμωδία στα καλύτερά της! 
Κείμενα που αγαπήθηκαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ταξίδεψαν σχεδόν σε 
όλη την χώρα, συγκεντρωμένα σε μια παράσταση. 
Το εισιτήριο της παράστασης που έχει διάρκεια 70’, κοστίζει 10,00€, και 
μπορείτε να το προμηθευτείτε είτε απευθείας από το Θέατρο Αθήναιον (τηλ. 
2310832060) είτε στα καταστήματα Public & στο ticketservice.gr.  
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Η σημασία και τα οφέλη της ανακύκλωσης 

Τα οφέλη της ανακύκλωσης, ή ευρύτερα της  εναλλακτικής διαχείρισης των 
αποβλήτων είναι γνωστά και πλήρως τεκμηριωμένα. Η ανακύκλωση συμβάλλει στη 
βιώσιμη ανάπτυξη από οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική σκοπιά. Αποτελεί 
την πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διαχείριση των αποβλήτων διότι 
επιτυγχάνει οικονομικά οφέλη, συμβάλλει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. 
 Οικονομικά: Ο κύκλος εργασιών της ανακύκλωσης των πιο σημαντικών υλικών 
σχεδόν διπλασιάστηκε την περίοδο 2004-2008 στην Ευρωπαϊκή Ένωση (από 32,5δις € 
σε 60,5δις €) για να πέσει στα 37,2 δις €, το 2009, λόγω της οικονομικής ύφεσης, 
παραμένοντας όμως σε υψηλότερα επίπεδα από ότι πέντε χρόνια πριν. Η παραπάνω 
αξία υποεκτιμά την πραγματική οικονομική αξία της ανακύκλωσης καθώς δεν 
περιλαμβάνει δραστηριότητες που συνδέονται με την ανακύκλωση των πιο 
σημαντικών υλικών, ούτε όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά. Τη μεγαλύτερη αξία έχουν τα 
μέταλλα (σίδηρος, χάλυβας, αλουμίνιο και χαλκός) και ακολουθεί το χαρτί και το 
χαρτόνι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάει ότι η καθολική εφαρμογή της υπάρχουσας 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τα απόβλητα θα μπορούσε να μειώσει το κόστος 
κατά 72 δισ.ευρώ ετησίως έως το 2020, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργούσε 
περισσότερες από 400.000 θέσεις εργασίας καθώς και θα αύξανε την ετήσια 
διαχείριση αποβλήτων και την ανακύκλωση επιφέροντας κέρδος αξίας 42 δισ.ευρώ.   
 Περιβαλλοντικά: Η ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων στο περιβάλλον 
εγκυμονεί πολλούς κινδύνους που πολλές φορές δεν γίνονται άμεσα αντιληπτοί. 
Απόβλητα όπως οι μπαταρίες και τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη 
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες όπως μόλυβδο, υδράργυρο, κάδμιο κ.λ.π. που η 
διάχυσή τους στο περιβάλλον έχει επιπτώσεις στο έδαφος, το νερό, τους 
οργανισμούς, ακόμη και στον άνθρωπο. Ειδικά τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων 
θεωρούνται επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Το πλαστικό χρειάζεται αιώνες για να 
αποδομηθεί και η παρουσία του μπορεί να προκαλέσει ακόμη και το θάνατο σε 
υδρόβιους και άλλους οργανισμούς. Η απόρριψη του γυαλιού σε χωματερές κοντά σε 
δασικές εκτάσεις προκαλεί συχνά πυρκαγιές. 
Η διαχείριση των αποβλήτων συνδέεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή με πολλούς 
τρόπους. Τα απόβλητα που αντί να ανακυκλώνονται καταλήγουν σε ΧΥΤΑ, κατά την 
αποσύνθεσή τους εκπέμπουν μεθάνιο, ένα αέριο του θερμοκηπίου 25 φορές 
ισχυρότερο από το διοξείδιο του άνθρακα. Επιπλέον η ανακύκλωση υλικών αντί της 
παραγωγής τους από πρώτες ύλες απαιτεί λιγότερη ενέργεια και επομένως 
εκπέμπονται και μικρότερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα (CO2)στην 
ατμόσφαιρα. Για την Ε.Ε., έρευνα της Ökopol (Γερμανικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής 
Στρατηγικής) υπολογίζει την εξοικονόμηση αερίων του θερμοκηπίου από την 
τρέχουσα ανακύκλωση των αστικών στερεών αποβλήτων σε 160εκ. τόνους διοξειδίου 
του άνθρακα, που αντιστοιχεί στην συνολική ποσότητα που παράγουν ολόκληρη η 
Ελλάδα και η Φιλανδία μαζί.  
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