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Το τελευταίο διάστημα, η σημερινή ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε τον σχεδιασμό της όσο αφορά τις 
υποχρεώσεις της χώρας μας για την Πράσινη Ανάπτυξη. Μέσα σε αυτές τις πολιτικές, όσο αφορά τις 
μεταφορές (25% της μόλυνσης του Περιβάλλοντος), η ελληνική κυβέρνηση μέσω του Αρμόδιου 
Υπουργείο Ενέργειας, ανακοίνωσε την απόφασή της να στηρίξει και να προωθήσει την Ηλεκτροκίνηση 
Οχημάτων. Δόθηκαν πολλά κίνητρα αλλά και επιδοτήσεις (που προκύπτουν μέσω προγραμμάτων της 
Ε.Ε.) ώστε να στραφεί ο πολίτης στην Ηλεκτροκίνηση, με στόχο, σύμφωνα με το Υπουργείο, έως το 
2030, που είναι το έτος που τέθηκε ως στόχος στην Ε.Ε. για ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον 
ενεργειακό πεδίο, 1/3 νέα αυτοκίνητα να είναι Ηλεκτροκίνητα. 
 
Αρωγός αυτών των πολιτικών αποφάσεων, είναι οι μεγάλες Αυτοκινητοβιομηχανίες, που στοχεύουν σε 
ανάπτυξη της Ηλεκτροκίνησης και στις πωλήσεις νέων οχημάτων. 
Κοινή κατεύθυνση και των δύο πλευρών (Υπουργείο και Αυτοκινητοβιομηχανίες) είναι τα οφέλη της 
Ηλεκτροκίνησης τόσο όσο αφορά το Περιβάλλον, όσο και την εξοικονόμηση που η Ηλεκτροκίνηση 
προσφέρει σε σχέση με τα υπόλοιπα συμβατικά καύσιμα, βενζίνη-πετρέλαιο. 
 
Αλλά, τι ακριβώς ισχύει με την Ηλεκτροκίνηση; 
 
Όσο αφορά τα περιβαλλοντολογικά οφέλη, το τοπίο ακόμη είναι θολό. Σαφώς η Ηλεκτροκίνηση είναι 
πιο φιλική προς το περιβάλλον από ότι όλα τα υπόλοιπα καύσιμα, λόγω των μηδενικών ρύπων, αλλά 
ουδείς αυτή την στιγμή δεν μπορεί μετά βεβαιότητας να γνωρίζει το περιβαλλοντολογικό κόστος της 
κατασκευής/παραγωγής των Μπαταριών που αφορούν ηλεκτροκίνητα οχήματα. 
Καμία επίσημη μελέτη δεν έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα, πολλοί δε προβληματίζονται για 
την συσκότιση που κυριαρχεί από όλες τις Αυτοκινητοβιομηχανίες πάνω σε αυτό το θέμα. 
 
Αλλά, ας δούμε και το θέμα της Εξοικονόμησης που τόσο πολύ προωθεί και προβάλει τόσο το 
Υπουργείο όσο και ο Κλάδος της Αυτοκινητοβιομηχανίας. 
Και οι δύο ανεξάρτητοι μεταξύ τους φορείς, διατυμπανίζουν πως η χρήση ενός Ηλεκτροκίνητου 
οχήματος είναι κατά πολύ οικονομικότερη από την χρήση οποιουδήποτε άλλου οχήματος, τόσο λόγω 
της φθηνής τιμής του Ηλεκτρικού Ρεύματος, όσο και λόγω των υπολοίπων Κινήτρων που προωθεί η 
ελληνική κυβέρνηση. 
 
Κατά πόσο όμως ισχύει στην πράξη κάτι τέτοιο; 
Η GAS THEODOROU, παρουσιάζει μια συγκριτική μελέτη, μεταξύ Ηλεκτροκίνησης και Αεριοκίνησης, 
βασιζόμενη στα στοιχεία που δίνουν οι ίδιες Αυτοκινητοβιομηχανίες για τα αυτοκίνητα που οι ίδιες 
παράγουν. 
Στην παρακάτω μελέτη, συγκρίνουμε δύο αυτοκίνητα της ίδιας Αυτοκινητοβιομηχανίας, της Γερμανικής 
VW Group, που είναι και ο Επίσημος Χορηγός όλων των ενεργειών προώθησης και προβολής της 
Ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, μέσω του Υπουργείου Ενέργειας. 
Στοιχεία Συγκριτικής Μελέτης:  
 
Συγκρινόμενα Οχήματα: 
 

Μοντέλο 

VW UP E (electric vehicle)  
μοντέλο 2020 

VW POLO 1.200cc (βενζίνη) 
μοντέλο 2020 
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Κόστος Αγοράς: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η διαφορά στην τιμή κτίσης είναι στα 8.800,00€. 
Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργείο, θα δοθεί Επιδότηση αγοράς Ηλεκτροκίνητου οχήματος έως 
20% για αυτοκίνητα που κοστίζουν έως 30.000,00€. Υπολογίζοντας λοιπόν πως στο κόστος αγοράς του 
UP E, θα μας δοθεί επιδότηση 20%, το τελικό κόστος ανέρχεται σε 19.000,00€. 
Στο Polo τοποθετούμε σύστημα Φυσικού Αερίου Κίνησης (CNG) με επιπρόσθετο κόστος 1.674,00€ 
(κόστος που περιλαμβάνει Δεξαμενή Τ1 10,5kg, δηλαδή αυτονομίας περίπου 300-330km). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η διαφορά κτίσης των δύο οχημάτων, πέφτει στα 2.376,00€. 
 
Το UP δεν έχει Τέλη Κυκλοφορίας, ενώ το Polo έχει, ασχέτως που μετά την μετατροπή σε Φυσικό Αέριο 
Κίνησης, οι ρύποι σχεδόν μηδενίζονται.  
Στην Ελλάδα ενώ τα Τέλη προκύπτουν βάση Ρύπων, η μετατροπή ενός οχήματος σε Αεριοκίνηση δεν 
υπολογίζεται ως αιτία μείωσης των Τύπων, αλλά συνεχίζεται να υπολογίζονται μόνο οι αρχικοί Ρύποι 
κατά την Ταξινόμηση – κάτι που είναι στην πραγματικότητα λάθος αλλά το Υπουργείο Μεταφορών 
συνεχίζει να μην το αντιλαμβάνεται. 
Τα Τέλη Κυκλοφορίας για το Polo είναι 102,00€, διαμορφώνοντας τελικά την διαφορά του κόστους 
κτίσης σε 2.274,00€. 
 

Μοντέλο 

VW UP E (electric vehicle) μοντέλο 2020 VW POLO 1.200cc (βενζίνη) μοντέλο 2020 

Κόστος Κτίσης 
(οι τιμές είναι αναρτημένες στο επίσημο Site VW Group Hellas www.volkswagen.gr 

23.750,00€ (απλή έκδοση) 14.950,00€ (απλή έκδοση) 

Μοντέλο 

VW UP E (electric vehicle) μοντέλο 2020 VW POLO 1.200cc (βενζίνη) μοντέλο 2020 

Κόστος Κτίσης (οι τιμές είναι αναρτημένες στο επίσημο Site VW Group Hellas www.volkswagen.gr 

23.750,00€ (απλή έκδοση) 14.950,00€ (απλή έκδοση) 

Επιδότηση 20% από το Κράτος Προσθήκη Συστήματος CNG 

19.000,00€ 16.624,00€ 

Μοντέλο 

VW UP E (electric vehicle) μοντέλο 2020 VW POLO 1.200cc (βενζίνη) μοντέλο 2020 

23.750,00€ (απλή έκδοση) 14.950,00€ (απλή έκδοση) 

Επιδότηση 20% από το Κράτος : 19.000,00€ Προσθήκη Συστήματος CNG: 16.624,00€ 

Τέλη Κυκλοφορίας (βάση στοιχείων από το επίσημο Site VW Group Hellas www.volkswagen.gr 

19.000,00€ + 0,00€ = 19.000,00€ 16.624,00€+ 102,00€ = 16.726,00€ 
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Κόστος Χρήσης: 
Ας δούμε λοιπόν τώρα, το κόστος χρήσης. 
 
 
 
 
 
 
Με την μετατροπή του σε CNG, η κατανάλωση πλέον θα υπολογίζεται σε kg και τα 5,5lt βενζίνης 
ισοδυναμούν με 3,23kg CNG. 
Υπολογίζοντας ως Τιμές Καυσίμου, την kW στα 0,17€ και το kg CNG στα 0,83€, το κόστος ανά 100km 
διαμορφώνεται σε: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η διαφορά στο κόστος χρήσης, ανέρχεται σε 0,21€/100km, μεταξύ των δύο χρήσεων. 
 
Προσμετρώντας την διαφορά του ποσού κτίσης, με την διαφορά του κόστους χρήσης, προκύπτει πως 
το επιπλέον ποσό των 2.274,00€ που καλείται να καταβάλει ο πολίτης για την αγορά του 
Ηλεκτροκίνητο Οχήματος, θα καλυφθεί σε 1.082.857χλμ!!!  
 
Αν υπολογίζουμε πως μέση χρήση ενός οχήματος στην Ελλάδα είναι 15.000km/έτος, και 
προσμετρώντας τα ετήσια τέλη Κυκλοφορίας για το VW Polo, η απόσβεση του επιπρόσθετου ποσού 
της αγοράς ενός Ηλεκτροκίνητου Οχήματος με ενός βενζινοκίνητου, ξεπερνάει τα 30-35 έτη χρήσης. 
 
Και βεβαίως, μέσα σε αυτό το τεράστιο διάστημα, δεν υπολογίζουμε τα επιπρόσθετα κόστη που 
προκύπτουν από τα κόστη συντήρησης, τα οποία ενώ για τα βενζινοκίνητα και τα αεριοκίνητα είναι 
πάνω-κάτω γνωστά, για τα Ηλεκτροκίνητα ακόμη δεν γνωρίζουμε πόσο τελικά κοστίζει μια Μπαταρία ή 
μια απλή συντήρηση. Στο θεωρητικό επίπεδο, οι Αυτοκινητοβιομηχανίες διατυμπανίζουν πως η 
συντήρηση ενός Ηλεκτροκινητήρα είναι ελάχιστη. Στο πρακτικό επίπεδο, μεγάλα Δίκτυα Συνεργείων 
Συντήρησης τοποθετούνται πως η διαδικασία συντήρησης ενός Ηλεκτροκινητήρα, είναι παντελώς 
ασύμφορη για το Συνεργείο, εκτός αν αυξηθούν κατά πολύ οι χρεώσεις εργατοώρας.  
Ούτε βεβαίως υπολογίζεται η δυσκολία αυτόνομης χρήσης ενός Ηλεκτροκίνητου οχήματος, το οποίο 
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των ίδιων των Αυτοκινητοβιομηχανιών, είναι ακόμη σε πολύ πρώιμο 
στάδιο και θα χρειαστεί πολλά χρόνια για να επιτευχθεί κάτι αντίστοιχο με τα υπόλοιπα καύσιμα, 
συμβατικά ή αέρια. 
Δυστυχώς όμως, δεν έχουμε πολλά χρόνια να περιμένουμε. Σύμφωνα με τα πλάνα της Ε.Ε., έως το 
2030 οφείλουμε ως Κράτος να συμβαδίσουμε με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές Χώρες στην προσπάθεια 
μείωση των Ρύπων που προκύπτουν από τις μεταφορές οχημάτων. 

Κατανάλωση (τα στοιχεία από το www.volkswagen.gr) 

VW UP E (electric vehicle) μοντέλο 2020 VW POLO 1.200cc (βενζίνη) μοντέλο 2020 

14,5kW /100χιλιόμετρα (απλή έκδοση) 5,5lt / 100χιλιόμετρα (απλή έκδοση) 

Κατανάλωση (τα στοιχεία από το www.volkswagen.gr) 

VW UP E (electric vehicle) μοντέλο 2020 VW POLO 1.200cc (βενζίνη) μοντέλο 2020 

14,5kW /100χιλιόμετρα (απλή έκδοση) 5,5lt βενζίνης ή 3,23kg CNG / 100χιλιόμετρα 
(απλή έκδοση) 

Τιμή: 0,17€/kW Τιμή: 0,83€/kg CNG 

2.47€/100km 2,68€/100km 
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Συμπεράσματα: 
Η παραπάνω συγκριτική μελέτη, δείχνει και το πόσο ‘’οικονομική χρήση’’ προσφέρει ένα 
Ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο σε σχέση με ένα Αεριοκίνητο.  
Και είναι εύλογη η απορία, γιατί από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης που σχετίζονται με την παροχή 
Κινήτρων προς τις ‘’Πράσινες Μεταφορές’’, απουσιάζει εξ’ ολοκλήρου η λέξη ‘’Αεριοκίνηση’’. Η οποία 
απουσία, γεννά με την σειρά της μια σειρά ερωτημάτων που ζητάνε απαντήσεις: 

 
1. Γιατί προωθείται μόνο η Ηλεκτροκίνηση, μια εφαρμογή εντελώς νέα που όπως υποστηρίζουν οι ίδιες 
οι Αυτοκινητοβιομηχανίες, είναι ακόμη ασύμφορη; 
2. Γιατί προωθείται μια εφαρμογή που σήμερα απευθύνεται στους λίγους και εύπορους, και όχι στο 
ευρύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που καθημερινά χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του για να 
πάει στην δουλειά του; 
3. Τελικά, πόσοι Έλληνες σήμερα μπορούν να αγοράσουν καινούριο αυτοκίνητο, ακόμη και αν αυτό 
επιδοτείται από την Κυβέρνηση; 
4. Τελικά, πόσο ισχυρό κίνητρο είναι η ‘’εξοικονόμηση’’ της Ηλεκτροκίνησης; 
 
Στην Ελλάδα αυτή την στιγμή, ο συνολικός στόλος οχημάτων ξεπερνάει τα 5 εκατομμύρια οχήματα. 
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, μετά την οικονομική κρίση, ο Έλληνας δυσκολεύεται να 
αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα ο μέσος όρος ενός οχήματος στην Ελλάδα να είναι 15 
έτη. 
Με αυτό το δεδομένο, η εύλογη ερώτηση προς τις εξαγγελίες του Υπουργείου Ενέργειας, που στοχεύει 
με τις πολιτικές προώθησης της Ηλεκτροκίνησης το 2030 1 στα 3 νέα οχήματα να είναι Ηλεκτροκίνητο, 
είναι τι ποσοστό εκ του συνολικού στόλου θα είναι αυτό το 1 στα 3 νέα αυτοκίνητα; 
 

Διότι, εφόσον ο στόχος δεν είναι η Πώληση νέων αυτοκινήτων προς 
εξυπηρέτηση των Αυτοκινητοβιομηχανιών, αλλά η μείωση των Ρύπων 
του Περιβάλλοντος που προκύπτουν από τις μεταφορές, τότε θα 
πρέπει να υπολογιστεί και κατά πόσο τέτοιου είδους πολιτικές 
συνεισφέρουν και βοηθούν στην επίτευξη αυτού του στόχου. 

 
Ως εταιρία, στείλαμε όλους τους παραπάνω προβληματισμούς στο Υπουργείο Ενέργειας (αρμόδιο 
Υπουργείο για το συγκεκριμένο θέμα). Αναμένουμε τις απαντήσεις και τοποθετήσεις τους πάνω σε 
αυτό το ζήτημα. 
 
Η Αγορά Αεριοκίνησης στην Ελλάδα στηρίζεται και στηρίζει πολλές επιχειρήσεις και πολλούς 
εργαζομένους. Μια απλή και χωρίς μεγάλο κόστος υποστήριξη από την Πολιτεία πάνω στην προώθηση 
της Αεριοκίνησης, με ποσά κατά πολύ μικρότερα από όσα δαπανούνται για τις Πωλήσεις 
Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων από τις Αυτοκινητοβιομηχανίες της Γερμανίας και των άλλων χωρών του 
εξωτερικού, θα προωθήσει και να στηρίξει τον κύριο και βασικό στόχο μιας τέτοιας Πολιτικής, που 
είναι και πρέπει να είναι η βελτίωση του Περιβάλλοντος προς όφελος της υγείας των Πολιτών. 
 
Αναμένουμε λοιπόν την επίσημη τοποθέτηση του Υπουργείου. 
Σε πρόσφατη δικτυακή επικοινωνία που είχε το Σωματείο με τους αρμόδιους για το θέμα 
εκπροσώπους του Υπουργείου, υπήρξε η δέσμευση πως θα μελετηθούν οι προτάσεις μας και θα 
επανέλθει σε συζήτηση ώστε να δούμε δυνατότητα εφαρμογής σχετικών μέτρων που να ενισχύουν την 
επίτευξη των στόχων της Πολιτείας για την βελτίωση του Περιβάλλοντος. 
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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 
επιδόσεις, 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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Τα συστήματα Αεριοκίνησης (Υγραεριοκίνηση/LPG & Φυσικό Αέριο Κίνησης/CNG) 
της ιταλικής εταιρίας ZAVOLI χαρακτηρίζονται στην παγκόσμια Αγορά 
Αεριοκίνησης ως κορυφαία επιλογή. Αυτό δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας 
‘’έξυπνης εμπορικής προβολής’’ ή κάποιου ‘’ικανού τμήματος marketing’’ αλλά 
επιστέγασμα προσπαθειών πολλών ετών τόσο στο Τεχνικό Επίπεδο όσο και στην 
εξέλιξη της Τεχνολογίας των Συστημάτων. 
Ο ιταλικός κολοσσός ZAVOLI διαθέτει εδώ και πολλά χρόνια συστήματα 
Αεριοκίνησης για κάθε τύπο Κινητήρα – Multipoint, Direct, Hybrid. Παράλληλα, με 
συνεχή ελέγχους και δοκιμές, προσφέρει για κάθε Κινητήρα έτοιμα τα αρχεία 
μετατροπής, τις βασικές ρυθμίσεις λειτουργίας του Εγκεφάλου Αερίου καθώς και 
όλες τις απαραίτητε πληροφορίες που διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα 
μιας μετατροπής. 

Παράλληλα, και στον Τομές της Ανάπτυξης & 
Εξέλιξης της Τεχνολογίας η ZAVOLI πρωτοπορεί και 
καινοτομεί. Με συνεχείς εξελίξεις τόσο στα 
Ηλεκτρονικά μέρη ενός Συστήματος (ECU, Harness, 
κτλ) όσο και στα Μηχανικά (Εγχυτές, Βαλβίδες, 
κτλ), καλύπτει και τις υψηλότερες απαιτήσεις των 
πιο σύγχρονων Κινητήρων. 
Η νέα γενεά Εγκεφάλων (σειρά BORA) καθώς και η 
νέα γενεά Εγχυτών Αερίου (PANJET-MTM) 
οδηγούν τις εξελίξεις της Αεριοκίνησης με 
πρωτοπόρο την ZAVOLI. 

Η τεχνική προσέγγιση που κάνει η ZAVOLI στην παραγωγή και ανάπτυξη των 
Συστημάτων Αεριοκίνησης, διασφαλίζει πως ο Κινητήρας έκαστου οχήματος, θα 
δύναται να λειτουργήσει σε όλο το φάσμα λειτουργίας των στροφών & των 
φορτίων του με τις ίδιες επιδόσεις, τις ίδιες τελικές, την ίδια απόδοση, τόσο στο 
Αέριο όσο και εργοστασιακά στη βενζίνη. 
Παράλληλα, η αρχική εκπαίδευση αλλά και ο συνεχής έλεγχος της ZAVOLI σε 
όλους τους Επίσημους Εγκαταστάτες των συστημάτων της, διασφαλίζει και την 
εγγύηση που παρέχει το brand ZAVOLI όσο αφορά το αποτέλεσμα έκαστης 
μετατροπής. 
Με ένα τεράστιο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών σε Ευρώπη, Αμερική, 
Ασία & Αφρική, η ZAVOLI διασφαλίζει τους κατόχους οχημάτων με σύστημα 
ZAVOLI όσο αφορά το After Sale Service. 
Στην Ελλάδα, Επίσημος & Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος της εταιρίας ZAVOLI είναι 
η GAS THEODOROU www.autogas (info@autogas.gr) 

Εγχυτές  
ZAVOLI 

BORA  
S32 

http://www.autogas/
http://www.autogas/
http://www.autogas/
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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 μέρη, 
προσδίδοντας μακροζωία και αποφυγή 
‘’μπουκώματος’’ λόγω βρώμικου καυσίμου. 
Συγχρόνως, έχοντας τη δυνατότητα να δουλεύει 
σε υψηλότερες ταχύτητες, επιτυγχάνει βελτίωση 
κατανάλωσης τάξεως 5-8% σε σχέση  με τις 
προηγούμενες γενεές Εγχυτών, στις υψηλές 
στροφές λειτουργίας του Κινητήρα, παρέχοντας 
την μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση.  

Οι νέοι Εγχυτές PANJET μπορούν 
να εφαρμοστούν σε όλους τους 
τύπους Συσκευών ZAVOLI pure 
technology (6ης – 7ης – 8ης 
γενεάς) επιτυγχάνοντας τα 
θετικά τους πλεονεκτήματα. Σε 
συνδυασμό 

με τον Νέο Εγκέφαλο Bora by ZAVOLI,το 
αποτέλεσμα ικανοποιεί και τους πλέον 
απαιτητικούς. 



9 

 Μόνο στην GAS THEODOROU, παρέχουμε ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες συντήρησης και ελέγχου όλου του Συστήματος 
Αεριοκίνησης και όχι μόνο αλλαγή φίλτρων, η οποία είναι 
απλά ένα μέρος της συντήρησης 

 Μόνο στην GAS THEODOROU διαθέτουμε εξειδικευμένο 
προσωπικό για την συντήρηση και επισκευή όλων των 
συστημάτων Αεριοκίνησης 

 Η GAS THEODOROU διαθέτει ανταλλακτικά και εξαρτήματα 
όλων των τύπων συστημάτων Αεριοκίνησης 

 Στην GAS THEODOROU διαθέτουμε εξειδικευμένα 
διαγνωστικά και προγράμματα ρύθμισης για όλους τους 
τύπους και τις μάρκες συστημάτων Αεριοκίνησης 

 Στην GAS THEODOROU κρατάμε ψηφιακό αρχείο όλου του 
Ιστορικού Συντήρησης του οχήματός σας, ώστε να 
μπορούμε άμεσα να γνωρίζουμε το ιστορικό λειτουργίας 
του οχήματος 

 
 Κλείσε το Ραντεβού συντήρησης στο 2310523131 ή στο 

info@autogas.gr 

5 λόγοι για να επιλέξεις την GAS THEODOROU για την 
συντήρηση-Service του Συστήματος Αεριοκίνησης (LPG-CNG) 
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«100 χρόνια… Μελίνα»: Μια Παράσταση Αφιέρωμα στη 

Μελίνα Μερκούρη 
 

Μια λαμπερή μουσική παράσταση με τίτλο 
«100 χρόνια… Μελίνα» θα παρουσιάσει η 
ταλαντούχα ηθοποιός Τίνα Αλεξοπούλου 
στο κινηματοθέατρο Κολοσσαίο, το 
Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 
2020 στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την 
συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση 
της «τελευταίας Ελληνίδας θέας», της 
Μελίνας Μερκούρη. 

 
Η Μελίνα γεννήθηκε στις 18η Οκτωβρίου 1920 στην Αθήνα και φέτος 
συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση της μεγάλης Ελληνίδας. 
 
Για να τιμήσει την «τελευταία Ελληνίδα θέα» όπως την χαρακτήρισε ο 
διεθνής Τύπος, το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού κήρυξε το 2020 ως 
“Ετος Μελίνας Μερκούρη”, με αφορμή την συμπλήρωση ενός αιώνα 
από την γέννηση της. 
 
Την παράσταση που τιμά την μνήμη της και υπογραμμίζει το έργο της, 
θα παρουσιάσει η εξαιρετική τραγουδίστρια και ηθοποιός Τίνα 
Αλεξοπούλου, η οποία ξετυλίγει την περιπετειώδη ζωή της Μελίνας με 
αριστοτεχνικό τρόπο, μέσα από μικρά κείμενα από διηγήσεις του 
αδερφού της, Σπύρου Μερκούρη, με εικόνες αρχείου, συνεντεύξεις και 
ερμηνεύοντας με αγάπη και σεβασμό τα πιο αντιπροσωπευτικά 
τραγούδια της. 
 
Το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020 στο Θέατρο 
Κολοσσαίο θα μοιραστούμε μελωδίες που έχουμε όλοι 
σιγοτραγουδήσει και θα θυμηθούμε ιστορικές στιγμές με ολιγόλεπτα 
βίντεο από την λαμπερή ζωή της ως ηθοποιό και πολιτικό, και τα 
αποσπάσματα από τις πιο γνώστες ταινίες της. 



11 
Καλοκαίρι 2020 – το πιο ζεστό καλοκαίρι των τελευταίων ετών. Οι 
Επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. 
 
Το καλοκαίρι του 2020 ζήσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Σε συνδυασμό και με 
την πανδημία το καλοκαίρι του 2020 θα μείνει αξέχαστο στις χώρες του βορείου 
ημισφαιρίου για πολλούς λόγους.  
 

Το έτος 2020 συγκαταλέγεται και 
επισήμως ανάμεσα στις 5 πιο θερμότερες 
χρονιές για τον πλανήτη, καθώς ο Ιούνιος, 
ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, σύμφωνα με 
την Εθνική Διοίκηση Ωκεανών και 
Ατμόσφαιρας (Noaa), είχαν θερμοκρασίες 
που ξεπερνούσαν κατά 1,17 βαθμούς 
Κελσίου τον μέσο όρο του 20ού αιώνα. 

 
Τα καλοκαίρια 2016 και 2017 ήταν τα πιο θερμά, ωστόσο το φετινό καλοκαίρι 
ξεπέρασε κατά πολύ τις τότε θερμοκρασίες. Οι ειδικοί και η ερευνητές του 
κλίματος και της κλιματικής αλλαγής έχουν προειδοποιήσει πολλές φορές για 
το γεγονός ότι ο πλανήτης δεν είναι έτοιμος να δεχτεί υψηλές θερμοκρασίες, 
οπότε θα πρέπει όλες οι χώρες να κινηθούν προς τη μείωση της ρύπανσης στο 
περιβάλλον. Όσο λοιπόν συνεχίζεται απρόκλητα η περιβαλλοντική καταστροφή 
από τον άνθρωπο, τόσο ο πλανήτης θα αντιμετωπίζει τρομερές αλλαγές που σε 
βάθος χρόνου θα καταστήσουν τη ζωή στη γη ανυπόφορη! 
 
Αυτό το καλοκαίρι ήταν ιδιαιτέρως ζεστό σε ορισμένες περιοχές, 
αποδεικνύοντας ότι η κλιματική αλλαγή χτυπά κάποια τμήματα του κόσμου πιο 
γρήγορα και πιο έντονα σε σχέση με άλλα.  
 
Για παράδειγμα, στη βόρεια Ρωσία και στις νοτιοδυτικές και βορειοανατολικές 
ΗΠΑ η θερμοκρασία κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα από το μέσο όρο, 
τουλάχιστον κατά 2 βαθμούς Κελσίου.  
 
Στον αντίποδα ζήσαμε το πιο καυτό καλοκαίρι όλων των εποχών στην Ευρώπη, 
ενώ και η Ασία και η Καραϊβική βίωσαν τους θερμότερους οκτώ μήνες. Κι αν όλα 
αυτά συμβαίνουν στο βόρειο ημισφαίριο της γης, το νότιο ημισφαίριο, που 
είναι χειμώνας όταν στο βόρειο είναι καλοκαίρι, βίωσε το τρίτο θερμότερο 
διάστημα όλων των εποχών. 



GASTHEODOROU gastheodorou-autogas.gr 
GasTheodorou Gas Theodorou autogas 


