
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Το Φυσικό Αέριο ΕΕΕ στο 4ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης: Ανοίγει 
τον δρόμο στην ηλεκτροκίνηση  
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ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 
 
Σε ενέργειες που συμβάλλουν στην επέκταση της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας προχωρά το Φυσικό Αέριο 
Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, δημιουργώντας ειδικά προϊοντικά πακέτα για τους καταναλωτές, αλλά και 
συνάπτοντας συνεργασίες για την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία στήριξε ως 
χορηγός και συμμετείχε στο 4ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης που διοργανώθηκε διαδικτυακά στις 20 Ιανουαρίου από 
την Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (ΗΑΕΕ). 
 
«Η εταιρεία μας επενδύει συστηματικά στη διαρκή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και του αντίστοιχου 
ενεργειακού αποτυπώματος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, ενώ υποστηρίζουμε τη διείσδυση της 
ηλεκτροκίνησης», δήλωσε ο κ. Αριστείδης Γραμματικόπουλος, Διευθυντής Ανάπτυξης Προϊόντων της εταιρείας, 
μιλώντας σε πάνελ του Συνεδρίου. 
 
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και με μεγάλες 
αλυσίδες λιανικής και εμπορικά κέντρα, προχωρά στην εγκατάσταση δημόσιων σταθμών φόρτισης 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων, προκειμένου να συμβάλει στη δημιουργία των υποδομών που απαιτούνται για να 
ενισχυθεί η διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας. 
 
Όπως ανέφερε ο κ. Γραμματικόπουλος, η εταιρεία διατηρεί στον πυρήνα της στρατηγικής της την προστασία του 
περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και γι’ αυτό προχωρά και στην ανάπτυξη ειδικών 
προϊόντων σχετικών με την ηλεκτροκίνηση, όπως ειδικές τιμές ρεύματος για ιδιοκτήτες ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων, αλλά και υπηρεσίες που αφορούν στην προμήθεια κι εγκατάσταση οικιακού έξυπνου φορτιστή. 
Επίσης, εργάζεται ήδη για την ανάπτυξη υπηρεσιών τεχνολογίας V2G, οι οποίες είναι το επόμενο βήμα μετά την 
έξυπνη φόρτιση και θα επιτρέπουν ένα ηλεκτρικό όχημα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μπαταρία και να 
τροφοδοτεί ένα σπίτι, ένα κτίριο γραφείων ή το ηλεκτρικό δίκτυο σε ώρες αιχμής. 
 
Σταθερά πιστό στο όραμά του να κάνει τη ζωή των ανθρώπων πιο εύκολη κι απλή, προσφέροντας προϊόντα και 
υπηρεσίες ενέργειας που καλύπτουν τις ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία 
Ενέργειας συνεχίζει να καινοτομεί και να επενδύει διαρκώς στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και του 
ενεργειακού αποτυπώµατος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. 
 

«Η εταιρεία μας επενδύει συστηματικά στη διαρκή βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης και του αντίστοιχου ενεργειακού αποτυπώματος των νοικοκυριών και των 
επιχειρήσεων, ενώ υποστηρίζουμε τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης», 

Αριστείδης Γραμματικόπουλος  

Διευθυντής Ανάπτυξης Προϊόντων του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας 
 
      ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Με κληρονοµιά που ξεπερνά τον ενάµιση αιώνα και µε χαρακτηριστικό της γνώρισµα/ ανταγωνιστικό  πλεονέκτηµα την αδιαµφισβήτητη 
εµπειρία και τεχνογνωσία της στο χώρο της ενέργειας, η Φυσικό Αέριο  Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εγγυάται ασφάλεια, αξιοπιστία και 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ενέργειας σε οικιακούς, βιοµηχανικούς και επαγγελµατικούς καταναλωτές.  
Η Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας προσφέρει προϊόντα φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύµατος και  συνδυαστικά πακέτα σε όλη την 
Ελλάδα, ενώ η συνεχής γεωγραφική επέκταση της επιχειρηµατικής της  δραστηριότητας είναι βασικό στοιχείο του στρατηγικού σχεδιασµού 
της εταιρείας. Παράλληλα, µέσα από τις  συνεργασίες της µε κορυφαίες εταιρείες όπως η Vodafone, η Alpha Bank, η Mondial Assistance και 
η Interamerican, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει σηµαντικά δωρεάν προνόµια για τους πελάτες της, δηµιουργώντας  ακόµα µεγαλύτερο όφελος 
και προστιθέµενη αξία για τους ίδιους. Η εταιρεία, µέσα από νέα συστήµατα  υποδοµής, διευρύνει σταθερά την online εξυπηρέτηση 
των πελατών της και δηµιουργεί καινοτόµες και  εξατοµικευµένες υπηρεσίες απαντώντας ακόµα πιο στοχευµένα και αποτελεσµατικά 
στις σύγχρονες  ανάγκες. Η Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εφαρµόζει µία δυναµική επιχειρηµατική στρατηγική,  συνεχίζει την 
επιτυχηµένη πορεία της παρέχοντας υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες και λειτουργεί µε ακεραιότητα και υπευθυνότητα απέναντι 
στους ανθρώπους και το περιβάλλον.  
Κύρια προτεραιότητα της Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι να διατηρεί την εµπιστοσύνη των  πελατών της, µέσα από 
αποτελεσµατική και µε ανθρώπινο πρόσωπο εξυπηρέτηση. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα 
www.fysikoaerioellados.gr.  

Πληροφορίες για τα ΜΜΕ: Ερατώ Δριμάλα – Φυσικό Αέριο Α.Ε., 210 3406180, e.drimala@fysikoaerioellados.gr  
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