
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας φέρνει το 
μέλλον στα σπίτια των καταναλωτών με το Smarthink! 

Η νέα υπηρεσία Smarthink αλλάζει όσα ξέραμε στην κατανάλωση ενέργειας συστήνοντας στο κοινό το 
1ο οικοσύστημα έξυπνης διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας για το σπίτι βασισμένο στην τεχνητή 

νοημοσύνη 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Απριλίου 2022 



ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 
Τη νέα σελίδα στις ενεργειακές υπηρεσίες γράφει σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μέσα 
από την παρουσίαση του Smarthink, της ανατρεπτικής - για τα τεχνολογικά δεδομένα όχι μόνο της ελληνικής, αλλά 
και της ευρωπαϊκής αγοράς - υπηρεσίας, που ήρθε για να προσφέρει μοναδική άνεση, εξοικονόμηση και 
ολοκληρωμένη διαχείριση ενέργειας στους οικιακούς χρήστες.  

Επενδύοντας στην καινοτομία και την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, η ομάδα έρευνας και ανάπτυξης του 
Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δημιούργησε το Smarthink, μια πρωτοποριακή υπηρεσία, που 
αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία οικοσυστημάτων Smart Homes. Με αυτόν τον τρόπο, η νέα 
υπηρεσία προσφέρει συναρπαστικές λύσεις εξοικονόμησης και έξυπνης διαχείρισης ενέργειας και απευθύνεται σε 
όλους τους οικιακούς καταναλωτές, ανεξάρτητα μάλιστα από τον πάροχο που έχουν επιλέξει για την κάλυψη των 
ενεργειακών τους αναγκών.   

Τις εντυπωσιακές λειτουργίες του Smarthink παρουσίασε η διοικητική ομάδα του Φυσικού Αερίου Ελληνική 
Εταιρεία Ενέργειας σε μια εκδήλωση που μετέφερε τους συμμετέχοντες στο σπίτι του μέλλοντος, αναδεικνύοντας 
την άνεση, την ασφάλεια, την εξοικονόμηση, την αυτοματοποίηση και τις δυνατότητες απομακρυσμένης, αλλά και 
αυτοματοποιημένης διαχείρισης που φέρνει στους καταναλωτές το Smarthink σήμερα.  

O Γιάννης Μητρόπουλος, Γενικός Διευθυντής του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας παρουσιάζοντας 
τη στρατηγική της εταιρείας στο πλαίσιο της ψηφιακής της μετάβασης τόνισε: «Το μέλλον της ενέργειας είναι 
ψηφιακό και σήμερα το φέρνει στην Ελλάδα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Με όραμα και συνέπεια 
αξιοποιούμε τη συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία μας και επενδύουμε σε τεχνολογίες που πρωτίστως 
δημιουργούν αξία και σημαντικά οφέλη για τον καταναλωτή. Αυτή είναι μόνο η αρχή, καθώς δέσμευσή μας είναι 
να συνεχίσουμε να επεκτείνουμε τη δραστηριότητά μας σε τεχνολογικούς τομείς παροχής υπηρεσιών στην αγορά 
ενέργειας που θα πρωταγωνιστήσουν στο μέλλον και πρωτοπορούμε με καινοτομίες που προσφέρουν σημαντική 
αξία και πολλαπλά οφέλη στους καταναλωτές». 

Η υπηρεσία Smarthink μαθαίνει από τις ανάγκες και τις συνήθειες του χρήστη και προσαρμόζεται εύκολα σε αυτές 
προσφέροντας άνεση, εξοικονόμηση και ασφάλεια. Το starter kit περιλαμβάνει τις βασικές συσκευές κέντρου 
ελέγχου του έξυπνου σπιτιού, και ουσιαστικά είναι μόνο η αρχή ενός πολυδιάστατου ενεργειακού μέλλοντος που 
σχεδιάζει το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. 

Το Smarthink my energy mate ως υπηρεσία θα είναι σύντομα διαθέσιμο online μέσα από το site smarthink.gr, 
τηλεφωνικά στο 181133, στα καταστήματα του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και σε δίκτυο 
καταστημάτων επιλεγμένων συνεργατών. Η εφαρµογή Smarthink διατίθεται δωρεάν στο Apple App Store ή στο 
Google Play και σας περιμένει για να ανακαλύψετε το Οικοσύστηµα Smarthink!  

 

«Το μέλλον της ενέργειας είναι ψηφιακό και σήμερα το φέρνει στην Ελλάδα το Φυσικό 
Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Με όραμα και συνέπεια αξιοποιούμε τη 
συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία μας και επενδύουμε σε τεχνολογίες που 
πρωτίστως δημιουργούν αξία και σημαντικά οφέλη για τον καταναλωτή. Αυτή είναι 
μόνο η αρχή, καθώς δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε να επεκτείνουμε τη 
δραστηριότητά μας σε τεχνολογικούς τομείς παροχής υπηρεσιών στην αγορά 
ενέργειας που θα πρωταγωνιστήσουν στο μέλλον και πρωτοπορούμε με καινοτομίες 
που προσφέρουν σημαντική αξία και πολλαπλά οφέλη στους καταναλωτές» 

Γιάννης Μητρόπουλος 

Γενικός Διευθυντής 
 
 

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, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εγγυάται ασφάλεια, αξιοπιστία και υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες ενέργειας σε οικιακούς, βιοµηχανικούς και επαγγελµατικούς καταναλωτές.  



Το 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 ο 
Κωτσόβολος, 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. Το 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.  
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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