
Σημαντική αύξηση κερδών και πελατολογίου για το 
Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας στο  

Α’ εξάμηνο 2020 
 €13,5 εκ. τα καθαρά κέρδη 

 104% αύξηση του πελατολογίου στην ηλεκτρική ενέργεια 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Σεπτεμβρίου 2020  



ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 

Σε μία περίοδο έντονων προκλήσεων σε παγκόσμια κλίμακα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας 
συνεχίζει τη δυναμική του ανάπτυξη και διατηρεί υψηλά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών του προσφέροντας 
μοναδικά προϊόντα και υπηρεσίες ενέργειας στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.   
 
Η αναπτυξιακή πορεία και η οικονομική ευρωστία της εταιρείας αποτυπώνονται στα αποτελέσματα του Α’ 
εξαμήνου 2020. Ειδικότερα, για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020, τα καθαρά κέρδη (μετά φόρων) της 
εταιρείας ξεπέρασαν τα €13,5 εκ., ενώ η σημαντική ανάπτυξη της εταιρίας προφύλαξε τους όγκους πωλήσεων 
από την πανδημία. Η υγιής και ανοδική πορεία αποτυπώνεται και στα ταμειακά της διαθέσιμα το ύψος των 
οποίων δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να διατηρεί μηδενικό δανεισμό. 
 
Η εταιρεία τα τελευταία χρόνια επεκτείνεται ταχύτατα σε όλη την Ελλάδα, διευρύνοντας συνεχώς το μερίδιό 
της στην αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. 25% αύξηση σημείωσαν οι αιτήσεις 
σύνδεσης στο φυσικό αέριο ενώ σημαντική άνοδο καταγράφεται στη διείσδυση της εταιρείας στην ηλεκτρική 
ενέργεια όπου το α’ εξάμηνο του 2020 διπλασίασε το πελατολόγιό της πετυχαίνοντας αύξηση κατά 104% σε 
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Μάλιστα η αύξηση που σημείωσε η εταιρεία στην Κεντρική Ελλάδα, 
περιοχή στρατηγικού ενδιαφέροντος για το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ανήλθε σε +41% στις 
νέες συνδέσεις ρεύματος, αποτυπώνοντας τη δυναμική πορεία της και σε αυτήν την κατηγορία.  
 
Κεντρικός άξονας της επιτυχημένης πορείας είναι η φιλοσοφία της εταιρείας ως προς την εξυπηρέτηση των 
πελατών της και την ολοκληρωμένη εμπειρία που προσφέρει. Σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά ενέργειας, 
η εμπιστοσύνη των καταναλωτών ενισχύθηκε ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας όπου με ολοκληρωμένο 
σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας το Φυσικό Αέριο συνέχισε την αδιάλειπτη εξυπηρέτηση των πελατών με 
απόλυτη ασφάλεια μέσα από όλα τα κανάλια επικοινωνίας όλο το 24ωρο.  

 
Τα ενισχυμένα αυτά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη στρατηγική της εταιρείας και τον επιτυχημένο 
επιχειρησιακό προγραμματισμό τόσο αναφορικά με την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για την αδιάλειπτη και 
ασφαλής εξυπηρέτηση των πελατών όσο και ως προς τον σχεδιασμό προϊόντων, ειδικά στην κατηγορία της 
ηλεκτρικής ενέργειας με το λανσάρισμα του πακέτου ‘Ρεύμα Οικιακό MAXI’, που δίνει ρεύμα στη χαμηλότερη 
τιμή της αγοράς. Σημαντική συμβολή στα αποτελέσματα είχε και η ανάπτυξη και ενίσχυση του δικτύου των 
συνεργατών της εταιρείας κυρίως σε τοπικό επίπεδο.  

  

«Για όλους εμάς στο Φυσικό Αέριο το να κάνουμε τους πελάτες μας χαρούμενους ειδικά σε 
μια πρωτόγνωρη και δύσκολη περίοδο όπως αυτή που ζούμε τους τελευταίους μήνες 

αποτελεί το λόγο για τον οποίο υπάρχουμε σαν οργανισμός. Επενδύουμε και αξιοποιούμε τις 
σύγχρονες  τεχνολογίες για να αναβαθμίζουμε συνεχώς την εμπειρία εξυπηρέτησης 

προκειμένου όχι μόνο να ικανοποιούμε τις ενεργειακές ανάγκες των πελατών μας, αλλά να 
τους προσφέρουμε μια ευχάριστη εμπειρία μέσα από τις υπηρεσίες κι έξυπνες λύσεις για το 
σπίτι και την επιχείρηση: 104% αύξηση στο χαρτοφυλάκιο του ρεύματος δείχνει ότι είμαστε 

στο σωστό δρόμο»,  

Γιάννης Μητρόπουλος 

Γενικός Διευθυντής 

 
Συνολικά το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας διαθέτει ένα εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο πελατών 
που περιλαμβάνει πάνω από 420.000 οικιακούς καταναλωτές, 9.000 επαγγελματίες, 200 μεγάλους 
εμπορικούς πελάτες και βιομηχανίες, αλλά και περισσότερα από 1.200 σχολεία και δημοτικά κτήρια. Η 
εταιρεία συνεχίζει το αναπτυξιακό της πλάνο, υπερκαλύπτοντας ήδη τους στόχους που έχουν τεθεί για την 
χρονιά και εστιάζει σε υπηρεσίες καινοτομίας, ενεργειακής αποδοτικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης 
προκειμένου να δημιουργεί και να εμπλουτίζει διαρκώς το οικοσύστημα προηγμένων υπηρεσιών που 
προσφέρει στους πελάτες της.   
 
 



      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 MondialAssistance 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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