Το Φυσικό Αέριο ΕΕΕ ανοίγει
το
δρόμο
για
την
ηλεκτροκίνηση
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).

Δηλώσεις κ. Γραμματικόπουλου
«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
επόμενο βήμα μετά την έξυπνη φόρτιση και θα
ηλεκτρικό όχημα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
τροφοδοτεί ένα σπίτι, ένα κτίριο γραφείων
δίκτυο σε ώρες αιχμής.

οποίες είναι το
επιτρέπουν ένα
μπαταρία και να
ή το ηλεκτρικό

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.

