
ΟΙΚΙΑΚΟΣ □ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΟΣ □ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΑΦΜ 1 ΔΟΥ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 ΚΙΝΗΤΟ 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ (εταιρεlα) 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 ΚΙΝΗΤΟ 

ΕΝΑΛΛΑΚΠΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 ΚΙΝΗΤΟ 

ι,.,ι ΟΔΟΣ 

ΑΙΤΗΣΗ / ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΚΩΔ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

ΟΝ/ΜΟ ΠΩΛΗΤΗ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 

E-MAIL 

ΑΑΤ 

E-MAIL 

E-MAIL 

ΑΡΙθΜΟΣ 

□ ΜΙΣΘΩΤΗΣ □

� � � _π_ο_ Λ_Η _________________________ ,_I_Τκ __________ _,_ __________________ _, 
Ζ .ιe. <0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΠΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ή ΤΗΝ ΕΔΡΑ) 

1 
1 ΝΟΜΟΣ 

>�φ_Ι;;j ΟΔΟΣ ��0----------------------------------------------

<i��_π_ο_ Λ_Η _________________________ ,_Ι_Τκ __________ _,_ __________________ _, 

1 ΑΡΙθΜΟΣ 

1 

� 
Επιθuμιί, οnοστολ.� του ΑοyαριασμοΟ μου Και με e-mail Ο Μόνο με e-maιil Ο 
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Η.ΚΑΣ.Π. 

ΑΡΙθΜΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ (S/N) 

ΟΔΟΣ 

ΠΟΛΗ 

ΤΕΛ ΠΡΟΜΗθΕΥΤΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ □ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ □ 

1 ΤΚ 

□ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ □

ΝΟΜΟΣ 

ΕΓΚ. ΙΣΧΥΣ (kcal/h) 

ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΤΡΗΤΗ 

ΑΡΙθΜΟΣ 

ΝΟΜΟΣ 

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ □ 
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UJ >
:!S θο 
� 

ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΖΕΣΤΟΝΕΡΟ □ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ □ ΑΥΤΟΝ. θΕΡΜΑΝΣΗ □ 
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ □ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 0 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΤΥΧΟΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΙΈΙΑΣ" 1 ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΕΥΑΛΩΤΟΣ) □ 

" 

ΕΠΑΙΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ □ 
ΚΕΝΤΡ. θΕΡΜΑΝΣΗ □ 
ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΝΔΕΣΗ □ 

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ □ ΑΜΟ 1 1 
__ ΠΑ_Π_ Α-ΕΝΤ
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(σε περlπτωαη ε:νερyοποlησης το αvαyροφόμεvο ποσό εyyάηαης μηδεvlζεται) 

.-ruμπλ.ηρώνεται μόνο επ( συνδυαστικών προγραμμάτων ή προωθητικών ενεργειών φυσικο(ι αερ(οu. 

Με την υποyραφ� της παροάαας Αlτηαης / Σάμβααης Προμ�θειας Φυσικοά Αερlου δηλώνω ρητά και 
αvεπιφάλακτα ότι: 1. Επιθυμώ την προμ�θεια Φυσικοά Αερlου από τον Προμηθευτη. 2. Ε(μαι νόμψος 
ιδιοιcτιtrflrJμισθωτής του αιcιvfιτου με τα ανωτέρω στοιχε(α παροχής φυσικοά αερ(ου και σας υποβάλλω τα 
σχετικά δικαιολογητικά. 3. Είμαι νόμιμος χρήστης της εyκατάστασηrjακινfιτου στην οπο(α αφορά ο 
Ηλεκτρονικός κωδικός Αναγνώρισης Σημεlου Παράδοσης ο,iΚΑΣΠ) που αναyράφεται ανωτέρω και 
προσκομ(ζω συνημμένα αντiypαφο του τελευτα(ου ειcκαθαρισnκοά λοyαριασμοά, καθώς και τη σχετική 
απόδειξη εξόφλησης αυτοά. 4. !Ξλαβα γνώση των προσφερόμενων τιμολοy(ων του Προμηθευτη και 
αποδέχομαι το διά της παροάσας επιλεχθέν. 5. Αποδέχομαι ως επiσημο τρόπο επικοινων(ας την αποστοΜ 
πληροφοριών εκ μέρους του Προμηθευτη μέσω SMS � email � σάντομης ειδοποlησης η οποlα περιλαμβάνεται 
στον λοyαριασμό κατανάλωσης, ακόμη και αν αυτές οι πληροφορiες υπέχουν και θέση τροποπο(ησης, 

Στην περtrπωση που ο Πελάτης είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου τότε απαιτε(ται η" 
ως άνω εξουσιοδότηση να uποyραφεt από τον ιδιοκτήτη με ξεχωριστό έyyραφο που θα επισυνάπτεται στην 
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προσαρτηματοςήσυμπληρώματοςτηςπαροάσαςΣάμβασηςΠρομήθειας. ΝΑΙ Ο ΟΧΙ Ο 
6. Αποδέχομαι να χρησιμοποιε( ο Προμηθευτής την επωνυμία, τους διαιcριτικοάς τ(τλους και τα σήματά μου νια 
δικοάς του προωθητικοάς σκοποάς. σάμφωνα με το νόμο. ΝΑΙ Ο ΟΧΙ Ο 
1. Αποδέχομαι την επιιcοινωνiα μέσω SMS, Newsιetter, τηλεφώνου και ενημερωτικών εντάπων, νια 
ενημερωακοάς και προωθητιιcοάς σκοποάς. καθώς και yια την παροχή υπηρεσιών και την εν yένει επεξερyασ(α 
των προσωπικών μου δεδομένων, ακόμα και μετά τη Μση � Μξη με οποιονδ�ποτε φόπο της Σάμβααης. για 
σκοποάς προώθησης πωλήσεων, ή υπηρεσιών του Προμηθευτή και διαφημιστικής προβοΜς αυτών. 

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ 
ΕΝΗΜΕΡΩDΙ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΛΣΙΑ 1DN ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Δηλώνω ότι ενημερώθηκα από 
τους συνημμένους Γενικοάς Όρους αναφορικά με την επεξερyασ(α των δηλωθέντων στην παροάσα 
προσωπικών μου δεδομένων και των στοιχεlωντοu λοyαριασμοά μου κατανάλωσης φυσιιcοά αερ(ου από τον 
Προμηθευτ�, ο οποlος ενεργεl ως υπεάθυνος επεξερyασlος. νια τον σκοπό της διεκπερο{ωοης της παροάσας 
αίτησης και της λειτουργίας της σάμβασης. 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟ'ΊΗΣΕΙΣ: Με την αποδοχή και την υπογραφή της παροάσας συναινώ και εξουσιοδοτώ ρητώς τον 
Προμηθευτη όπως: 1. Αποστεlλει αντί εμοιJ Αίτημα Σάνδεαης του ως άνω ακι�του στον αρμόδιο Διαχειριστη 
του Δικτάου Διανομής φυσιιcοά αερίου, καθώς και yια την παροχή πληροφόρησης στα ως άνω στοιχεία 
επικοινων(ας μου, σχεnκά με τις διαδικασtες σύνδεσης που θα ακολουθήσουν. Κατανοώ πλήρως ότι η σύνmιη 
της Σάμβασης Σάνδεαης θα yίνει απευθεlας μεταξά εμοιJ και του Διαχειριστι\, καθώς και πως αυτό αποτελεl 
προuπόθεσηyια ΙΙΟ τροφοδοτηθε(το οχεnκό Σημεlο ΠαρόδοσηςκαιΙΙΟ ΊΕθεΙ η παροάααΣάμβαση Προμ�σε ισχά. 

παροάσα. (Εφόσον απαιτείτα� ΝΑΙ Ο ΟΧΙ Ο 
2. Ενεργήσει κάθε απαpα(τητη πράξη νια την Ειcπροσώπηση του Σημε[ου Παράδοσης Φυσιιcοά αερtου του 
ακινι')του (ΔΜωση Εκπροσώπησης Μετρητή Κατανάλωσης) με τα στοιχεiα που αναφέρονtαι ανωτέρω νια τη 
λfιψη και επεξερyασ(α των ιστορικών στοιχεtων κατανάλωσης του σημε(ου παράδοσης από τον Αρμόδιο 
Διαχειριστή yια χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δάο (2) έτη, καθώς και νια την αρχική τροφοδότηση ή 
επανενερyοποtηση ή επανασwδεση της παροχής φυσιιcοά αερίου, εάν απαιτείται. 
3. Παρέχει πληροφορ(ες στον Αρμόδιο Διαχειριστή σχετικά με την άπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών � τυχόν 
εντολών απενεργοποίησης Μετρητή Κατανάλωσης λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών νια χρονικό διάστημα που 
δεν uπερβα(νει τους δώδεκα (12) τελευταtους μήνες καθώς επίσης και τα στοιχεία μου στη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας προκειμένου αυτή να προβε( σε έρευνες γνώμης. στο πλαiσιο των ελεγκτικών της αρμοδιοτιΊτων. 
4. Με εκπροσωπεί ενώπιον του Αρμόδιου Διαχειριστή yια θέματα που ρυθμ[ζονται με την υφιστάμενη 
νομοθεσlο. 
5. Καταyyεtλει, εφόσον απαιτεtτα� εyyράφως τη Σάμβαση Προμήθειας με τον Παλαιό Προμηθευτfι μου. 
ΠΛΡΑΤΗΡΙΙΣΕΙΣ 1. Ο Προμηθευτης εντός πέντε (5) ερyόσιμων ημερών από την nαρολαβ� της πλιjρους. 
υποyεyραμμένης Αlτησης Προμ�θειας και των σχετικών δικαιιw,γητικών ενημερώνει τον Πελάτη σχεnκά με την 
αποδοχ� � την απόρριψιj της. ΣΕ. περlπτωση που η Αlτηαη δεν εlναι πλιjρης ο Προμηθευτηςενημερώνει όμεσα τον 
Πελάτη και του παρέχει προθεσμlο δέκα ( 10) ημερών για τη συμπΜ� της. 2. Ο Προμηθευτης δάναται ΙΙΟ 
απορρ(ψει την nαροάσα Α1ιηση σε ενδεχόμενο που από τον σχεακό tJ,;;γm που θα διενερyι\σει, διαπιστώσει ότι 
οwφέχει κόποιοςαπότουςλόyους-περιστάσειςπου προβλέποvmι από τον Κώδικα Προμ�ςΦυσικαά ΑερlουΣε 
ενδεχόμενα απόρριψης ενημερώνει τον πελάτη για τουςλόyουςτης απόρριψης. καθώς και για nς προυποθέσεις υπό 
nς οποlες μπορεl να επαvεξεταιπ,f. 3. Τα προσωπικό δεδομένα του Πελάτη θα διαyράφονται αμέσως μετά την 
απόρριψη της Αlτηαης από τον Προμηθευτη . εκτός σν υπάρχει η υποχρέωση να διατηρηθοάν για εάλοyο χρονικό 
διάστημα. 4. Για τη σάναψη Σάμβασης Προμ�θειας Φυσικαά Αερ(ου με Νομικό Πρόοωπα απαΙΙΣΙται να 
προσκομισιοοv τα ,Ιfι;; κατασΙΙΠΙκό (κωδικαποιημένα), αναιcοlvωαη ΓΕΜΗ περl της εκπροσώπησης της εmιρεlας, 
φωτσιυπlο ταυτότητας νομ(μου εκπροαώπου. Για την υπσyραφ� της παροάααςΑΙτησης/Σάμβασης από πρόοωπο 
ειcτός του νομ(μου εκπροσώπου απαιτεl:ται η προσκόμιση εννράφοο από το οποiο αποδεικvίιΕtαι m οχεnκό δικα!ωμα 
QΊρο<ακό ΔΣ. εξουσιοδότηση με θεωρημένα το ννι'ίσιο της υπσιροφ�ς από ι<ΕΠ � Αστυναμικότμήμα_ κοκ). 

•Με ατομική μου ευθίινη ιcαι yνωρtζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από το Ν. 1599/1986, βεβαιώνω 6u όλα τα στοιχεiα που αναγράφονται στην παρούσα καθώς και τα σχεnιcά δικαιολογητικά που σας προσκομtζω εfνnι πλήρη, αληθή 
και αιφιβή και αναγνωρίζω στον Προμηθευτή το διιcα[ωμα επαλι'ιθευσης της ακρίβειας αυτών, καθώς και το δικαtωμα του να επικοινωνε( μαζ( μου προκειμένου να ζητά τυχόν αναyιcαrες διευκρινiσεις ή επεξηγήσεις. Δεσμεάομαι να 
γνωστοποιήσω αμέσως και εyyράφωςοποιαδήποτε τροποποίηση των ως άνω στοιχε(ων στον Προμηθευτfι εντός δάο (2) ερyασ(μων ημερών. 
Παρέλαβα, έλαβα γνώση, κατανόησα πλήρως και αποδέχομαιανεπιφάλακτα την παροάσα Αίτηση, την Προσφορά Προμήθειας, τους Γενικοάς όρους Σάμβασης Προμήθειας Φυσικοά Αερ!ου, τον Γενικό Τιμοκατάλογο Προσφερόμενων 
Προγραμμάτων Φυσικοά Αερtου ή/και τον κατάλογο προωθητικών ενεργειών στο πλαiσιο συμβάσεων προμήθειας φυσιιcοά αερίου και συνδυαστικών προωθητικών ενεργειών συμβάσεων προμήθειας φυσικοά αερ(ου / ηλεκτρικής ενέργειας. 
όπως αυτά επισυνάπτονται στην παροάσα και αποτελοάν αναπόσπαστο μέρος αυτής.• 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
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ΑΙΤΗΣΗ / ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

ΟΙΚΙΑΚΟΣ □ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ f ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΑΦΜ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΙCΠΡΟΣΩΠΟΣ (ιτnιρεlα) 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΟΔΟΣ 

ΠΟΛΗ 

ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΟΣ □ 

1 ΔΟΥ 

1 ΚΙΝΗΤΟ 

1 ΚΙΝΗΤΟ 

1 ΚΙΝΗΤΟ 

1 ΤΚ 

ΚΩΔ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

ΟΝ/ΜΟ ΠΩΛΗΤΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ή ΤΗΝ ΕΔΡΑ) 

ΟΔΟΣ 

ΠΟΛΗ 

Επιθυμώ αποστοΜ τοu Αονοριααμοι) μ:ιυ 

1 ΤΚ 

Καιμεe-mall □ ΜόνομεΙΗΠaίl □ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ □ 
E-MAIL 

ΑΔΤ 

E-MAIL 

E-MAIL 

1 ΑΡΙΘΜΟΣ 

1 ΝΟΜΟΣ 

1 ΑΡΙΘΜΟΣ 

1 ΝΟΜΟΣ 

Η.ΚΑΣ.Π. ΕΓΚ. ΙΣΧΥΣ (lccalfh) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ (SfN) 

ΟΔΟΣ 

ΠΟΛΗ 

ΤΕΛ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΖΕΣΤΟΝΕΡΟ 

ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΑΣΥΝΔΕΣΗ 

ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ 

ΤΥΧΟΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" 

ΠΟΣΟ ΕΠΓΥΗΣΗΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ □ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ □ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΤΡΗΤΗ 

□ 

□ 

□ 

ΑΡΙθΜΟΣ 

1 ΤΚ ΝΟΜΟΣ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ □ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ □ 
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ □ ΑΥΤΟΝ. θΕΡΜΑΝΣΗ □ 
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 0 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1 ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΕΥΜΩΤΟΣ) □ 
ΜΕΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓfΣΜΟ □ ΜΛΟ 1 

ΠΑΠΑ ΕΝΤΟΛΗ ΕΟΦΛΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
(σε περ!πτωση ΕΙΙΕΡ\/Οnο!ησης το nvανραφόμενο ποσό ενν6ηαης μηδεν(ζετα� □ 

ΜΙΣΘΩΤΗΣ □ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΠΚΟΣ ΧΩΡΟΣ □ 
ΚΕΝΤΡ. θΕΡΜΑΝΣΗ □ 
ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΝΔΕΣΗ □ 

�υμπληρώνεται μόνο επ( συνδυαστικών προγραμμάτων ή προωθητικών ενεργειών φυσικο(ι αερ(οu. 
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Με την υπογροφ� της παpοόσας Αίτησης / Σάμβασης Προμ�θειας Φυσικοά Αερίου δηλώνω ρητό και 
αvεπιφιJλακτα ότι: 1. Επιθυμώ την προμ�εια ΦυσικοιJ Αερίου από τον Πpομηθευτη. 2. Εlμαι νόμιμος 
ιδιοκτ�rjμισθωτής του ακινήτου με τα ανωτέρω στοιχε(α παροχής φuσικοά αερ(ου και σας υποβάλλω τα 
σχετικά δικαιολογητικά. 3. Ε(μαι νόμψος χρήστης της εγκατάστασηrjακινήτου στην οπο(α αφορά ο 
Ηλεκτρονικός κωδικός Αναγνώρισης Σημείου Παρόδοσης ο,iΚΑΣΠ) που αvαγράφιται ανωτέρω και 
προσκομ(ζω συνημμένα αvτiγραφο του τελευτα(ου εκκαθαριστικοά λογαριασμοά, καθώς και τη σχετικfι 
απόδειξη εξόφλησης αυτοά. 4. Έλαβα γνώση των προσφερόμενων τιμολογίων του Προμηθευτfι και 
αποδέχομαι το διό της παροάσας επιλεχθέν. 5. Αποδέχομαι ως επίσημο τρόπο επικοινωνiας την αποστολfι 
πληροφοριών εκ μέρους του Προμηθευτη μέσω SMS � email � σιJντομης ειδοποίησης η οπο[α περιλαμβάνεται 
στον λογαριασμό κατανάλωσης, ακόμη και αν αυτές οι πληροφορ(ες υπέχοw και θέση τροποπο(ησης, 
προσαρτηματος � συμπληρώματος της παpοιJσας ΣιJμβασης Προμήθειας. ΝΑΙ Ο ΟΧΙ Ο 
6. Αποδέχομαι να χρησιμοποιε[ ο Προμηθευτής την επωνυμ[α, τους διακpιuκοάς τ[τλους και τα σήματά μου για 
δικοιJς του προωθητικοιJς σκαποιJι;. σιJμφωνα με το νόμο. ΝΑΙ Ο ΟΧΙ Ο 
7. Αποδέχομαι την επικοινωνtα μέσω SMS, Newsιetter, τηλεφώνου και ενημερωτικών εντάπων, για 
ενημερωτικοάς και προωθητικοάς σκοποάς, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την εν γένει επεξεργασία 
των προσωπικών μου δεδομένων, ακόμα και μετό τη Μση � Μξη με οποιονδ�ποτε τρόπο της ΣιJμβασης. για 
σκοποάς προώθησης πωΜσεων, ή υπηρεσιών του Προμηθευτή και διαφημιστικής προβολής αυτών. 

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΛΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Δηλώνω ότι ενημερώθηκα από 
τους συνημμένους Γενικοάς Όρους αναφορικά με την επεξεργασ[α των δηλωθέντων στην παροάσα 
προσωπικών μου δεδομένων και των στοιχε(ωντου λογαριασμοά μου κατανόλωσηςφυσικοά αερlου από τον 
Προμηθευτή, ο οπο(ος ενεργε( ως υπεάθυνος επεξεργασ(ας, νια τον σκοπό της διεκπερα(ωσης της παροάσας 
αίτησης και της λειτουργ(ας της σάμβασης. 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟ1ΗΣΕΙΣ: Με την αποδοχή και την υπογραφή της παpοάσας συναινώ και εξουσιοδοτώ ρητώς τον 
Πpομηθευτη όπως: 1. Αποστεlλει αντ( εμοιJ Αίτημα ΣιJνδεσης του ως άνω ακινήτου στον αρμόδιο Διαχειριστ� 
του Δικτάου Διανομής φυσικοά αερtου, καθώς και για την παροχή πληροφόρησης στα ως άνω στοιχε(α 
επικοινων[ας μου, σχετικό με τις διαδικασtες σύνδεσης που θα ακολουθήσουν. Κατανοώ πλfιρως ότι η σύναιιη 
της ΣιJμβασης ΣιJνδεσης θα γ(vει απευθε[ας μιταξιJ εμοιJ και του Διαχειριστ�, καθώς και πως αυτό αποτελεί 
πpοuπόθεσηγιανα τpοφοδοτηθε[το σχεnκ6 Σημε[ο Παρ6δοσης και να τεθε[ η παpοάσαΣάμβαση Πpομήθειας σεισχά. 

Στην περίπτωση που ο Πελάτης ε[ναι διαφορετικό πρόσωπο από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου τότε απαιτείται η 
ως άνω εξουσιοδότηση να υπογpαφεt από τον ιδιοκτήτη με ξεχωριστό έγγραφο που θα επισυνάπτεται στην 
παροιJσα. (Εφόσον απαιτείτα� ΝΑΙ Ο ΟΧΙ Ο 
2. Ενεργήσει κάθε απαρα(τητη πράξη νια την Εκπροσώπηση του Σημε[ου Παράδοσης Φυσικοά αερ[ου του 
ακινήτου (Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Κατανάλωσης) με τα στοιχε[α που αναφέρονται ανωτέρω για τη 
λήψη και επεξεργασ(α των ιστορικών στοιχεlων κατανάλωσης του σημεtου παράδοσης από τον Αρμόδιο 
Διαχειριστή για χροvικ� περίοδο που δεν υπερβαίνει τα διJο (2) έτη, καθώς και για την αρχι� τροφοδότηση � 
επανενεργοπο(ηση ή επανασάνδεση της παροχής φυσικοά αερίου, εάν απαιτείται. 
3. Παρέχει πληροφορίες στον Αρμόδιο Διαχειριστή σχετικό με την άπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών � τυχόν 
εντολών απενεργοποίησης Μετρητή Κατανάλωσης λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών για χρονικό διάστημα που 
δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες καθώς επίσης και τα στοιχε[α μου στη Ρυθμισnκή Αρχή 
Ενέργειας προκειμένου αυτή να προβε( σε έρευνες γνώμης, στο πλαίσιο των ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων. 
4. Με εκπροσωπεί ενώπιον του Αρμόδιου Διαχειριστή για θέματα που ρυθμ(ζονται με την υφιστάμενη 
vομοθεσlα. 
5. καταγγεlλει, εφόσον απαιτεlται, εγγράφως τη ΣιJμβαση Προμ�θειας με τον Παλαιό Προμηθευτη μου. 
ΙΙΛΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Ο Προμηθευτης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβ� της πλήρους. 
υπσγεγpομμέvης Αίτησης Προμήθειας και των σχετικών δικαιολαγητικών ενημερώνει τον Πελάτη σχεuκό με την 
αποδοχ� � την απόρριιμι\ της. Σε περlπτωση που η Αίτηση δεν εlvαι πλ�ρης ο Προμηθευτηςεvημερώνει όμεσα τον 
Πελότη και του παρέχει πpοθεσμ[α δέκα (10) ημερών για τη συμrιλή� της. 2. Ο Πpομηθευτης διJvαται να 
απορρlψει την παροιJσα Αίτηση σε ενδεχόμενα που από τον σχεuκ6 tJ.,ιπ, που θα διενεργιjσει, διαπιστώσει ότι 
οwφέχει κόποιοςαπότουςλόγους-περιστόαεις πουπροβλέποvmι απότονΚώδιια:ιΠpομ�ςΦuσικοάΑερlουΣε 
ενδεχόμενα απόρριιιης ενημερώνει τον πελάτη για τους λόγους της απόρριιιης. καθώς και για τις πpουποθέσεις υπό 
uς οποίες μπορεl να επαvεξ,:ταιπ,f. 3. Τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη θα διαγρόφσvmι αμέσως μΕtά την 
απόρριιιη της Αίτησης από τον Πpομηθευτη. εκτός αν υπάρχει η υποχρέωση να διατηρηθοάν για ειJλαγο χρονικό 
διόσιημα. 4. nα τη σάvσιμη ΣιJμβασης Πpομ�θειας ΦuσικοιJ Αερ[ου με Νομικό Πρόσωπα απαιιεlται να 
προσκαμισιοοv τα εξήι; κατασιατικό (κωδικοποιημένα), αvακοΜΟΟη ΙΈΜΗ περί της εκπροσώπησης της εmιρεlας. 
φωτοτυπlα ταιnότητας vομ[μου εκπροσώπου. Για την υπογpοφ� της παροάσαςΑfτησης Ι Σάμβασης από πρόσωπο 
εκτός του νομ(μουεισφοσώπου απαιtεlται η προσκόμιση εννράφοο από το οποίο αποδεικνάετα.ι το σχεαιcόδικαlωμα 
Qlρακuκό ΔΣ.. εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογpοφ�ς από Ι<ΕΠ � Αστυvομικότμ�μα, κοκ). 

«Με αmμική μου ευθι'Νη και γνωρ[ζοvmς τις κυρώσεις που προβλέπονται από το Ν. 1599/1986, βεβαιώνω όu όλα τα στοιχεlα που αναγράφονται στην παροάσα καθώς και τα σχεnκό δικαιολογητικό που σας προσκομ[ζω εlνοι πλήρη, αληθή 
και ακριβή και αναyνωρ(ζω στον Προμηθευτή το δικαlωμα επαλήθευσης της αιφ[βειας αυτών, καθώς και το δικαfωμα του να επικοινωνεί μαζ( μου προκειμένου να ζητά τυχόν αναγκαrες διευκρινίσεις ή επεξηνfισεις. Δεσμεάομαι να 
γνωστοποιήσω αμέσως και εyγράφως οποιαδήποτε τpοποπο(ηση των ως άνω στοιχε(ωνστον Πpομηθευτfι εντός δάο (2) εργασ(μων ημερών. 
Παρέλαβα, έλαβα γνώση, κατανόησα πλήρως και αποδέχομαι ανεπιφάλακτα την παpοάσα Α(τηση, την Προσφορά Προμήθειας, τους Γενικοάς όρους Σάμβασης Προμήθειας Φυσικοά Αερίου, τον Γενικό Τιμοκατάλογο Προσφερόμενων 
Προγραμμάτων Φυσικοά Αερtου ή/και τον κατάλογο προωθητικών ενεργειών στο πλαtσιο συμβάσεων προμήθειας φυσικοά αερ(ου και συνδυαστικών προωθητικών ενεργειών συμβάσεων προμήθειας φυσικοά αερ[ου / ηλεκτρικής ενέργειας, 
όπως αυτά επισυνάπτονται στην παpοάσα και αποτελοάν αναπόσπαστο μέρος αυτής.• 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
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