
 

Δήλωση αποδοχής όρων από τον Πελάτη 
 
Με την υπογραφή της παρούσας αίτησης Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου (εφεξής η «Αίτηση»), δηλώνω 
ότι:  
1. Ανάγνωσα, κατανόησα πλήρως και αποδέχομαι χωρίς επιφυλάξεις τόσο τα προσφερόμενα όσο και το επιλε-
γέν τιμολόγιο, τους Γενικούς & Ειδικούς Όρους της Σύμβασης για την προμήθεια Φυσικού Αερίου, όπως αυτοί 
επισυνάπτονται στην παρούσα «Αίτηση».  
2. Εφόσον γίνει δεκτή η παρούσα «Αίτησή» μου από την εταιρία «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.» 
(εφεξής η «Εταιρία/Προμηθευτής»), θα τεθεί σε ισχύ η Σύμβαση για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου.  
3. ∆ηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι o νόμιμος χρήστης της εγκατάστασης στην οποία αφορά ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩ∆Ι-
ΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ («ΗΚΑΣΠ») που αναγράφεται ανωτέρω και αναγνωρίζω ότι έχω την 
πλήρη και αποκλειστική ευθύνη ως προς την ακρίβεια και το περιεχόμενο των δηλώσεών µου. Έλαβα γνώση 
του Εμπορικού Προγράμματος Φυσικού Αερίου της «Εταιρίας» και το επέλεξα µε την ενυπόγραφη αποδοχή της 
παρούσας «Αιτήσεως».  
4. ∆ια της παρούσης αποδοχής εξουσιοδοτώ ρητά την «Εταιρία» όπως ενεργήσει κάθε απαραίτητη πράξη για 
την εκπροσώπηση της Παροχής µου µε τα ως άνω στοιχεία, ενώπιον του ∆ιαχειστή Εθνικού Συστήματος Μετα-
φοράς (∆ΕΣΦΑ Α.Ε.) και του εκάστοτε ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ∆ιανοµής, για την αλλαγή προμηθευτή Φυσικού 
Αερίου, την αρχική ενεργοποίηση ή επαναλειτουργία της σύνδεσης εάν απαιτείται, καθώς και να αιτείται από 
τον αρμόδιο ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου τα σχετικά ιστορικά δεδομένα κατανάλωσης (για 
χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Παροχής µου.  
5. Με ατομική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν.1599/1986, βεβαιώνω ότι όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην παρούσα «Αίτηση» και όλα 
τα στοιχεία που προσκομίζω είναι πλήρη, αληθή και ακριβή, αναγνωρίζω δε ρητώς το δικαίωμα της «Εταιρίας» 
να ελέγχει ανά πάσα στιγμή την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων. Αναλαμβάνω την υποχρέωση να γνωστο-
ποιήσω αμέσως και σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) εργασίμων ημερών οποιαδήποτε μεταβολή των παρα-
πάνω στοιχείων στο Τμήμα Eξυπηρέτησης Πελατών της «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε» στα 
τηλ. 210 6241770 και στο e-mail:  aerion@elin.gr.  
6. ∆ηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές µου για κατανάλωση Φυσικού Αερίου σε άλλο 
προμηθευτή Φυσικού Αερίου.  
7. Σε περίπτωση ασυμφωνίας στον τύπο ή/και στο είδος της Παροχής του Πελάτη μεταξύ του Εμπορικού Προ-
γράμματος που έχω επιλέξει και των στοιχείων των Πιστοποιημένων Μετρήσεων, οι οποίες γνωστοποιούνται 
στον Προμηθευτή από τον ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ιανομής Ε∆Α, τότε υπερτερούν υποχρεωτικά τα στοιχεία του 
∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ιανομής Ε∆Α, οπότε θα μεταπίπτω αυτόματα στο ανάλογο Εμπορικό Πρόγραμμα του Προ-
μηθευτή και θα τιμολογούμαι βάσει των δημοσιευμένων τιμοκαταλόγων του Προμηθευτή. 
8. Παρέλαβα αντίγραφα της «Αίτησης», των Γενικών και Ειδικών Όρων και της ∆ήλωσης Απορρήτου και Προ-
στασίας Προσωπικών ∆εδομένων της «Εταιρίας».  
9. Έλαβα γνώση ότι η «Εταιρία» εγγυάται την πλήρη συµµόρφωσή της µε το πλαίσιο προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα (Ν.2472/1997, Ν. 3471/2006, Ν. 3917/2011 ως τροποποιημένοι ισχύουν, αποφάσεις 
ΑΠ∆ΠΧ, Γενικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός με αριθμ. 2016/679) και ότι έχω όλα τα εκ Νόμου δικαιώματα τα οποία 
μπορώ να ασκώ απευθυνόμενος στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε» - τηλέφωνο επικοινωνίας  210 6241 500 και e-mail:  dpo@elin.gr. 
10. ∆ια της παρούσης παρέχω ρητά τη συγκατάθεσή µου να καταχωρούνται τα προσωπικά µου δεδομένα της 
«Αίτησης» αλλά και των δικαιολογητικών αυτής, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού µου κατανάλωσης 
Φυσικού Αερίου στο Αρχείο Καταναλωτών, στο αρχείο δεδομένων λογαριασμών και συναλλαγών καθώς και στο 
πρόγραμμα διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων που διατηρεί η Εταιρία. 
∆ια της παρούσης παρέχω ρητά τη συγκατάθεσή µου για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που µε αφορούν, µε σκοπό την επεξεργασία της «Αίτησης» και τη λειτουργία της Σύμβασης, συμπεριλαμβανο-
μένης της αποστολής λογαριασμών κατανάλωσης. 
Αποδέχομαι την έναρξη της αποδοχής υπηρεσιών προμήθειας Φυσικού Αερίου κατά την διάρκεια περιόδου υ-
παναχώρησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παρ. 4 του νόμου 2251/1994. 
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Επίσης, συναινώ ρητώς στη χρήση των στοιχείων αυτών από την «Εταιρία» καθώς και από συμβεβλημένους 
συνεργάτες της, αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσής μου σχετικά με το Φυσικό Αέριο, με θέματα σχετικά 
με λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένης κάθε απαιτούμενης ενέργειας σχετικής με ληξιπρόθεσμες 
οφειλές. 
11. Επιθυμώ την λήψη του λογαριασμού κατανάλωσης αποκλειστικά μέσω του e-mail που δηλώνω στην «Αί-
τησή» μου και όχι σε έντυπη μορφή. Γνωρίζω ότι οποτεδήποτε επιθυμώ μπορώ να απεγγραφώ, αλλά ότι στην 
περίπτωση αυτή θα επιβαρύνομαι με ένα (1) ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την αποστολή του έντυπου 
λογαριασμού. Επίσης αποδέχομαι να λαμβάνω με SMS, κατά την διακριτική ευχέρεια της «Εταιρίας», ενημέρωση 
σχετικά με το Φυσικό Αέριο, την αποστολή λογαριασμών κατανάλωσης και θεμάτων σχετικών με αυτούς, συ-
μπεριλαμβανομένης κάθε απαιτούμενης ενέργειας σχετικής με ληξιπρόθεσμες οφειλές.   
12. Αποδέχομαι:  
α) την επικοινωνία  από την «Εταιρία» για διεξαγωγή έρευνας αγοράς μέσω: e-mail          , µέσω: SMS          ,  
μέσω: τηλεφώνου          , μέσω: ενημερωτικών εντύπων       
β) την επικοινωνία από την «Εταιρία» για σκοπούς προώθησης πωλήσεων ή/και υπηρεσιών της «Εταιρίας» 
μέσω: e-mail          , µέσω: SMS         , μέσω: τηλεφώνου          , μέσω: ενημερωτικών εντύπων 
γ) την διάθεση στοιχείων επικοινωνίας µου σε συνεργάτες της «Εταιρίας» για σκοπούς προώθησης πωλήσεων 
ή/και υπηρεσιών της Εταιρίας μέσω: e-mail            ,µέσω: SMS           ,μέσω: τηλεφώνου            , μέσω: ενημερωτικών 
εντύπων 
Ενημερώθηκα ότι μπορώ οποτεδήποτε να ανακαλέσω οιαδήποτε συναίνεσή μου (ανωτέρω α,β,γ) με δήλωση 
προς την «Εταιρία» απευθυνόμενος στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων αυτής στο ανωτέρω 
τηλέφωνο και e-mail. 
13.Υπέβαλα αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού λογαριασμού παροχής Φυσικού Αερίου (εκτός εάν η 
«Αίτηση» αφορά πρώτη ενεργοποίηση της σύνδεσης). 
14. Ενημερώθηκα ότι ανεξάρτητοι φορείς με τους οποίους μπορώ να επικοινωνώ για θέματα ενέργειας ή/και 
θέματα του λογαριασμού μου είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και 
για θέματα προστασίας των προσωπικών μου δεδομένων η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδομένων. 
Παρατηρήσεις:  
1. Η «Εταιρία» δεν υποχρεούται να συνάψει σύµβαση, εάν δεν της παρασχεθούν όλες οι αναγκαίες πληροφορίες.  
2. Η «Εταιρία» ενημερώνει τον καταναλωτή εντός δέκα (10) ηµερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρό-
τητας και ακρίβειας των στοιχείων και δικαιολογητικών της υποβληθείσας «Αίτησης» για την αποδοχή ή μη 
αποδοχή αυτής. 
 

           
 

Ημερομηνία: … / … / … 
 

                 
 

Υπογραφή 
  
 


