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ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΚΑΣΠ ……………………………………….. 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕ ……………………………………….. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ……………………………………….. 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 
Ονοματεπώνυμο ……………………………………….. 
Διεύθυνση ……………………………………….. 
 ……………………………………….. 
Τηλ. ……………………………………….. 
Α.Φ.Μ. ……………………………………….. 
ΔΥΟ ……………………………………….. 

 

  ΔΗΜΟΣ:  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:    
ΤΥΠΟΣ – ΙΣΧΥΣ 
ΜΕΤΡΗΤΗ: 

 ΤΟΜΕΑΣ:  

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΗΣΙΔΑΣ:  

ΧΡΗΣΗ:    

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΕΛΗ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
(€) 

ΤΕΛΗ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

(€) 

ΕΚΠΤΩΣΗ 
% 

Φ.Π.Α.% 
ΠΟΣΟ 

(€) 

       
   ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.   
   Φ.Π.Α.   
   ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.   

 

 

Σήμερα, την……………..….. μεταξύ της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε και του 
…………………………………………………………………….…………….. συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: 
 

Άρθρο 1  Αντικείμενο Σύμβασης Σύνδεσης Φυσικού Αερίου 
Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης Σύνδεσης Φυσικού Αερίου (εφεξής η «Σύμβαση») είναι: 
α) Η εκτέλεση των απαιτούμενων έργων (στο εξής το «Έργο») από την «Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε.» 
(εφεξής η «ΕΔΑ») με την ιδιότητα του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, προκειμένου να συνδεθούν 
οι εγκαταστάσεις του Αντισυμβαλλόμενου σύμφωνα με την από ………….………..Αίτηση Σύνδεσης του, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και προσαρτάται ως Παράρτημα 1, με το Δίκτυο Διανομής στο Σημείο Παράδοσης και  
β) Ο καθορισμός των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών κατά την περίοδο μετά τη σύνδεση και την έναρξη 
τροφοδοσίας, αναφορικά με θέματα πρόσβασης στην Εξωτερική και Εσωτερική Εγκατάσταση του Αντισυμβαλλομένου, τη 
συντήρηση, φύλαξη, τους ελέγχους, την τήρηση κανόνων ασφαλείας και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, καθώς και θέματα 
ενημέρωσης των συμβαλλομένων. 

Άρθρο 2  Εκτέλεση Έργων Σύνδεσης – Σύνδεση 
1. Το Έργο της παραγράφου (α) του άρθρου 1 ανωτέρω θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την Προσφορά Σύνδεσης, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και προσαρτάται ως Παράρτημα 2 αυτής 
2. Η ΕΔΑ υποχρεούται να ολοκληρώσει τη Σύνδεση εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης 
Σύνδεσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής. 
3. Το Έργο ανήκει κατά κυριότητα στην ΕΔΑ και εντάσσεται στο σύνολό του στο Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας. 
4. Η σύνδεση του Αντισυμβαλλόμενου στο Δίκτυο Διανομής γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Κώδικα 
Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, του Κανονισμού Τιμολόγησης Δικτύου Διανομής και του Κανονισμού Μετρήσεων Δικτύου Διανομής. 

Άρθρο 3  Υπαναχώρηση  
1. Ο Αντισυμβαλλόμενος στη Σύμβαση έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από αυτήν υποβάλλοντας δήλωση στο Διαχειριστή εντός 
πέντε (5) Εργάσιμων Ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Σύνδεσης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. 
2. Σε περίπτωση υπαναχώρησης εκ μέρους του Αντισυμβαλλόμενου από τη Σύμβαση, για λόγους που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του Διαχειριστή μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος και πριν την εκτέλεση των αναγκαίων έργων 
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κατασκευής της Εξωτερικής Εγκατάστασης, ο Διαχειριστής παρακρατεί το 10% των Τελών Σύνδεσης εφόσον αυτά έχουν καταβληθεί 
ή χρεώνει ποσό το 10% των Τελών Σύνδεσης εφόσον δεν έχουν προκαταβληθεί. 

Άρθρο 4  Τέλη Σύνδεσης 
Τα τέλη Σύνδεσης ανέρχονται σε ……………………………………………….……ευρώ σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα.  
Τα Τέλη Σύνδεσης καταβάλλονται ως εξής :…………………………………………………………… 

Άρθρο 5  Εγγύηση 
1. Ο Αντισυμβαλλόμενος, κατά την υπογραφή της Σύμβασης κατέθεσε την υπ' αριθμ. ……………. εγγυητική επιστολή ύψους 
…………… ΕΥΡΩ ( €……………), η οποία καλύπτει το ……...% του συνολικού κόστους του Έργου, ως εγγύηση, η οποία έχει 
εκδοθεί από την Τράπεζα ………..…… και  το κείμενο της οποίας έχει γίνει απολύτως δεκτό από την ΕΔΑ.  
2. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα λήγει τουλάχιστον ……  (….) ημέρες μετά το συμβατικό χρόνο παράδοσης του Έργου και 
θα επιστραφεί στον Αντισυμβαλλόμενο ….(….) ημέρες μετά την παραλαβή του Έργου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει 
συνολικά ή μερικά προς όφελος της ΕΠΑ για την ικανοποίηση αξίωσής της, λόγω εκπρόθεσμης ή μη προσήκουσας ή αδυναμίας 
εκπλήρωσης της υποχρέωσης καταβολής του κόστους Έργου που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλόμενου. 

Άρθρο 6  Ορισμοί 
Οι ορισμοί του χρησιμοποιούνται στη Σύμβαση είναι αυτοί του αποδίδονται στο ν. 4001/2011, στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου 
Διανομής, Κανονισμό Τιμολόγησης (ΦΕΚ Β΄3067/2016 ) και στον Κανονισμό Μετρήσεων. 

Άρθρο 7  Διάρκεια Σύμβασης 
1. Η Σύμβαση έχει αόριστη διάρκεια και αρχίζει να ισχύει από την υπογραφή της παρούσας. Η Σύμβαση τροποποιείται μόνο 
εγγράφως. Ο Αντισυμβαλλόμενος μπορεί να αιτηθεί την τροποποίηση της Σύμβασης εφόσον:  
i) μεταβληθεί το πρόσωπο του Αντισυμβαλλομένου, κατόπιν μεταβολής της κυριότητας του ακινήτου,  
ii) μεταβληθούν τα στοιχεία επικοινωνίας του Αντισυμβαλλομένου και  
iii) μεταβληθούν τα τεχνικά στοιχεία, όπως αυτά αναφέρονται στην εισαγωγή της παρούσας.  
Η ΕΔΑ μπορεί να προτείνει την τροποποίηση της Σύμβασης εφόσον:  
i) μεταβληθεί το πρόσωπο του Αντισυμβαλλομένου, κατόπιν μεταβολής της κυριότητας του ακινήτου και  
ii) μεταβληθούν οι όροι της παρούσας σύμβασης, απάντων θεωρουμένων ουσιωδών.  
2. Σε περίπτωση Αιτήματος για τροποποίηση υφιστάμενου Σημείου Παράδοσης ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στον 
Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής. 

Άρθρο 8  Κατασκευή Έργου 
Το Έργο θα πραγματοποιηθεί σε συμφωνία με το τεχνικό διάγραμμα, το οποίο αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο με τη Σύμβαση και 
αναπόσπαστο τμήμα της. Εάν απαιτούνται άδειες που ενδέχεται να απαιτηθούν για την κατασκευή της Εξωτερικής Εγκατάστασης 
από Δημόσιες Αρχές, με εξαίρεση την λήψη άδειας, στις περιπτώσεις που απαιτείται, από την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, η 
ΕΔΑ, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο ια του άρθρου 9, θα προχωρήσει τη σχετική διαδικασία για τη λήψη 
των απαιτούμενων αδειών και το Έργο θα κατασκευαστεί  εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τον Κώδικα Διαχείρισης 
Δικτύου Διανομής από τη λήψη των απαιτούμενων αδειών. Για τις περιπτώσεις που απαιτείται η εγκατάσταση σταθμού μέτρησης-
μείωσης πίεσης το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του Έργου θα συμφωνείται μεταξύ της ΕΔΑ και του Αντισυμβαλλόμενου. Η ΕΔΑ 
δεν υποχρεούται να προβεί σε σύνδεση του αντιστοίχου Σημείου Παράδοσης αν:  
α) δεν καταβληθούν τα Τέλη Σύνδεσης ή τα Τέλη Επέκτασης εφόσον προκαταβάλλονται,  
β) δεν παρέχονται στην ΕΔΑ οι απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται και η δυνατότητα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του 
Αντισυμβαλλόμενου, 
γ) για λόγους που εκφεύγουν της ευθύνης της ΕΔΑ, η Σύνδεση του νέου Σημείου Παράδοσης, ή η τροφοδοσία Φυσικού Αερίου, 
κρίνεται τεχνικά ανέφικτη ή επικίνδυνη, κατά το στάδιο της κατασκευής της Εξωτερικής Εγκατάστασης,  
δ) συντρέχουν γεγονότα που συνιστούν κατάσταση ανωτέρας βίας, όπως διεξοδικώς αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Παροχής 
Υπηρεσιών. 

Άρθρο 9 Εκτέλεση Έργου 
Ο Αντισυμβαλλόμενος δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι:  
α) συμφωνεί στην εκτέλεση του Έργου που απαιτείται για τη σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου, ακινήτου, όπως αυτό 
περιγράφεται στην Αίτηση Σύνδεσης, το οποίο ανήκει στην αποκλειστική του κυριότητα (ή ανήκει σε αυτό κατά ποσοστό ….%) και 
δεσμεύεται να υποδείξει εκ των προτέρων τα τμήματα του ακίνητου τα οποία αποτελούν αντικείμενο δικαιώματος ιδιοκτησίας 
τρίτου/τρίτων, 
β) θα εξασφαλίσει τις άδειες, σε περίπτωση που απαιτείται από την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, καθώς και όποια δουλεία 
απαιτείται, για τις όποιες εργασίες διέλευσης από ιδιωτική ιδιοκτησία τρίτου/τρίτων για την εκτέλεση του Έργου εκ μέρους της ΕΔΑ. 
γ) το ακίνητο δομήθηκε σύμφωνα με και υπό τους όρους που προβλέπονται από την άδεια δόμησης, 
δ) θα μεριμνήσει για την προετοιμασία των ερμαρίων ή των υποδοχών προστασίας του μετρητή, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της ΕΔΑ και αποδέχεται τα στοιχεία του Δελτίου Τεχνικής Επίσκεψης, 
ε) θα χρησιμοποιήσει το Φυσικό Αέριο για τις παραπάνω δηλωθείσες χρήσεις,  
στ) τελεί εν γνώσει ότι, οι τιμολογιακοί και φορολογικοί όροι που εφαρμόζονται από την ΕΔΑ βασίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης 
Δικτύου Διανομής και στον Κανονισμό Τιμολόγησης, 
ζ) έλαβε γνώση και αποδέχεται τους Όρους του Εγχειριδίου Παροχής Υπηρεσιών, 
η) δεσμεύεται να γνωστοποιήσει αμέσως στην ΕΔΑ οποιαδήποτε μεταβολή των προαναφερθέντων δεδομένων της εγκατάστασης, 
θ) δεσμεύεται να προβεί στην κατάθεση της εγγύησης/εγγυητικής επιστολής, ευθύς μετά την υπογραφή της παρούσης, εφόσον 
απαιτείται. Οι περιπτώσεις κατάπτωσης, ανανέωσης και συμπλήρωσης της εγγυητικής επιστολής αναφέρονται στο Εγχειρίδιο 
Παροχής Υπηρεσιών, 
ι) επιτρέπει να καταχωρίζονται τα ανωτέρω προσωπικά του δεδομένα, καθώς και τα στοιχεία των μετρήσεων στο αρχείο που 
διατηρεί η ΕΔΑ και ρητά συναινεί στη χρήση των στοιχείων αυτών από συμβεβλημένους συνεργάτες της ΕΔΑ, αποκλειστικά για 
τους σκοπούς της ενημέρωσης του για το Φυσικό Αέριο, της Σύνδεσης Φυσικού Αερίου, της τεχνικής υποστήριξης και της 
αποστολής των σχετικών παραστατικών ή και σχετικής αλληλογραφίας. Γνωρίζει ότι έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που 
τον αφορούν, καθώς και δικαίωμα διόρθωσης τους,  
ια) ευθύνεται αποκλειστικά για την έκδοση τυχόν αδειών ή εγκρίσεων που ενδέχεται να απαιτηθούν για την κατασκευή της 
Εσωτερικής Εγκατάστασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία καθώς και τυχόν εγκρίσεων ή/και αποφάσεων λοιπών 
συνιδιοκτητών που αφορούν στην χρήση κοινόχρηστων ή/και κοινόκτητων χώρων, 
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ιβ) θα μεριμνήσει για την ολοκλήρωση και έναρξη τροφοδοσίας της Εσωτερικής Εγκατάστασης αφού συμβληθεί με Χρήστη 
Διανομής, εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής του Σημείου Παράδοσης από την ΕΔΑ, 
ιγ) η ΕΔΑ διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει ληξιπρόθεσμες οφειλές δικαστικώς ή εξωδίκως. Τα σχετικά έξοδα (ενδεικτικά δικαστικά 
έξοδα, έξοδα επιδόσεων, αναγκαστικής εκτέλεσης, αμοιβές δικηγόρων και άλλες συναφείς δαπάνες) βαρύνουν τον 
Αντισυμβαλλόμενο, 
ιδ) δεσμεύεται να επιτρέψει την πρόσβαση για την διεκπεραίωση των εργασιών αποξήλωσης του Σημείου Παράδοσης, σε 
περίπτωση που καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση. 

Άρθρο 10 Καταγγελία Σύμβασης Σύνδεσης 
1.α) Το Έργο ανήκει κατά κυριότητα στην ΕΔΑ και εντάσσεται στο σύνολό του στο Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας. 
β) Η σύνδεση του Αντισυμβαλλόμενου στο Δίκτυο Διανομής γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Κώδικα 
Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, του Κανονισμού Τιμολόγησης Δικτύου Διανομής και του Κανονισμού Μετρήσεων Δικτύου Διανομής. 
γ) Η ΕΔΑ μπορεί, με την επιφύλαξη κάθε συμβατικού ή νομίμου δικαιώματός της να προβαίνει σε διακοπή της τροφοδοσίας, 
αποσύνδεση και αποξήλωση της Εξωτερικής Εγκατάστασης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 27 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής. 
δ) Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να επιτρέπει την πρόσβαση εκπροσώπων της ΕΔΑ στην Εξωτερική και Εσωτερική 
Εγκατάσταση, ενδεικτικά για εργασίες καταγραφής ένδειξης, συντήρησης, τήρησης κανόνων ασφαλείας, επιθεώρησης και ελέγχου, 
διακοπής της τροφοδοσίας, αποσύνδεσης και αποξήλωσης μέρους ή όλης της Εξωτερικής Εγκατάστασης. 
ε) Μετά την ολοκλήρωση του Έργου και την καταβολή των προβλεπόμενων Τελών Σύνδεσης, ο Αντισυμβαλλόμενος, δύναται να 
καταγγείλει τη Σύμβαση Σύνδεσης οποτεδήποτε και να ζητήσει αποξήλωση της Εξωτερικής Εγκατάστασης κατά τα προβλεπόμενα 
στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.  
2. Ο Διαχειριστής δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Σύνδεσης:  
α) Σε περίπτωση μη χορήγησης των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών για την εκτέλεση των εργασιών της Εξωτερικής 
Εγκατάστασης, εξουσιοδοτήσεων ή/και μη παραχώρησης δουλειών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 ανωτέρω. 
β) Σε περίπτωση έκτακτων ανυπέρβλητων τεχνικών προβλημάτων που καθιστούν αδύνατη την κατασκευή της Σύνδεσης. Στην 
περίπτωση αυτή επιστρέφονται τυχόν ποσά που έχει καταβάλει ο Τελικός Πελάτη εντός είκοσι (20) Εργασίμων Ημερών από την 
ειδοποίηση του Διαχειριστή για την αδυναμία υλοποίησης του Έργου. 
γ) Σε περίπτωση μη καταβολής του ανταλλάγματος για την κατασκευή του Έργου σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Σύνδεσης.  
δ) Στις περιπτώσεις μη άρσης  παραβιάσεων σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής και ιδίως : 
(i) Σε κάθε περίπτωση που έχει υπαιτίως προκληθεί από τον Τελικό Πελάτη βλάβη ή παραβίαση του Μετρητή ή σε περίπτωση 
κλοπής, ή απόπειρας κλοπής Φυσικού Αερίου από το Δίκτυο Διανομής. 
(ii) Όταν μεταβιβάζεται, χωρίς να προβλέπεται σχετικό δικαίωμα, Φυσικό Αέριο σε τρίτους ή το Φυσικό Αέριο καταναλώνεται για 
χρήσεις διαφορετικές από αυτές που δηλώθηκαν κατά τη σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης. 
(iii)  Όταν ο Τελικός Πελάτης παραβιάζει τους κανονισμούς ασφαλείας και εξαιτίας αυτής της παραβίασης δεν μπορεί ο Διαχειριστής 
να διασφαλίσει την απρόσκοπτη ροή του Φυσικού Αερίου. 
(iv) Όταν παρακωλύεται η ελεύθερη είσοδος των υπαλλήλων του Διαχειριστή, ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων αυτού, στους 
σχετικούς χώρους, είτε για την καταγραφή των καταναλώσεων, είτε για την επιθεώρηση της Εσωτερικής ή/και Εξωτερικής 
Εγκατάστασης, καθώς και για την εκτέλεση εργασιών που είναι απαραίτητες για την τροποποίηση Σημείου Παράδοσης σύμφωνα 
με το άρθρο 31 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής. 

Άρθρο 11 Προσωπικά Δεδομένα  
1. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που αφορούν στην παρούσα σύμβαση, συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από 
την ΕΔΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας που διέπει την προστασία 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα περιλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
2. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα είναι πληροφορίες που αφορούν τον Αντισυμβαλλόμενο και που αποκαλύπτουν ή 
μπορούν να αποκαλύψουν την ταυτότητά του, όπως το όνομα, το επίθετο, ο αριθμός ταυτότητας, τα δεδομένα θέσης ή στοιχεία 
που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική αυτού ταυτότητα.  
3. Τα Δεδομένα Προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται από την ΕΔΑ, εντός των γεωγραφικών περιοχών του νομού Θεσσαλονίκης 
και της περιφέρειας Θεσσαλίας. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής, η ΕΔΑ αναλαμβάνει τη 
κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση του Δικτύου στις ως άνω περιοχές.   
4. Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων που αφορούν στην παρούσα Σύμβαση  είναι καταρχάς η ΕΔΑ.  Περαιτέρω, εκτός της 
ΕΔΑ, αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων του Αντισυμβαλλόμενου μπορεί να είναι: 
A. Εξωτερικοί Συνεργάτες με τους οποίους συμβάλλεται η ΕΔΑ:  
i) για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής και επέκτασης του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου,  
ii) για την εκτέλεση εργασιών λειτουργίας και συντήρησης και άμεσης επέμβασης του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, 
iii) για την εκτέλεση εργασιών και παροχή υπηρεσιών πληροφοριακών συστημάτων.   
iv) για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης μέσω τηλεφωνικού κέντρου. 
Β. Οποιαδήπoτε αρμόδια εποπτική, δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό 
πλαίσιο ή από δικαστική απόφαση. 
5. H ΕΔΑ θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα του Αντισυμβαλλόμενου, εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα εφόσον:  
α)έχει έννομο συμφέρον, το οποίο δικαιολογεί την επεξεργασία συνολικά. 
β) είναι απαραίτητο για την εκτέλεση σύμβασης, η οποία έχει συναφθεί μεταξύ του Αντισυμβαλλομένου και της ΕΔΑ.  
γ) είναι απαραίτητο για την συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται στην ΕΔΑ από την ισχύουσα νομοθεσία, τους Εθνικούς 
και Ενωσιακούς κανονισμούς ή από κυβερνητική αρχή. 
δ) υφίστανται καταστάσεις  για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του Αντισυμβαλλομένου ή άλλου προσώπου, ιδίως σε 
περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης που απειλούν την ζωή, την υγεία ή την ασφάλεια του Αντισυμβαλλομένου ή άλλου ατόμου. 
ε) η ΕΔΑ έχει υποχρέωση εκπλήρωσης καθήκοντος προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος ή κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί. 
στ) η ΕΔΑ έχει αποκτήσει την ελεύθερη και ρητή συγκατάθεσή του Αντισυμβαλλομένου, στις περιπτώσεις απαιτείται από την 
ισχύουσα νομοθεσία. 
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6. Σκοπός της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που αφορούν στην παρούσα σύμβαση είναι η εκτέλεση 
της παρούσας Σύμβασης, περιλαμβανομένης  της παροχής υπηρεσιών Βασικής Δραστηριότητας Διανομής, καθώς και αυτής των 
Επικουρικών Υπηρεσιών, κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.  Σε περίπτωση 
περαιτέρω επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Αντισυμβαλλομένου, που δεν σχετίζεται με την παρούσα 
Σύμβαση,  θα ζητείται από την ΕΔΑ η προηγούμενη συγκατάθεση του Αντισυμβαλλομένου, για την νέα αυτή επεξεργασία. Η 
παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του ανωτέρω σκοπού αποτελεί συμβατική υποχρέωση και η μη παροχή 
τους θα επηρεάσει την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης Σύνδεσης ή και θα καταστήσει αυτή μη εφικτή. 

7. Ο Αντισυμβαλλόμενος ως φυσικό πρόσωπο τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του οποίου συλλέγει και επεξεργάζεται η 
ΕΔΑ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, έχει τα ακόλουθα δικαιώματα: 

α) Το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του που διατηρεί η ΕΔΑ και να ζητήσει αντίγραφο αυτών εφόσον 
διατηρούνται αυτά σε ηλεκτρονική η ψηφιακή μορφή.   
β) Το δικαίωμα να ζητήσει από την ΕΔΑ τη διόρθωση τυχόν προσωπικών του δεδομένων, αν διαπιστωθεί ότι αυτά είναι ανακριβή 
ή παρωχημένα. 
γ)Το δικαίωμα να ζητήσει από την ΕΔΑ τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων όταν δεν είναι πλέον απαραίτητο να τηρούνται 
τα δεδομένα αυτά. 
δ)Το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή και χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυνση. 
[Το δικαίωμα αυτό υφίσταται μόνο εάν η συναίνεση χρησιμοποιείται ως προϋπόθεση της επεξεργασίας]. 
ε)Το δικαίωμα να ζητήσει από την ΕΔΑ να του παρέχει τα προσωπικά αυτού δεδομένα και, ει δυνατόν, να διαβιβάζει τα δεδομένα 
αυτά απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων (γνωστό ως δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων). [Το δικαίωμα 
αυτό ισχύει μόνο όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης με το υποκείμενο 
των δεδομένων και σε κάθε περίπτωση που ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτοματοποιημένα]. 
στ)Το δικαίωμα να ζητήσει περιορισμό στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όταν υπάρχει διαφωνία 
σχετικά με την ακρίβεια ή την επεξεργασία των δεδομένων αυτών.  
ζ)Το δικαίωμα να διατυπώνει αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπου ισχύει). [Το δικαίωμα 
αυτό ισχύει μόνο όταν η επεξεργασία βασίζεται σε ύπαρξη εννόμου συμφέροντος (ή στην εκπλήρωση καθήκοντος δημοσίου 
συμφέροντος σχετικά με τις αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί), άμεση διαφήμιση και επεξεργασία με σκοπούς επιστημονικής / 
ιστορικής έρευνας ή για σκοπούς στατιστικής] 
Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωματ́ων εκ μέρους του Αντισυμβαλλομένου, η ΕΔΑ, θα λάβει 
καθ́ε δυνατό μέτρο για την ικανοποιήση του αιτήματός του εντός ενός (1) μηνός από την λήψη αυτου,́ ενημερων́οντάς τον γραπτώς 
για την ικανοποίηση του αιτήματος του ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους του άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή και 
περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τον Γενικο ́Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.  
Περαιτέρω, ο Αντισυμβαλλόμενος διατηρεί το δικαίωμα της υποβολής Καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού  Χαρακτήρα.  
8. Για την άσκηση από τον Αντισυμβαλλόμενο όλων των σχετικών δικαιωμάτων του, ιδίως, την υποβολή παραπόνων, ερωτήσεων 
ή οποιουδήποτε ερωτήματος σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να επικοινωνήσει στο  
τηλέφωνο: 2310/584-000, email: DPO@edathess.gr (Πρoστασία Προσωπικών Δεδομένων/DPO) 
9. Τα δεδομένα αυτά τηρούνται καθόλη την χρονική διάρκεια της ισχύος της παρούσας Σύμβασης, καθώς και  για χρονικό διάστημα 
5 επιπλέον ετών, από τη λήξη του έτους της διάρκειας της ισχύος της Σύμβασης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Αστικού 
Δικαίου περί παραγραφής τυχόν αξιώσεων. Μετά το πέρας της ως άνω περιόδου διακράτησης, τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν 
ή/και θα καταστραφούν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να διατηρηθούν συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα του 
Αντισυμβαλλομένου, πέραν του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, λόγω πιθανών νομικών υποχρεώσεων ή/και έννομων 
συμφερόντων όπως για παράδειγμα για φορολογικούς ή άλλους νομικής φύσεως λόγους, καθώς και για την ασφάλεια του Δικτύου 
Διανομής Φυσικού Αερίου. 
10. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Αντισυμβαλλόμενος δηλώνει ρητά ότι, έχει ενημερωθεί για την παραπάνω 
επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και αποδέχεται την επεξεργασία αυτών από την ΕΔΑ όπως αναλυτικά αναφέρεται 
στο κείμενο της παρούσας Σύμβασης. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του 
Αντισυμβαλλομένου, ο τελευταίος έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά από την Πολιτική Απορρήτου της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στον 
σύνδεσμο.……………….. 

Άρθρο 12 Τελικές Διατάξεις 
Για οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται στη Σύμβαση, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Παροχής Υπηρεσιών, στις διατάξεις 
του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, στον Κανονισμό Τιμολόγησης Δικτύου Διανομής και στον Κανονισμό Μετρήσεων 
Δικτύου Διανομής.  
Σε πίστωση των ανωτέρω, η Σύμβαση υπογράφεται σε δύο (2) αντίγραφα ως ακολούθως: 
 
 
 

                                                  Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 
 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 
     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.                                                       ________________________ 
                (Τόπος, Ημερομηνία)                                                                       (Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή)  
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ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ   

 

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας συλλέγονται από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Σκοπός της επεξεργασίας  

Επικοινωνία για την λήψη πληροφοριών για στατιστικούς λόγους σε θέματα που αφορούν στην Διείσδυση του φυσικού αερίου  και την ασφάλεια των 
Εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων σας, θα ζητήσουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την νέα αυτή 
επεξεργασία. 

Αποδέκτες  

Εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, Συνεργαζόμενες με την ΕΔΑ ΘΕΣΣ εταιρείες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (call center) 

Τα Δικαιώματά σας  

Ως υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε ορισμένα δικαιώματα. Συγκεκριμένα, μπορείτε: α) να έχετε πρόσβαση και να λαμβάνετε αντίγραφο 
των δεδομένων σας κατόπιν αιτήματος, β) να απαιτήσετε από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ να διορθώσει λανθασμένα ή ελλιπή δεδομένα, να διαγράψει ή να σταματήσει 
την επεξεργασία των δεδομένων σας, για παράδειγμα όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, γ) να αντιταχθείτε 
στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όπου η ΕΔΑ ΘΕΣΣ βασίζεται σε  έννομα συμφέροντά της ως νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία και δ) να 
ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή και χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυνση. [Το δικαίωμα αυτό υφίσταται μόνο εάν η 
συναίνεση χρησιμοποιείται ως προϋπόθεση της επεξεργασίας]. 

Σε περίπτωση άσκησης ενος́ εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωματ́ων σας, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, θα λαβ́ει καθ́ε δυνατό μέτρο για την ικανοποιήση του αιτήματος 
σας εντός ενός (1) μηνός από την ληψ́η αυτού, ενημερων́οντας σας γραπτώς για την ικανοποιήση του αιτήματος σας ή τους λόγους που εμποδιζ́ουν την εκ 
μερ́ους σας άσκηση, ή και την ικανοποιήση ενός η ́και περισσότερων εκ των ως αν́ω αναφερόμενων δικαιωματ́ων σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 
Προστασιάς Δεδομένων.  

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι έχετε δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.   

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ: 2310/ 584-000 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: DPO@edathess.gr (Προστασία 
Προσωπικών Δεδομένων/DPO)  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου της ΕΔΑ ΘΕΣΣ 
στον παρακάτω σύνδεσμο.,……………….. 

Δηλώνω ότι, συναινώ στην επεξεργασία της διεύθυνσης κατοικίας μου ή/και της ηλεκτρονικής μου διεύθυνσης, ή/και και του αριθμού του κινητού τηλεφώνου 
μου ή/και του αριθμού του σταθερού μου τηλεφώνου, για να συμμετέχω σε έρευνες, για στατιστικούς λόγους  της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, μέσω: 

 τηλεφώνου 

 SΜS  

 email         

 

Όνομα ………………………………….. 

Επώνυμο ……………………………… 

Υπογραφή ……………………………..   

 


