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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 

4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:   Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):    

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986: 

Α. Βεβαιώνω ότι, όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην παρούσα, καθώς και τα όσα αναγράφονται και περιέχονται στα σχετικά 

συνοδευτικά δικαιολογητικά που σας προσκομίζω είναι πλήρη, αληθή και ακριβή, και αναγνωρίζω στην Εταιρεία Διανομής Αερίου 

Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. (εφεξής ΕΔΑ ΘΕΣΣ), το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας αυτών. 

Β. Ως ιδιοκτήτης/διαχειριστής/πληρεξούσιος (του ιδιοκτήτη/διαχειριστή) του ακινήτου/της συνιδιοκτησίας που βρίσκεται στην 

διεύθυνση…………………………………………………………. (διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει), δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

 
1) Αποδέχομαι την προτεινόμενη εγκατάσταση για τη σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου, βάσει του 
Τεχνικού Δελτίου και των υποδείξεων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. 

Υπογραφή……………………………… 

        
2) Εξουσιοδοτώ με την παρούσα επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση τον/την…………………………………………με 
αριθμό Α.Τ./Διαβατηρίου…………………………………….. να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη σύναψη 
Σύμβασης Σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου, ώστε να καταστεί δυνατή η σύνδεση του ανωτέρω 
ακινήτου μου με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου. 

Υπογραφή……………………………… 

 
3) Η ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης που θα κατασκευασθεί, αφορά στην κύρια μεμονωμένη ιδιοκτησία μου 
που βρίσκεται σε υφιστάμενη οικοδομή η οποία δεν έχει εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης. 

Υπογραφή……………………………… 

 

4) Ο λογαριασμός κοινής ωφέλειας που προσκομίζω ως συνοδευτικό στοιχείο, αφορά στην παραπάνω αναφερόμενη 
ιδιοκτησία μου και εκδίδεται στα στοιχεία άλλου προσώπου και συγκεκριμένα στο όνομα 
του/της…………………………...... 
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Υπογραφή……………………………… 

5) Πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, η γνωστοποίηση σε όλους τους λοιπούς 
συνιδιοκτήτες της οικοδομής, κατά τα οριζόμενα στο αρ.127 του ν.4495/2017, για την μόνιμη αποσύνδεση της 
ιδιοκτησίας μου από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτηρίου και την τοποθέτηση ανεξάρτητης μόνιμης 
εγκατάστασης θέρμανσης, με χρήση φυσικού αερίου. 

Υπογραφή……………………………… 

 

6) Ο πίνακας κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας που προσκομίζεται συνοδευτικά, είναι πλήρης και αναγράφει τα 
πραγματικά στοιχεία των συνιδιοκτητών, προς τους οποίους έγινε η γνωστοποίηση αποσύνδεσης από το δίκτυο 
κεντρικής θέρμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.127 του ν.4495/2017, όπως ισχύει σήμερα. 

Υπογραφή……………………………… 

 

7) Επιτρέπω στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την κατασκευή υπόγειου αγωγού φυσικού 
αερίου στους χώρους ιδιοκτησίας μου ή/και τους κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής και δηλώνω ρητά ότι, θα 
μεριμνώ και θα λαμβάνω όλα τα απαραίτητα μέτρα, καθό μέρος αφορά στο πρόσωπό μου, προκειμένου να μην θίγεται 
η ασφάλεια της λειτουργίας του αγωγού και δηλώνω ρητά ότι θα παρέχω συνεχή πρόσβαση στην εγκατάσταση για την 
συντήρησή της. Επιπλέον, θα εξασφαλίσω να παραμείνει ελεύθερη μία ζώνη ιδιωτικού χώρου άνωθεν και γύρω του 
υπόγειου αγωγού και στην οποία θα φροντίσω να μην γίνονται εργασίες τρίτων που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον 
αγωγό, όπως ενδεικτικά, εκσκαφές, κατασκευές, δενδροφύτευση κλπ. Σε περίπτωση που γίνουν εργασίες τρίτων 
πλησίον της ζώνης αυτής, αναλαμβάνω την υποχρέωση να ειδοποιήσω άμεσα την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, προκειμένου να 
επιβλέψει τις εργασίες αυτές. 

Περαιτέρω, δεσμεύομαι να ενημερώσω, εγκαίρως, την ΕΔΑ ΘΕΣΣ για τα υπόγεια δίκτυα, καλώδια, ή άλλες 
εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός του χώρου εκσκαφής για την εγκατάσταση του υπόγειου αγωγού και στην 
περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό, δηλώνω ότι ουδεμία αξίωση θα έχω από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ για τυχόν βλάβες 
που ενδεχομένως μπορεί να προκύψουν κατά την εκσκαφή αυτή. 

Επίσης, αποδέχομαι ότι, η αποκατάσταση του χώρου θα πραγματοποιηθεί με υλικά που θα είναι διαθέσιμα στο 
εμπόριο. 

Υπογραφή……………………………… 

 

8) Έχω λάβει και προσκομίζω την έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του όμορου διαμερίσματος κ/κα 
…………………………... με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται τη διάτρηση του μπαλκονιού του, από εξουσιοδοτημένο 
συνεργάτη της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις της, προκειμένου να διέλθει η 
παροχετευτική στήλη αερίου και να καταστεί δυνατή η σύνδεση της ιδιοκτησίας μου, με το δίκτυο φυσικού αερίου. 

Υπογραφή………………………………        

 

9) Αποδέχομαι την τοποθέτηση της μετρητικής διάταξης αερίου, στο χώρο που αναφέρεται στο Έντυπο Σύνδεσης 
Ακινήτου, ο οποίος έχει υποδειχτεί ως κοινόχρηστος/κοινόκτητος, και στην περίπτωση που δημιουργηθεί οιοδήποτε 
ζήτημα, το οποίο θα απαιτεί την μετατόπιση της Εξωτερικής Εγκατάστασης αερίου σε νέα θέση, που θα υποδειχθεί από 
την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, αναγνωρίζω και αποδέχομαι να αναλάβω τα πάσης φύσεως έξοδα, ώστε να συνεχίσει η απρόσκοπτη 
τροφοδοσία και λειτουργία της παροχής αερίου. 

Υπογραφή……………………………… 

 

10) Έχω λάβει και προσκομίζω την έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του όμορου διαμερίσματος, 
κ/κα………………………………... για την πραγματοποίηση εργασιών από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της ΕΔΑ ΘΕΣΣ 
για τη διέλευση της παροχετευτικής στήλης από την ιδιοκτησία του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις 
της, προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύνδεση της ιδιοκτησίας μου, με το δίκτυο φυσικού αερίου. 

Υπογραφή………………………………       

11) Κατόπιν της λήψεως της συναίνεσης του συνόλου των συνιδιοκτητών, σύμφωνα με τον συνοδευτικό πίνακα και τα 
σχετικά έγγραφα που προσκομίζω, επιτρέπεται στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ η κατασκευή υπόγειου αγωγού φυσικού αερίου στους 
χώρους της εξ’ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας μας ή/και τους κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής που έχουν υποδειχτεί κατά 
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την Τεχνική Αυτοψία. Περαιτέρω, θα παρέχεται πάντοτε πρόσβαση στον χώρο εγκατάστασης, για την επιθεώρηση και 
την συντήρηση της εγκατάστασης καθώς και του δικτύου.  

Επιπλέον, θα αποφεύγονται στο εξής εργασίες εκσκαφής ή άλλου είδους, πλησίον του χώρου που βρίσκονται οι 
εγκαταστάσεις του υπόγειου αγωγού, και σε περίπτωση παρέμβασής στο χώρο αυτό αναλαμβάνω την υποχρέωση να 
ειδοποιήσω άμεσα, την ΕΔΑ ΘΕΣΣ προκειμένου να παραστεί αρμόδιος τεχνικός της. 

Περαιτέρω, δεσμεύομαι να ενημερώσω, εγκαίρως, την ΕΔΑ ΘΕΣΣ για τα υπόγεια δίκτυα, καλώδια, ή άλλες 
εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός του χώρου εκσκαφής για την εγκατάσταση του υπόγειου αγωγού και στην 
περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό, δηλώνω ότι ουδεμία αξίωση θα έχω από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ για τυχόν βλάβες 
που ενδεχομένως μπορεί να προκύψουν κατά την εκσκαφή αυτή. 

Ενημερώθηκα ότι, η αποκατάσταση του χώρου θα πραγματοποιηθεί με υλικά που θα είναι διαθέσιμα στο εμπόριο. 

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ δηλώνει ότι το δικαίωμα χρήσης του ακινήτου χώρου εκτείνεται μόνο μέχρι την εξυπηρέτηση της ανάγκης 
αυτού και δη της χρησιμοποίησης του φυσικού αερίου και περιλαμβάνει κάθε πράξη του δικαιούχου που είναι αναγκαία 
για την άσκηση αυτού του δικαιώματος. 

 

Υπογραφή……………………………… 

 

12) Αποδέχομαι την ευθύνη που ανέλαβα για την κατασκευή των απαραίτητων ανοιγμάτων αερισμού που απαιτούνται 
για την εγκατάσταση φυσικού αερίου και τη σύνδεση του ανωτέρω ακίνητου με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου, 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΔΑ ΘΕΣΣ κατά την Τεχνική Αυτοψία και δηλώνω ότι, έλαβα γνώση ότι τα ανοίγματα 
αυτά αφορούν στην όδευση των σωληνώσεων Φυσικού Αερίου μέσα από εσωτερικούς χώρους της οικοδομής (είσοδος 
–κλιμακοστάσιο) και πρέπει να έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 

• Αριθμός ανοιγμάτων 3 (1 στο υψηλότερο σημείο του χώρου πάνω από το σημείο εισόδου της σωλήνωσης 
στον εσωτερικό χώρο, 1 στο υψηλότερο σημείο του χώρου πάνω από το σημείο εξόδου της σωλήνωσης από 
τον εσωτερικό χώρο και 1 στο υψηλότερο σημείο του κλιμακοστασίου). 

• Οι διαστάσεις των 2 ανοιγμάτων που αφορούν τον χώρο διέλευσης της σωλήνωσης θα πρέπει να είναι 
τέτοιες ώστε το συνολικό εμβαδόν των 2 ανοιγμάτων να είναι τουλάχιστον ίσο με το 1/50 του εμβαδού της 
κάτοψης του εν λόγω χώρου, ενώ το άνοιγμα που αφορά το υψηλότερο σημείο του κλιμακοστασίου πρέπει 
να είναι διαστάσεων τουλάχιστον 50 cm x 50 cm. 

• Μεταξύ των 3 ανοιγμάτων δεν πρέπει να παρεμβάλλεται κανενός είδους εμπόδιο το οποίο να αποκλείει τη 
φυσική ροή του αέρα από και προς το εξωτερικό περιβάλλον και για αναλαμβάνω την ευθύνη για τη 
διατήρηση των ανοιγμάτων αυτών, καθ’ όλο το διάστημα τροφοδοσίας και λειτουργίας της εγκατάστασής μου 
με Φυσικό Αέριο, γνωρίζοντας πως αν δεν τηρηθούν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ έχει το 
δικαίωμα να προβεί στην μη ενεργοποίηση ή τη διακοπή της παροχής της εσωτερικής μου εγκατάστασης 
Φυσικού Αερίου. 

Υπογραφή……………………………… 

 

Σε πίστωση των ανωτέρω, το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Υπογραφή……………………………… 

         
Ημερομηνία:                …../..…/….. 

 
Ο/Η Δηλ  

 
 
 

(Υπογραφή) 
. 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται 
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
 
Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που περιέχονται στο παρόν, 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  
Ικανοποίηση αιτήματος σύνδεσης του τελικού πελάτη με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου. 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. 
 
Περαιτέρω Επεξεργασία 
Σε περίπτωση περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων σας, θα ζητήσουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την νέα αυτή επεξεργασία. 
 
Αποδέκτες  
A. Εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΕΔΑ ΘΕΣΣ,   
Β. Εξωτερικοί Συνεργάτες της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής και επέκτασης του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, για την εκτέλεση εργασιών 
λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, για τη διεξαγωγή μετρήσεων, για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου ασφαλείας εξωτερικών 
εγκαταστάσεων, για την παροχή υπηρεσιών άμεσης επέμβασης,για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης μέσω τηλεφωνικού κέντρου. 
Γ. Οποιαδήπoτε αρμόδια εποπτική, δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ή από δικαστική απόφαση. 
 
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 ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, θα λάβει κάθε 
δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός ενός (1) μηνός από την λήψη αυτού, ενημερώνοντας σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματος 
σας ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας 
σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι έχετε δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.   
 
Διακράτηση Δεδομένων 
Σε περίπτωση που το αίτημα για την σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου γίνει δεκτό τα δεδομένα αυτά τηρούνται καθόλη την 
χρονική διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης αυτής, 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 περίπτωση που το αίτημα για την σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου απορριφθεί, τα δεδομένα αυτά τηρούνται ώστε να ληφθεί 
υπόψη εκ νέου το αίτημά σας σε μελλοντική επέκταση του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.  
 
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 https://www.edathess.gr/privacy-policy/.  
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