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∆ΗΛΩΝΩ ότι
Αποχωρώ από την ως άνω αναφερόµενη Εγκατάσταση

Σκοπούµενη ηµεροµηνία αποχώρησης από την Εγκατάσταση και λύσης της Σύµβασης είναι η ……. /……. / 20……. (πρέπει 
να απέχει τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της παρούσης στην ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

∆ΗΛΩΝΩ επίσης ότι, κατόπιν της υποβολής της παρούσας (σηµειώστε µία από τις παρακάτω επιλογές):
Α) Θα προβώ αµέσως στις ενέργειες που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία για την παύση εκπροσώπησης του 
µετρητή φυσικού αερίου της Εγκατάστασης και τη διακοπή της προµήθειας της Εγκατάστασης.

Β) Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα, µε την ιδιότητα του Πελάτη/Νόµιµου Εκπροσώπου/∆ιαχειριστή του ακινήτου που 
βρίσκεται στην ως άνω διεύθυνση µε τα ως άνω στοιχεία παροχής, µε την παρούσα εξουσιοδοτώ την εταιρεία µε την 
επωνυµία “ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” όπως, επ’ ονόµατι και για λογαριασµό 
µου, υποβάλει κάθε απαραίτητο έγγραφο και προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες ενώπιον του αρµόδιου ∆ιαχειριστή 
∆ικτύου ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου για την παύση εκπροσώπησης του µετρητή και τη διακοπή της προµήθειας φυσικού 
αερίου της Εγκατάστασης µε τα ως άνω στοιχεία κατά την επιθυµητή ηµεροµηνία αποχώρησης από την 
Εγκατάσταση/αµελλητί µετά την υποβολή της παρούσας σε περίπτωση που η σύµβαση καταγγέλλεται για οποιονδήποτε άλλο 
λόγο.

∆ΗΛΩΝΩ ότι έχω λάβει γνώση και αποδέχοµαι ότι:
1. Εφόσον η Σύµβαση καταγγέλλεται λόγω αλλαγής προµηθευτή:

Η Σύµβαση λύεται αυτοδικαίως και τα έννοµα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται την προηγουµένη της ηµέρας 
έναρξης ισχύος της δήλωσης εκπροσώπησης µετρητή από το νέο προµηθευτή, όπως η ηµέρα αυτή καθορίζεται από το 
∆ιαχειριστή και γνωστοποιείται στην εταιρεία µε την  επωνυµία  “ΕΦΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡEΙΑ  ΦΥΣΙΚΟΥ  ΑΕΡΙΟΥ  
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ”  και  το  νέο προµηθευτή.

2. Εφόσον η ως άνω Σύµβαση Προµήθειας Φυσικού Αερίου καταγγέλλεται λόγω αποχώρησης από την Εγκατάσταση:

Η ως άνω Σύµβαση Προµήθειας Φυσικού Αερίου λύεται αυτοδικαίως κατά το χρόνο που δηλώνεται ανωτέρω ως 
σκοπούµενη ηµεροµηνία αποχώρησης, η οποία πρέπει να απέχει τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
υποβολής της παρούσας στην εταιρεία µε την επωνυµία “ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.

Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης γνωστοποίησης της αποχώρησής µου από την Εγκατάσταση σύµφωνα µε τα ανωτέρω, µέχρι 
να λάβει χώρα η παύση της εκπροσώπησης του µετρητή της Εγκατάστασης, η ως άνω Σύµβαση Προµήθειας Φυσικού 
Αερίου εξακολουθεί να ισχύει και ως εκ τούτου υποχρεούµαι να καταβάλω τα οφειλόµενα εκ της Συµβάσεως αυτής ποσά 
στην εταιρεία µε την επωνυµία “ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”. Ως ηµεροµηνία 
λύσης της ως άνω Σύµβασης Προµήθειας Φυσικού Αερίου λαµβάνεται η ηµεροµηνία παύσης της εκπροσώπησης του 
µετρητή της Εγκατάστασης, όπως αυτή καθορίζεται από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή, κατά τα οριζόµενα στον Κώδικα 
∆ιαχείρισης ∆ικτύου ∆ιανοµής.

3. Εφόσον η Σύµβαση Προµήθειας Φυσικού Αερίου καταγγέλλεται για οποιονδήποτε άλλο λόγο, η Σύµβαση λύεται άνευ 
άλλης διατυπώσεως και τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται µετά τη λήψη της εκκαθαριστικής ένδειξης του 
µετρητή και σε κάθε περίπτωση µε την παρέλευση τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της 
παρούσας στην εταιρεία µε την επωνυµία “ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.
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4. Η καταγγελία της Σύµβασης Προµήθειας Φυσικού Αερίου δεν συνεπάγεται την επιβολή εις βάρος µου οιασδήποτε
επιβαρύνσεως, οικονοµικής ή άλλης φύσεως, µε εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η Σύµβαση αυτή καταγγέλλεται πριν
την παρέλευση της προβλεπόµενης στη Σύµβαση ελάχιστης διάρκειας. Στην περίπτωση αυτή η καταγγελία είναι µεν ισχυρή και
επιφέρει τα έννοµα αποτελέσµατά της, η εταιρεία µε την επωνυµία “ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ” δικαιούται, ωστόσο, αποζηµίωση, σύµφωνα και µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην ως άνω Σύµβαση Προµήθειας.

5. Κατόπιν της καταγγελίας της Σύµβασης Προµήθειας Φυσικού Αερίου δυνάµει της παρούσας, καθίστανται άµεσα
ληξιπρόθεσµες και απαιτητές τυχόν οφειλές µου προς την εταιρεία µε την επωνυµία “ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” που απορρέουν από την ως άνω Σύµβαση Προµήθειας.

6. Για το χρονικό διάστηµα από την λύση της ως άνω Σύµβασης Προµήθειας δυνάµει της παρούσας καταγγελίας µέχρι την
έναρξη εκπροσώπησης του µετρητή της Εγκατάστασης από άλλον προµηθευτή φυσικού αερίου, οφείλω στην εταιρεία µε την
επωνυµία “ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αντάλλαγµα για τις ποσότητες που θα
καταναλωθούν στην Εγκατάσταση, βάσει της συµφωνηθείσας τιµής και σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην ως άνω
Σύµβαση.

7. Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από το ν.1599/1986, βεβαιώνω ότι όλα τα στοιχεία
που αναγράφονται στην παρούσα δήλωση είναι πλήρη, αληθή  και ακριβή και αναγνωρίζω το δικαίωµα της ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡEΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ να επαληθεύσει την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων.

∆ΗΛΩΝΩ ότι:

Α) ∆εσµεύοµαι να επιτρέψω την πρόσβαση στο προσωπικό του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ιανοµής, για την διεκπεραίωση των 
εργασιών διακοπής τροφοδοσίας, λήψης ένδειξης µετρητή και ενδεχόµενης αποξήλωσης της παροχής φυσικού αερίου.

Β) Αποδέχοµαι ότι η ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 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 πελάτη.
Γ) Παραµένω υπεύθυνος για την κατανάλωση αερίου, καθώς και για όσα προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία, 
συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά των τελών διανοµής και τυχόν λοιπόν χρεώσεων που επιβάλει η Εταιρεία ∆ιανοµής Αερίου, 
ακόµα και στην περίπτωση κατά την οποία, αν και υπέβαλα την παρούσα ∆ήλωση Καταγγελίας της Σύµβασης Προµήθειας, δεν 
είναι εφικτή η πραγµατοποίηση των απαραίτητων ενεργειών εκ µέρους του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ιανοµής, λόγω υπαιτιότητάς 
µου.
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∆εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται µε το παρόν έντυπο, τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. - EFA ENERGY (υπεύθυνος επεξεργασίας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Γενικού 
Κανονισµού περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (Κανονισµός 2016/679). Τα προσωπικά σας δεδοµένα, που 
συλλέγονται µε τη παρούσα αίτηση, είναι αναγκαία για την επεξεργασία της καταγγελίας της σύµβασης Φυσικού Αερίου. Για 
περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για τα 
δικαιώµατά σας, µπορείτε να ενηµερωθείτε από Πολιτική Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων στον σύνδεσµο www.efaener-
gy.gr. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, καθώς και για την άσκηση των δικαιωµάτων σας, παρακαλούµε απευθυνθείτε 
εγγράφως στη διεύθυνση Βούλγαρη 58, Θεσσαλονίκη, 54249 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@efaenergy.gr

 Τόπος, Ηµεροµηνία: ………………………………………. 

 

Υπογραφή/Σφραγίδα 

Η παρούσα πρέπει να συµπληρωθεί και να υποβληθεί, είτε µε φυσικό τρόπο, αυτοπροσώπως ή από νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένο τρίτο πρόσωπο, σε κάποιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών της “ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”,   είτε να αποσταλεί σε αυτή µε συστηµένη επιστολή, ή µε οποιοδήποτε άλλο  
πρόσφορο  µέσο  (fax,  email), κατά τρόπο που να προκύπτει η βέβαιη ηµεροµηνία αποστολής της. Οι προθεσµίες που 
αναφέρονται στην παρούσα, άρχονται από την εποµένη είτε της υποβολής της παρούσας, είτε της ηµέρας αποστολής της, 
όπως αυτή βεβαιώνεται από τις υπηρεσίες ή τα µέσα διαβίβασής της, σύµφωνα µε τα ανωτέρω.

Σε περίπτωση αποστολής της παρούσας (και της τυχόν εξουσιοδότησης ως ανωτέρω) µε συστηµένη επιστολή, ή µε 
οποιοδήποτε άλλο  πρόσφορο  µέσο  (fax,  email), τα έγγραφα θα πρέπει να φέρουν είτε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 
από αρµόδια δηµόσια αρχή, είτε ψηφιακή υπογραφή, είτε να έχουν εκδοθεί µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης (gov.gr) 

ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΒΟΥΛΓΑΡΗ 58, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 54249

ΑΦΜ: 099774830 –∆ΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 58455104000

Αριθµός Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ: Α.Μ.Χ. 66

Eξυπηρέτηση Πελατών: Βούλγαρη 58, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 320 777
Λ. Μεσογείων 352, Αγία Παρασκευή Τηλ. 211 4120 777

www.efaenergy.gr


