
 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ του αρ. 11 §2 Ν. 3471/2006 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ :          ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ □          ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ □   
 
Επωνυµία εταιρείας :  _______________________________________________________ 

Ονοµατεπώνυµο Αιτούντος/ 
Νοµίµου εκπροσώπου : _____________________________________________________ 

Όνοµα πατρός : ___________________________________________________________ 

∆/νση Κατοικίας/Έδρας : οδός ________________________________________________  

 Αρ._______ Πόλη ___________________________________________ Τ.Κ. __________ 

Τηλ. επικοινωνίας : _____________________________________ fax : _______________ 

Α.∆.Τ./Αρ. ∆ιαβατηρίου : ___________________________ ΑΦΜ : ___________________ 

Ε-mail στο οποίο θα λάβετε το Μητρώο : _______________________________________ 
 

Προς WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. 

 

Παρακαλώ όπως µου χορηγήσετε αντίγραφο του Μητρώου του άρθρου 11 παρ.2 του Ν. 3471/2006, το 
οποίο περιλαµβάνει τις συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας (τηλεφωνικό αριθµό) των συνδροµητών της 
WIND Ελλάς, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυµούν να δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις µε 
ανθρώπινη παρέµβαση για διαφηµιστικούς σκοπούς (στο εξής “Μητρώο”). 

 
∆ηλώνω δε, ότι είµαι δικαιούχος της ανωτέρω δ/νσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), στην οποία 
θα λάβω το Μητρώο και ότι τα στοιχεία που θα περιέχονται σε αυτό θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά 
για τους σκοπούς του αρ. 11§2 του Ν.3471/2006, ήτοι δεν θα κληθούν οι αριθµοί που περιέχονται. 
 
Επίσης, δηλώνω ότι ενηµερώθηκα και αποδέχοµαι τα ακόλουθα : 
 

1. Το Μητρώο που θα λάβω περιέχει αποκλειστικά τις ενεργές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας των 
συνδροµητών της WIND Ελλάς, οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν επιθυµούν να δέχονται τηλεφωνικές 
κλήσεις µε ανθρώπινη παρέµβαση για διαφηµιστικούς σκοπούς. 

 
2. Το Μητρώο που θα λάβω έχει µέγιστη χρονική διάρκεια ισχύος 30 ηµερών. Η ευθύνη 

αναζήτησης και λήψης επικαιροποιηµένου Μητρώου ανήκει στον αιτούντα, ο οποίος οφείλει να 
συµβουλεύεται κάθε φορά το πλέον πρόσφατο και επικαιροποιηµένο Μητρώο του αρ. 11 §2  
Ν.3471/2006 που τηρεί η WIND Ελλάς. 

 
3. Το Μητρώο παρέχεται σύµφωνα µε την εκάστοτε τιµολογιακή πολιτική της WIND Ελλάς. 

 
 

4. Η WIND Ελλάς δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν χρήση από τον αιτούντα ή τρίτο των 
στοιχείων του Μητρώου διαφορετική από αυτήν που προβλέπεται στο αρ.11§2 Ν. 3471/2006. 

 

 
Ονοµ/µο Αιτούντος/ Νοµίµου εκπροσώπου _______________________________________________   
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________        ________________ 
Υπογραφή     Σφραγίδα Εταιρείας                     Ηµεροµηνία  
 
Η Αίτηση αποστέλλεται συµπληρωµένη στο fax 210-51.00.001 µαζί µε ΦΕΚ εκπροσώπησης & 
φωτοτυπία Α∆Τ Νοµίµου εκπροσώπου (για νοµικά πρόσωπα) / φωτοτυπία Α∆Τ (για φυσικά πρόσωπα).  

  

 


