
  

 

 Μαξνύζη,  3-2-2011  

 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012         

 

ΑΠΟΦΑΖ 

 

 

Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο 

Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε .gr 

 

Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), 

 

Έρνληαο ππόςε : 

α. ηνλ Ν. 3431/2006 «Πεξί Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο 

Γηαηάμεηο» (ΦΔΚ 13/Α/3-2-2006) θαη ηδίσο ην άξζξν 12 

ζηνηρεία.  θδ’ θαη κα’, 

β. Τηο Γεκφζηεο  Γηαβνπιεχζεηο αλαθνξηθά κε ηελ Τξνπνπνίεζε 

θαη Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ  ηνπ Καλνληζκνχ Γηαρείξηζεο θαη 

Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Φψξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε .gr 

πνπ δηεμήγαγε ε ΔΔΤΤ α) απφ ηηο 18 Ηνπλίνπ 2009 έσο 30 

Σεπηεκβξίνπ 2009 β) απφ ηηο 26 Ηνπιίνπ 2010 έσο 30 

Σεπηεκβξίνπ 2010 θαη ηα  απνηειέζκαηα απηψλ ησλ 

δηαβνπιεχζεσλ,   

γ. ην γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο Απφθαζεο δελ 

πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, 

δ.  ηελ ππ’ αξηζκ. Δηζήγεζε 21764/Φ600/1-2-2011 ηεο αξκφδηαο 

Υπεξεζίαο ηεο ΔΔΤΤ, 

ε. θαη χζηεξα απφ πξνθνξηθή εηζήγεζε ησλ Πξνέδξνπ θαη 

Αληηπξνέδξνπ ηεο ΔΔΤΤ (Γξ. Λεσλίδα Η. Καλέιινπ θαη  θπξίνπ 

Δπάγγεινπ Σπξίγνπ αληίζηνηρα) 

Απνθαζίδεη  

Δθδίδεη Νέν Καλνληζκφ Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Φψξνπ 

(Domain Names) κε θαηάιεμε .gr, σο αθνινχζσο : 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η 

ΚΟΠΟ – ΟΡΗΜΟΗ 

 

Άξζξν 1 

θνπόο-Πεδίν Δθαξκνγήο 

 

1.Σθνπφο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ είλαη ε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθψλ κε : 
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            α.  ηε δηαδηθαζία εθρψξεζεο θαη ηε ρξήζε ησλ Ολνκάησλ Φψξνπ 

(domain names) κε θαηάιεμε .gr θαη  

 β.  ηε ιεηηνπξγία ησλ Καηαρσξεηψλ.   

2. Αληηθείκελν Δθρψξεζεο κπνξεί λα είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν: 

α. Oλφκαηα Xψξνπ 2νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr θαη 

β. Oλφκαηα Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ησλ νπνίσλ κφλν 

ην ηξίην επίπεδν είλαη Mεηαβιεηφ Πεδίν. 

3. H EETT είλαη απνθιεηζηηθά αξκφδηα γηα ηελ Eθρψξεζε: 

α. Oλνκάησλ Xψξνπ 2νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr θαη 

β.  Oλνκάησλ Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ησλ νπνίσλ 

κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη Mεηαβιεηφ Πεδίν. 

4. Με ηελ εμαίξεζε ησλ Oλνκάησλ Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr 

ησλ νπνίσλ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη Mεηαβιεηφ Πεδίν, Oλφκαηα 

Xψξνπ 3νπ ή επφκελνπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr, δελ απνηεινχλ 

αληηθείκελν  Eθρψξεζεο απφ ηελ EETT θαη δελ απνθηάηαη επ’ απηψλ 

απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ.   

5. Ζ ρξήζε Oλνκάησλ Xψξνπ 3νπ ή επφκελνπ επηπέδνπ πξνυπνζέηεη ηελ 

εθρψξεζε ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ ηνπ αληίζηνηρνπ 

Oλφκαηνο Xψξνπ 2νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr απφ ην νπνίν 

ζπληίζεηαη ην Όλνκα Xψξνπ 3νπ ή επφκελνπ επηπέδνπ ή ηελ Eθρψξεζε 

ηνπ αληίζηνηρνπ Oλφκαηνο Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ηνπ 

νπνίνπ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη Mεηαβιεηφ Πεδίν.  

6. Yπφ ηνπο φξνπο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, 

Όλνκα Xψξνπ 3νπ ή επφκελνπ επηπέδνπ ην νπνίν ζπληίζεηαη απφ 

Όλνκα Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr, ην νπνίν ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα 

Καλνληζκφ, απνηειεί αληηθείκελν εθρψξεζεο απφ ηελ ΔΔΤΤ, είλαη 

δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηείηαη είηε απφ ηνλ Φνξέα ηνπ εθρσξεζέληνο 

Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr ή απφ άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν, κε ηελ ζπλαίλεζε ηνπ Φνξέα ηνπ αληίζηνηρνπ εθρσξεζέληνο 

Oλφκαηνο Xψξνπ  κε θαηάιεμε .gr.   

 

Άξζξν 2 

Οξηζκνί 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, νη αθφινπζνη φξνη έρνπλ ηελ 

έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη θαησηέξσ:  

Αξκφδηνο Δμππεξεηεηήο Ολνκάησλ (Authoritative Domain Name Server): 

Έλαο Δμππεξεηεηήο Ολνκάησλ είλαη Αξκφδηνο Δμππεξεηεηήο Ολνκάησλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα ππνζχλνια ηεο δελδξηθήο δνκήο Ολνκάησλ Φψξνπ, φηαλ 

αλαιακβάλεη λα δηαηεξεί ην ζχλνιν ησλ έγθπξσλ πιεξνθνξηψλ πνπ νξίδνπλ ηα 
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ζπγθεθξηκέλα ππνζχλνια. Οη πιεξνθνξίεο απηέο νξγαλψλνληαη ζε κνλάδεο 

πνπ νλνκάδνληαη Εψλεο, θαη απηέο νη Εψλεο κπνξεί λα θαηαλέκνληαη απηφκαηα 

ζε Δμππεξεηεηέο Ολνκάησλ νη νπνίνη παξέρνπλ εθεδξηθή ππεξεζία γηα ηηο 

πιεξνθνξίεο Εψλεο. 

Αξρείν Εψλεο (zone file) : Έλα αξρείν ην νπνίν βξίζθεηαη ζε Δμππεξεηεηή 

Ολνκάησλ θαη θαζνξίδεη επαθξηβψο, κεηαμχ άιισλ, Ολφκαηα Φψξσλ καδί κε 

αληίζηνηρνπο ππνρψξνπο, ηηο αληίζηνηρεο δηεπζχλζεηο IP θαη ηνπο αληίζηνηρνπο 

εμππεξεηεηέο oλνκαηνδνζίαο.  

Γεζκεπκέλν Όλνκα Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr: Τν Όλνκα Φψξνπ ην νπνίν 

δεζκεχεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο 

γηα ζπγθεθξηκέλν Φνξέα θαη είλαη δπλαηφλ λα ελεξγνπνηεζεί θαηφπηλ 

ππνβνιήο δήισζεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ θνξέα πνπ ππνβάιιεηαη ζην Μεηξψν 

κέζσ ηνπ Καηαρσξεηή. 

Δθρψξεζε Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr: Ζ θαηαρψξεζε ζην Μεηξψν  

ζρεηηθήο δήισζεο, κε ηελ νπνία δεζκεχεηαη ππέξ ζπγθεθξηκέλνπ θπζηθνχ ή 

λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη παξέρεηαη απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ρξήζεο 

ζπγθεθξηκέλνπ Ολφκαηνο Xψξνπ 2oπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ή Oλφκαηνο 

Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr, ηνπ νπνίνπ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη 

Mεηαβιεηφ Πεδίν, θαηά ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

Δλεξγνπνίεζε Ολφκαηνο Xψξνπ: Ζ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ελφο Oλφκαηνο 

Xψξνπ σο κέζνπ επηθνηλσλίαο ζην Γηαδίθηπν κέζσ ηεο εγγξαθήο ηνπ ζηνπο 

αληίζηνηρνπο Δμππεξεηεηέο Ολνκάησλ. 

Δλεξγνπνίεζε Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr : Ζ έλαξμε ιεηηνπξγίαο 

Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr ηνπ νπνίνπ έρεη πξνεγεζεί ε Δθρψξεζε 

ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ. Τν Μεηξψν πεξηιακβάλεη εγγξαθέο γηα 

ηνπο αληίζηνηρνπο Δμππεξεηεηέο Ολνκάησλ κε θαηάιεμε .gr ζηα αξρεία δψλεο 

πνπ δηαηεξεί. Οη δεισζέληεο γηα ην Όλνκα Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr 

Δμππεξεηεηέο Ολνκάησλ απαληνχλ ζε αηηήζεηο νλνκαηνδνζίαο ζχκθσλα κε 

φζα πξνβιέπνληαη απφ ην Σχζηεκα Ολνκαηνδνζίαο Γηαδηθηχνπ θαη ην 

Παξάξηεκα Α ην νπνίν πξνζαξηάηαη ζηνλ παξφληα. 

Δμππεξεηεηήο Ολνκάησλ (Domain Name Server): Έλα πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα ζπλδεδεκέλν κε ην Γηαδίθηπν, νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νπνίνπ 

είλαη λα δηαηεξεί πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δελδξηθή δνκή ησλ Ολνκάησλ 

Φψξνπ (domain) θαη λα αληηζηνηρεί νλφκαηα ρψξνπ ζε δηεπζχλζεηο IP 

ζχκθσλα κε ην Σχζηεκα Ολνκαηνδνζίαο Γηαδηθηχνπ. Έλαο Δμππεξεηεηήο 

Ολνκάησλ ελδέρεηαη λα δηαηεξεί πξνζσξηλά αληίγξαθα πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά 

κε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο δελδξηθήο δνκήο Ολνκάησλ Φψξνπ, αιιά ζπλήζσο 

έλαο Δμππεξεηεηήο Ολνκάησλ δηαηεξεί νινθιεξσκέλεο, έγθπξεο πιεξνθνξίεο 

γηα έλα ππνζχλνιν ησλ Ολνκάησλ Φψξνπ, θαζψο θαη αλαθνξέο (δείθηεο) ζε 

άιινπο Δμππεξεηεηέο Ολνκάησλ πνπ κπνξνχλ λα θαζνδεγήζνπλ ζε έγθπξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηα άιια ηκήκαηα ηεο δελδξηθήο δνκήο Ολνκάησλ Φψξνπ. 

ΗP Γηεχζπλζε: Μία αθνινπζία 32 ή 128 δπαδηθψλ ςεθίσλ ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ιεηηνπξγίεο δηεπζπλζηνδφηεζεο απφ ην Πξσηφθνιιν 

Γηαδηθηχνπ (Internet Protocol – IP). 
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Kαηαρψξεζε: Ζ δηαδηθαζία Eθρψξεζεο Oλνκάησλ Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr 

ζην ζχλνιφ ηεο, ε νπνία μεθηλά κε ηελ ππνβνιή ηεο Γήισζεο Καηαρψξεζεο 

ζηνλ Καηαρσξεηή θαη ιήγεη κε ηελ Eθρψξεζε Oλνκάησλ Xψξνπ κε θαηάιεμε 

.gr. 

Καηαρσξεηήο: Φπζηθφ ή Ννκηθφ Πξφζσπν πξνο ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα 

ππνβάιινληαη δειψζεηο  θαηαρψξεζεο απφ ελδηαθεξφκελνπο λα ηνπο 

εθρσξεζεί Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr. φπσο επίζεο δειψζεηο 

κεηαβίβαζεο, κεηαβνιήο επσλπκίαο/νλνκαηεπψλπκνπ, ελεξγνπνίεζεο 

δεζκεπκέλνπ νλφκαηνο, δηαγξαθήο, αλαλέσζεο, κεηαβνιήο ζηνηρείσλ θαη 

αιιαγήο Καηαρσξεηή ζρεηηθά κε νλφκαηα ρψξνπ κε θαηάιεμε .gr  O 

Kαηαρσξεηήο νθείιεη λα πιεξνί δηαξθψο ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Β ηνπ παξφληνο, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Kάζε θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν ην νπνίν ηεξεί ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β, 

δχλαηαη λα ιεηηνπξγεί σο Kαηαρσξεηήο, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ  

θαη ηδίσο ην άξζξν 16 απηνχ. 

Καηαρσξνχκελνο : Φπζηθφ ή Ννκηθφ Πξφζσπν ην νπνίν ππνβάιιεη δήισζε  

θαηαρψξεζεο Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr δηα κέζνπ Καηαρσξεηή. 

Κσδηθφο εμνπζηνδφηεζεο Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr: Σπλδπαζκφο 

ραξαθηήξσλ πνπ εμαζθαιίδεη ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ Φνξέα ηνπ Ολφκαηνο 

Φψξνπ απφ ην Μεηξψν θαη ηνπ επηηξέπεη ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

Ολφκαηνο Φψξνπ. 

Λχηεο (Resolvers): Πξνγξάκκαηα πνπ εμάγνπλ πιεξνθνξίεο απφ Δμππεξεηεηέο 

Ολνκάησλ, αληαπνθξηλφκελα ζε αηηήκαηα ινγηζκηθνχ-πειάηε. Πξέπεη λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ηνπιάρηζηνλ έλαλ Δμππεξεηεηή Ολνκάησλ 

θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαηεξεί ν 

Δμππεξεηεηήο Ολνκάησλ, ψζηε λα απαληνχλ ζε έλα εξψηεκα άκεζα ή έκκεζα, 

αθνινπζψληαο ηηο αλαθνξέο-δείθηεο ζε άιινπο Δμππεξεηεηέο Ολνκάησλ. 

 

Mεηαβιεηφ Πεδίν :  Μεηαβιεηφ πεδίν Oλφκαηνο Xψξνπ είλαη εθείλν ην κέξνο 

ηνπ Oλφκαηνο Xψξνπ, ην νπνίν δελ ζπληίζεηαη απνθιεηζηηθά απφ : 

i. ηα αιθαξηζκεηηθά ζηνηρεία .gr  ή/θαη  

ii. ηα αιθαξηζκεηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζπλζέηνπλ Kνηλφρξεζηα Oλφκαηα 

Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr. 

Mεηξψν : Ζ βάζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 

θαηαρσξεζέλησλ Oλνκάησλ Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr θαη ησλ Oλνκάησλ 

Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr πνπ ηπρφλ απνηεινχλ αληηθείκελν δειψζεσλ 

θαηαρψξεζεο, κε ηα ζηνηρεία ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε θάζε έλα απφ απηά, 

φπσο θαηά θαηξνχο ηα ζηνηρεία απηά θαζνξίδνληαη απφ ηελ EETT κε Απφθαζή 

ηεο. 

Δπηπιένλ, ν θνξέαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Μεηξψν είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ Δμππεξεηεηψλ Ολνκάησλ θαη ησλ αξρείσλ δψλεο (zone files) 

πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ Ολνκάησλ Φψξνπ κε 

θαηάιεμε .gr. Tν Mεηξψν αλήθεη ζηελ EETT, ε νπνία είλαη θαη ππεχζπλε γηα 



 

 5  

ηε ζσζηή θαη ζχκθσλε κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ρξήζε ηνπ. H EETT δχλαηαη 

λα αλαζέηεη ζε άιιν πξφζσπν ηε δηαρείξηζε ηνπ Mεηξψνπ ππφ ηνπο φξνπο ηνπ 

παξφληνο.  

Οκφγξαθα Ολφκαηα Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr: Ολφκαηα Φψξνπ πνπ ην 

Μεηαβιεηφ Πεδίν ηνπο απνηειείηαη απφ αιθαξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο νη 

νπνίνη ηαπηίδνληαη νπηηθά ζηελ πεδή ή θεθαιαία, ηνληζκέλε ή άηνλε κνξθή 

ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα αληηζηνίρεζεο ειιεληθψλ θαη ιαηηληθψλ 

ραξαθηήξσλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα  ΗΓ ηνπ Καλνληζκνχ  θαη ην 

Με Μεηαβιεηφ Πεδίν ηνπο είλαη ίδην.  

 

Όλνκα Xψξνπ (domain name) : Έλα αιθαξηζκεηηθφ ζηνηρείν ην νπνίν 

εθρσξείηαη πξνο ρξήζε ζε έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κε ζθνπφ ηελ ρξήζε, 

απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν ή κε ηελ ζπλαίλεζή ηνπ, πξσηνθφιισλ ή 

ππεξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε Ολνκάησλ Φψξνπ κε 

Διιεληθνχο ραξαθηήξεο, ην εθρσξνχκελν Όλνκα Φψξνπ δχλαηαη λα κελ 

ζπκθσλεί κε ηελ κνξθή ηνπ ζε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο φπσο απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηα αξρεία δψλεο ιφγσ ηεο ηερληθήο απεηθφληζεο πνπ απαηηεί 

ην ζχζηεκα DNS. 

Όλνκα  Xψξνπ  αλσηάηνπ  ή 1νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr :  Tν  Όλνκα  

Xψξνπ .gr. 

Όλνκα Xψξνπ 2νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr : Οπνηνδήπνηε Όλνκα Xψξνπ κε 

ηε κνξθή φλνκα.gr. Τν πεδίν «φλνκα» απνηειεί ην 2
ν
 επίπεδν ηνπ Ολφκαηνο 

Φψξνπ 2νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr. 

Όλνκα Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr : Oπνηνδήπνηε Όλνκα Xψξνπ κε 

ηε κνξθή φλνκα2.φλνκα1.gr. Τα πεδία «φλνκα2» θαη  «φλνκα1» απνηεινχλ ην 

3
ν
 θαη ην 2

ν
 επίπεδν, αληίζηνηρα, ηνπ Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr. 

Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr : Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ηα 

Oλφκαηα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr ηα νπνία κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελν Eθρψξεζεο απφ ηελ EETT, δειαδή Oλφκαηα Xψξνπ 2νπ επηπέδνπ 

κε θαηάιεμε .gr θαη Oλφκαηα Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr, ησλ 

νπνίσλ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη Mεηαβιεηφ Πεδίν. 

Σχζηεκα Ολνκαηνδνζίαο Γηαδηθηχνπ (Domain Name System – DNS): Τν 

ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ θαζψο θαη νη κεηαμχ ηνπο 

δηθηπαθέο ζπλδέζεηο πνπ πινπνηνχλ ηηο αξρέο δηαρείξηζεο Oλνκάησλ Xψξνπ 

φπσο απηέο ηέζεθαλ κε ηα πξφηππα ηνπ Γηαδηθηχνπ RFC 1034, RFC 1035, 

RFC 1122, RFC 1123, RFC 2182 θαζψο θαη κε φζα πξφηππα αθνινχζσο ηα 

ηξνπνπνίεζαλ, ζπκπιήξσζαλ ή / θαη βαζίζηεθαλ ζε απηά.  

Φνξέαο Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr : Eίλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν ζην νπνίν γίλεηαη Eθρψξεζε Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr.  

Γπλακηθή Δλζσκάησζε Κψδηθα (Code Injection): Ζ εθκεηάιιεπζε ελφο 

πξνγξακκαηηζηηθνχ ζθάικαηνο ππνινγηζηηθήο εθαξκνγήο πνπ πξνθαιείηαη 

απφ ηελ επεμεξγαζία κε έγθπξσλ δεδνκέλσλ. Ζ ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

http://www.οόνομα.gr/
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είλαη ηεο ελζσκάησζεο θαη εθηέιεζεο μέλνπ θψδηθα  ζε κία εθαξκνγή κε 

ζθνπφ ηελ αιιαγή ηεο θαλνληθήο ξνήο εθηέιεζήο ηεο.  

 

Άξλεζε Παξνρήο Υπεξεζίαο ή Απνθεληξσκέλε Άξλεζε Παξνρήο Υπεξεζίαο 

[Denial of Service (DoS) ή Distributed Denial of Service (DDoS)]: Ζ ηερληθή 

κε ηελ νπνία ππεξεζίεο θαη πφξνη ελφο ππνινγηζηή θαζίζηαληαη κε δηαζέζηκνη 

ζηνπο πξννξηδφκελνπο ρξήζηεο. 

 

Δπεθηάζεηο Αζθάιεηαο Σπζηήκαηνο Ολνκαηνδνζίαο (DNSSEC: DNS Security 

Extensions): Τν ζχζηεκα πνπ πξνζζέηεη αζθάιεηα ζην Domain Name System 

(DNS). Σην Μεηξψν εηζάγνληαη DS records γηα ηα νλφκαηα ρψξνπ κε 

θαηάιεμε .gr πνπ επηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηερλνινγία απηή. Οη 

εγγξαθέο απηέο εηζάγνληαη ζην Μεηξψν απφ ηνλ Καηαρσξεηή θαηφπηλ 

ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απφ ηνλ θαηαρσξνχκελν ή θνξέα ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε 

θαηάιεμε .gr. Γηα ηελ αιιαγή εμππεξεηεηή νλνκαηνδνζίαο ζε Όλνκα Φψξνπ 

ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί DNSSEC πηζαλφλ λα απαηηείηαη πξνεγνχκελε 

ζπλελλφεζε κεηαμχ παιηνχ θαη λένπ Καηαρσξεηή θαη/ή πξνζσξηλή αθαίξεζε 

ησλ εγγξαθψλ DNSSEC απφ ην Μεηξψν γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αιιαγή 

ρσξίο λα δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ – ΥΡΖΖ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΜΔ 

ΚΑΣΑΛΖΞΖ .GR – ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΥΩΡΟΤ ΜΔ 

ΚΑΣΑΛΖΞΖ .GR 

 

Άξζξν 3 

ύλζεζε Oλνκάησλ Xώξνπ κε θαηάιεμε .gr 

1. Τα Oλφκαηα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr απνηεινχληαη είηε: 

α. ηφζν σο πξνο ην Μεηαβιεηφ φζν θαη σο πξνο ην κε Μεηαβιεηφ 

Πεδίν απφ αιθαξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο ηνπ ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ [Α-

Ε,a-z,0-9] θαη ηνπο εηδηθνχο ραξαθηήξεο [-], [.]. Ο εηδηθφο ραξαθηήξαο 

[.] ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηνλ δηαρσξηζκφ επηπέδσλ. Κάζε επίπεδν 

ησλ Ολνκάησλ Φψξνπ κε θαηάιεμε  .gr δελ κπνξεί λα αξρίδεη ή λα 

ηειεηψλεη κε ηνλ ραξαθηήξα [-] θαη λα πεξηιακβάλεη δηαδνρηθνχο 

ραξαθηήξεο [-]. 

είηε:  

β. σο πξνο ην Μεηαβιεηφ Πεδίν απφ αιθαξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο ηνπ 

ειιεληθνχ αιθαβήηνπ [Α-Ω,α-σ,0-9] νη νπνίνη θσδηθνπνηνχληαη ζε 

κνξθή PUNYCODE θαη σο πξνο ην Με Μεηαβιεηφ Πεδίν απφ 

αιθαξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ [Α-Ε,a-z,0-9] θαη 

ηνπο εηδηθνχο ραξαθηήξεο [-] [.]. Ο εηδηθφο ραξαθηήξαο [.] 
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ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηνλ δηαρσξηζκφ επηπέδσλ. Κάζε επίπεδν ησλ 

Ολνκάησλ Φψξνπ κε θαηάιεμε  .gr δελ κπνξεί λα αξρίδεη ή λα 

ηειεηψλεη κε ηνλ ραξαθηήξα [-] θαη λα πεξηιακβάλεη δηαδνρηθνχο 

ραξαθηήξεο [-]. 

2. Γελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ αιθαξηζκεηηθψλ ειιεληθψλ  

ραξαθηήξσλ [ο] θαη [ζ]. Όπνπ εκθαλίδεηαη ν ραξαθηήξαο [ο] 

αληηθαζίζηαηαη απηφκαηα απφ ην ραξαθηήξα [ζ].  

3. Γελ ππνζηεξίδνληαη Ολφκαηα Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr κε ηαπηφρξνλε 

ρξήζε αιθαξηζκεηηθψλ ραξαθηήξσλ ηνπ ιαηηληθνχ θαη ηνπ ειιεληθνχ 

αιθαβήηνπ ζην ίδην επίπεδν.  

4. Τν Μεηαβιεηφ Πεδίν Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr πεξηιακβάλεη  

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) ραξαθηήξεο θαη καδί κε ην Με Μεηαβιεηφ Πεδίν 

πεξηιακβάλεη έσο εμήληα (63) ραξαθηήξεο εμαηξνπλκέλσλ ησλ 

θαηαιήμεσλ: .gr θαη ησλ θαηαιήμεσλ ησλ θνηλφρξεζησλ νλνκάησλ 

ρψξνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr. Σηα αλσηέξσ δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θαηάιεμε .gr. Σηελ πεξίπησζε ησλ Ολνκάησλ 

Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr πνπ απνηεινχληαη απφ αιθαξηζκεηηθνχο 

ραξαθηήξεο ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ, ν αξηζκφο ησλ  εμήληα 

ραξαθηήξσλ αθνξά ζην κήθνο ηεο  PUNYCODE κνξθήο ηνπ Ολφκαηνο 

Φψξνπ, ε νπνία φκσο δελ ηαπηίδεηαη θαη κε ηνλ αξηζκφ ραξαθηήξσλ ηνπ 

Ολφκαηνο Φψξνπ ζηελ Διιεληθή κνξθή ηνπ.  

5. Σηα Ολφκαηα Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr δελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε 

κεηαμχ ησλ κηθξψλ ή θεθαιαίσλ ιαηηληθψλ ραξαθηήξσλ, ησλ κηθξψλ ή 

θεθαιαίσλ άηνλσλ ειιεληθψλ ραξαθηήξσλ, θαη ησλ κηθξψλ ή 

θεθαιαίσλ ηνληζκέλσλ ειιεληθψλ ραξαθηήξσλ.  

6. Τα νλφκαηα ρψξνπ κε θαηάιεμε .gr εθρσξνχληαη ζηελ πεδή κνξθή πνπ 

δειψλεη ν Καηαρσξνχκελνο ζηελ δήισζε θαηαρψξεζήο ηνπ. Τα 

Ολφκαηα Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr ην Μεηαβιεηφ Πεδίν ησλ νπνίσλ 

απνηειείηαη απφ ειιεληθνχο ραξαθηήξεο θαη ην Με Μεηαβιεηφ Πεδίν 

ησλ νπνίσλ απνηειείηαη απφ ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο,  εθρσξνχληαη ζηελ 

πεδή κνξθή πνπ δειψλεη ν ρξήζηεο ζηελ δήισζε θαηαρψξεζήο ηνπ 

(δειαδή κε ηνπο ηφλνπο, δηαιπηηθά, πλεχκαηα, θιπ.) θαη ζηελ πεδή 

άηνλε κνξθή ηνπ νλφκαηνο. Οη δχν αλσηέξσ κνξθέο θαηαρσξνχληαη 

ζην Μεηξψν κε ηηο αληίζηνηρεο PUNYCODE κνξθέο ηνπο. Σην αξρείν 

δψλεο ηνπ Μεηξψνπ σο θχξηα κνξθή δειψλεηαη ε πεδή άηνλε κνξθή 

ηνπ νλφκαηνο θαη νη ελέξγεηεο ηνπ Μεηξψνπ ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα 

Καλνληζκφ γίλνληαη κε βάζε ηελ πεδή άηνλε κνξθή.  

7. Άιιεο κνξθέο ηνπ ίδηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr δειαδή 

Ολφκαηα Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ 

ηεο πεδήο κνξθήο ρσξίο ζεκεία ζηίμεο κε ζεκεία ζηίμεο ζε δηαθνξεηηθά 

ζεκεία απφ απηά ηεο πεδήο κνξθήο πνπ δειψλεη ν Καηαρσξνχκελνο, 

δεζκεχνληαη απηφκαηα γηα ηνλ ίδην αιιά ελεξγνπνηνχληαη θαηφπηλ 

ππνβνιήο δήισζεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ θνξέα πνπ ππνβάιιεηαη ζην 

Μεηξψν. 
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 8. Ολφκαηα Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr νκφγξαθα κε Όλνκα Φψξνπ κε 

θαηάιεμε .gr πνπ έρεη εθρσξεζεί ήδε δεζκεχνληαη απηφκαηα γηα ην 

Φνξέα ηνπ αλσηέξσ Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr θαη 

ελεξγνπνηνχληαη θαηφπηλ ππνβνιήο δήισζεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ θνξέα 

πνπ ππνβάιιεηαη ζην Μεηξψν. 

9. Ο Φνξέαο Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr νθείιεη λα κελ 

ελεξγνπνηεί δεζκεπκέλεο κνξθέο Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr νη 

νπνίεο δελ ζα κπνξνχζαλ απφ κφλεο λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

εθρψξεζεο.  

10. Γεζκεπκέλε κνξθή Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr ε νπνία 

ελεξγνπνηείηαη απνηειεί πιένλ ελεξγφ Όλνκα Φψξνπ θαη επ’ απηνχ 

εθαξκφδνληαη φιεο νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.  

11. Ζ ΔΔΤΤ δχλαηαη κε κεηαγελέζηεξε Απφθαζή ηεο λα νξίζεη ηε ρξήζε 

θαη αιθαξηζκεηηθψλ ραξαθηήξσλ άιιεο κνξθήο ή αιθαβήησλ σο 

Μεηαβιεηά ή Με Mεηαβιεηά πεδία. Γηα ηηο θαηαιήμεηο θαη ηα 

αιθάβεηα απηά ζα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληα Καλνληζκφ θαη νη 

επηκέξνπο απνθάζεηο ηεο ΔΔΤΤ. 

12. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ πξσηνθφιινπ IDNA2008 απφ ην ζχζηεκα ηνπ 

Μεηξψνπ νη επηηξεπφκελνη γηα θαηαρψξεζε Διιεληθνί αιθαξηζκεηηθνί 

ραξαθηήξεο πεξηνξίδνληαη ζηνπο [α-σ,0-9] θαη νη δχν ραξαθηήξεο [ο] 

θαη [ζ] ζα απνηεινχλ δηαθνξεηηθνχο ραξαθηήξεο θαη ζα δεκηνπξγνχλ 

δχν δηαθνξεηηθά νλφκαηα ρψξνπ κε θαηάιεμε .gr. Ζ εθαξκνγή ηνπ 

πξσηνθφιινπ IDNA2008 θαη νη θαλφλεο εθρψξεζεο ησλ νλνκάησλ κε 

ειιεληθνχο ραξαθηήξεο θαη ησλ νκνγξάθσλ κε βάζε ην IDNA2008 ζα 

θαζνξηζζνχλ κε λέα Απφθαζε ηεο ΔΔΤΤ. 

     

Άξζξν 4 

Πεξηερόκελν δηθαηώκαηνο επί Ολνκάησλ Xώξνπ κε θαηάιεμε .gr 

1. Tν δηθαίσκα ην νπνίν απνθηάηαη κε ηελ Eθρψξεζε Oλφκαηνο Xψξνπ κε 

θαηάιεμε .gr ζπλίζηαηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν:  

α. ζηελ απφθηεζε απφ ην Φνξέα ηνπ Ολφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε 

.gr απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο δέζκεπζεο θαη ρξήζεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αιθαξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ 

Γήισζε Καηαρψξεζεο ηνπ θαη εάλ πξφθεηηαη γηα Όλνκα Φψξνπ ην 

Μεηαβιεηφ Πεδίν ηνπ νπνίνπ απνηειείηαη απφ ειιεληθνχο 

ραξαθηήξεο ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα δέζκεπζεο θαη ρξήζεο 

επεθηείλεηαη θαη ζηελ πεδή άηνλε κνξθή ηνπ δεισζέληνο ζηελ 

Γήισζε Καηαρψξεζεο Ολφκαηνο Φψξνπ, κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ 

ηελ ρξήζε απφ ηνλ Φνξέα ή κε ηελ ζπλαίλεζή ηνπ, πξσηνθφιισλ ή 

ππεξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ,  

β. ζηελ απηφκαηε δέζκεπζε γηα ηνλ Φνξέα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

Ολφκαηνο Φψξνπ ησλ κνξθψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηηο 
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παξαγξάθνπο 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 3 θαη ζηελ δπλαηφηεηα ηνπ Φνξέα 

λα  ελεξγνπνηήζεη νξηζηηθά θαηφπηλ δήισζεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ 

(Παξάξηεκα ΗΔ), νπνηαδήπνηε κνξθή ηνπ εθρσξεζέληνο ζε απηφλ 

Ολφκαηνο Φψξνπ έρεη απηφκαηα δεζκεπζεί γηα απηφλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ δηθαηψκαηνο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο  

γ. ζην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ππνβνιήο δήισζεο αλαλέσζεο ηνπ  

ζπγθεθξηκέλνπ Ολφκαηνο Φψξνπ, θαζψο θαη γηα ηηο δεζκεπκέλεο 

κνξθέο ηνπ κέρξη θαη ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηνπ δηθαηψκαηνο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο επί ηνπ 

Ολφκαηνο Φψξνπ. Μεηά ηελ πάξνδν ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ, ην 

Όλνκα Φψξνπ δηαηίζεηαη πξνο θαηαρψξεζε απφ νπνηνδήπνηε 

ελδηαθεξφκελν πξφζσπν. Γελ είλαη δπλαηφλ λα θαηαηεζεί δήισζε 

αλαλέσζεο δεζκεπκέλεο κνξθήο ή ελεξγνπνηεκέλεο δεζκεπκέλεο 

κνξθήο ρσξίο ηελ αλαλέσζε ηνπ θπξίνπ Ολφκαηνο Φψξνπ. 

2. Mε ηελ επηθχιαμε ηεο χπαξμεο άιινπ δηθαηψκαηνο επί ηνπ ζεκείνπ ην 

νπνίν ζπληίζεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο αιθαξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο 

πνπ ζπλζέηνπλ ην Mεηαβιεηφ Πεδίν: 

α. Oλφκαηνο Xψξνπ 2νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr, ν Φνξέαο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ Oλφκαηνο Xψξνπ 2νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr δελ 

δχλαηαη λα εκπνδίζεη ηελ Eθρψξεζε Oλφκαηνο Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ 

κε θαηάιεμε .gr, ηνπ νπνίνπ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη Mεηαβιεηφ 

Πεδίν θαη ηνπ νπνίνπ ην Mεηαβιεηφ Πεδίν απνηειείηαη απφ φκνηνπο 

αιθαξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο. 

β. Oλφκαηνο Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ηνπ νπνίνπ κφλν 

ην ηξίην επίπεδν είλαη Mεηαβιεηφ Πεδίν, ν Φνξέαο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ Oλφκαηνο Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ηνπ 

νπνίνπ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη Mεηαβιεηφ Πεδίν, δελ δχλαηαη 

λα εκπνδίζεη ηελ Eθρψξεζε Oλφκαηνο Xψξνπ 2νπ επηπέδνπ κε 

θαηάιεμε .gr ηνπ νπνίνπ ην Mεηαβιεηφ Πεδίν απνηειείηαη απφ 

φκνηνπο αιθαξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο. 

γ. Oλφκαηνο Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ηνπ νπνίνπ κφλν 

ην ηξίην επίπεδν είλαη Mεηαβιεηφ Πεδίν, ν Φνξέαο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ Oλφκαηνο Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ηνπ 

νπνίνπ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη Mεηαβιεηφ Πεδίν, δελ δχλαηαη 

λα εκπνδίζεη ηελ Eθρψξεζε Oλφκαηνο Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε 

θαηάιεμε .gr ηνπ νπνίνπ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη Mεηαβιεηφ 

Πεδίν θαη ηνπ νπνίνπ ην Mεηαβιεηφ Πεδίν απνηειείηαη απφ φκνηνπο 

αιθαξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο, εθφζνλ ην δεχηεξν επίπεδν ηνπ 

δεχηεξνπ Oλφκαηνο Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ηνπ 

νπνίνπ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη Mεηαβιεηφ Πεδίν, ζπληίζεηαη 

απφ άιιν Kνηλφρξεζην Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr. 

3. Ο Φνξέαο  Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr δχλαηαη λα απαγνξεχεη ζε 

νπνηνλδήπνηε ηξίην:  
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α. Να πξνβαίλεη ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ Φνξέα ζηε ρξήζε 

απνθιεηζηηθά αιθαξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ φκνησλ κε απηά απφ ηα 

νπνία απνηειείηαη ην Mεηαβιεηφ Πεδίν Oλφκαηνο Xψξνπ κε 

θαηάιεμε .gr ηνπ Φνξέα, γηα ηε ζχλζεζε ηνπ Mεηαβιεηνχ Πεδίνπ 

άιινπ Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr ηνπ ηδίνπ επηπέδνπ ηνπ 

νπνίνπ ην Με Μεηαβιεηφ πεδίν είλαη ίδην κε ην Με Μεηαβιεηφ 

πεδίν ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ ηνπ Φνξέα. 

β. Να πξνβαίλεη ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ Φνξέα ζηε ρξήζε 

απνθιεηζηηθά αιθαξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ φκνησλ κε απηά απφ ηα 

νπνία απνηειείηαη ην Mεηαβιεηφ Πεδίν Oλνκάησλ Xψξνπ κε 

θαηάιεμε .gr πνπ έρνπλ δεζκεπζεί γηα ηνλ Φνξέα, γηα ηε ζχλζεζε 

ηνπ Mεηαβιεηνχ Πεδίνπ άιινπ Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr 

ηνπ ηδίνπ επηπέδνπ ηνπ νπνίνπ ην Με Μεηαβιεηφ πεδίν είλαη ίδην κε 

ην Με Μεηαβιεηφ πεδίν ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ ηνπ Φνξέα. 

4. Kάζε Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr εθρσξείηαη ζηελ κνξθή ζηελ 

νπνία θαηαηέζεθε θαζψο επίζεο θαη ζηελ πεδή άηνλε κνξθή ηνπ 

εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Όλνκα Φψξνπ ην Μεηαβιεηφ Πεδίν ηνπ νπνίνπ 

απνηειείηαη απφ αιθαξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο ηνπ ειιεληθνχ 

αιθαβήηνπ, θαη πξνζηαηεχεηαη ζηελ κνξθή ζηελ νπνία θαηαηέζεθε θαη 

ζηηο δεζκεπκέλεο κνξθέο.  

 5. Ζ Δθρψξεζε Ολφκαηνο Φψξνπ 2νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr δελ 

ζπληζηά θαη Δθρψξεζε ελφο Oλφκαηνο Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε 

θαηάιεμε .gr ηνπ νπνίνπ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη Mεηαβιεηφ Πεδίν 

θαη ησλ νπνίσλ ηα Mεηαβιεηά Πεδία ηαπηίδνληαη. Παξνκνίσο, ε 

Δθρψξεζε ελφο Oλφκαηνο Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ηνπ 

νπνίνπ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη Mεηαβιεηφ Πεδίν δελ ζπληζηά θαη 

Δθρψξεζε Ολφκαηνο Φψξνπ 2νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr θαη ησλ 

νπνίσλ ηα Mεηαβιεηά Πεδία ηαπηίδνληαη, νχηε Eθρψξεζε ελφο 

Oλφκαηνο Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ηνπ νπνίνπ κφλν ην 

ηξίην επίπεδν είλαη Mεηαβιεηφ Πεδίν θαη ησλ νπνίσλ αλ θαη ην 

Mεηαβιεηφ Πεδίν ηαπηίδεηαη ην δεχηεξν επίπεδν δηαθέξεη. 

6.  Ζ θαηαρψξεζε ζην Μεηξψν  Γήισζεο Καηαρψξεζεο ησλ Oλνκάησλ 

Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr κε ηελ νπνία παξέρεηαη ζε θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα δέζκεπζεο θαη ρξήζεο ζπγθεθξηκέλνπ 

Ολφκαηνο Xψξνπ 2oπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ή Ολφκαηνο Xψξνπ 

3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ηνπ νπνίνπ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη 

Mεηαβιεηφ Πεδίν, δηέπεηαη απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληθήο πξνηεξαηφηεηαο. 

Τν δηθαίσκα επί ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr απνθηάηαη απφ 

ηελ Δθρψξεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα, αλαηξέρεη φκσο ζην 

ρξφλν ππνβνιήο ηεο Γήισζεο Καηαρψξεζεο ζην Μεηξψν ηεο ΔΔΤΤ.   

7. Eθρψξεζε Oλνκάησλ Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr γίλεηαη ζε θπζηθά θαη  

λνκηθά πξφζσπα ειιεληθά ή αιινδαπά, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπο ζηελ Eιιάδα ή κε.  
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8.       Γελ πθίζηαηαη πεξηνξηζκφο σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ Oλνκάησλ Xψξνπ 

κε θαηάιεμε .gr πνπ είλαη δπλαηφλ λα εθρσξεζνχλ ζε έλα πξφζσπν. 

9. O Φνξέαο δηθαηψκαηνο επί Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr δελ 

απνθηά απφ ηελ Eθρψξεζε ηνπ Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr, 

ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα, θαη δηθαίσκα δηαθξηηηθνχ γλσξίζκαηνο επί 

επηρείξεζεο, πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη, απνθησκέλσλ 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ 

ηελ απφθηεζή ηνπο.   

10. Γηθαηψκαηα επί δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ επηρεηξήζεσλ (θπζηθψλ ή 

λνκηθψλ πξνζψπσλ), πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ή δηθαηψκαηα 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο δελ πεξηνξίδνληαη ζε ηίπνηα απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο.  

 

Άξζξν 5 

Xξήζε Ολνκάησλ Xώξνπ 3
νπ

 ή επόκελνπ επηπέδνπ ρσξίο Δθρώξεζε 

1. Γελ απαηηείηαη εθρψξεζε γηα Ολφκαηα Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr 3νπ ή 

επφκελνπ επηπέδνπ, ηα νπνία ζπληίζεληαη απφ Ολφκαηα Φψξνπ 2νπ 

επηπέδνπ ή Ολφκαηα Φψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ησλ νπνίσλ 

κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη Μεηαβιεηφ Πεδίν.  

2. Ο Φνξέαο  Oλφκαηνο Xψξνπ δχλαηαη λα επηηξέπεη ή λα απαγνξεχεη ηελ 

απφ θνηλνχ ρξήζε κε ηξίηνπο ηνπ Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr ην 

νπνίν ηνπ έρεη εθρσξεζεί. 

3. Δπηπιένλ  ν Φνξέαο  Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr: 

α. είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε Oλφκαηνο 

Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ ηνπ νπνίνπ ην δεχηεξν επίπεδν είλαη 

Μεηαβιεηφ ή επφκελνπ επηπέδνπ πνπ πεξηιακβάλεη ην εθρσξεζέλ 

ζηνλ Φνξέα Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr, κε ηε ζπλαίλεζε ή ηελ 

αλνρή ηνπ. 

β. ππνρξενχηαη λα κεξηκλά ψζηε λα κελ επηηξέπεη ηελ 

ελεξγνπνίεζε Oλφκαηνο Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ ηνπ νπνίνπ ην 

δεχηεξν επίπεδν είλαη Μεηαβιεηφ ή επφκελνπ επηπέδνπ πνπ 

πεξηιακβάλεη ην εθρσξεζέλ ζηνλ Φνξέα Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε 

.gr ή λα δηαθφπηεη ηελ ελεξγνπνίεζε απηνχ ζε  πεξίπησζε  πνπ 

ζπληξέρεη ιφγνο απφξξηςεο Γήισζεο Καηαρψξεζεο ή ιφγνο 

δηαγξαθήο εθρσξεζέληνο Ολφκαηνο Φψξνπ αληηζηνίρσο, ζχκθσλα 

κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ.  

γ. O Φνξέαο νθείιεη λα δηαζέηεη αληίζηνηρε ππνδνκή γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ αλσηέξσ. 

 

4.    Σηελ πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηνπ εθρσξεζέληνο Ολφκαηνο Φψξνπ κε 

θαηάιεμε .gr, ν λένο Φνξέαο ππεηζέξρεηαη ζηα δηθαηψκαηα πνπ είρε ν 
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πξνεγνχκελνο Φνξέαο πξηλ ηελ κεηαβίβαζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

5.  Tν δηθαίσκα ην νπνίν απνθηά ηξίηνο απφ ηνλ Φνξέα δελ ζπληζηά 

Eθρψξεζε ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 

6. Σε πεξίπησζε δηαγξαθήο ηνπ Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr ηνπ 

Φνξέα παχεη ε ρξήζε φισλ ησλ Oλνκάησλ Xψξνπ ησλ νπνίσλ ε 

ιεηηνπξγία βαζίδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr, 

ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν. 

7. Ο Φνξέαο νθείιεη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο θάζε ελδηαθεξφκελν γηα ηα 

δηθαηψκαηα, ηα νπνία απνθηά ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ.  

 

Άξζξν 6 

Kνηλόρξεζηα Oλόκαηα Xώξνπ Γεπηέξνπ Eπηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr 

 

1. H EETT κε Aπφθαζή ηεο δχλαηαη λα θαζνξίδεη Kνηλφρξεζηα Oλφκαηα 

Xψξνπ 2νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr, επί ησλ νπνίσλ νπδείο απνθηά 

απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, 

ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, γηα ηελ Eθρψξεζε Oλνκάησλ 

Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ησλ νπνίσλ κφλν ην ηξίην επίπεδν 

είλαη Mεηαβιεηφ Πεδίν, απφ νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν. Σθνπφο ηεο 

πηνζέηεζεο ησλ Κνηλνρξήζησλ Ολνκάησλ Xψξνπ 2νπ επηπέδνπ κε 

θαηάιεμε .gr είλαη ε δηεπθφιπλζε ηεο αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν, κέζσ 

ηεο θαζηέξσζεο ζεκείσλ αλαγλσξηζηηθψλ ηεο ηδηφηεηαο ζπγθεθξηκέλνπ 

Φνξέα Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr θαη ηεο θαηεγνξηνπνίεζήο 

ηνπο.  

2. Tα θνηλφρξεζηα Oλφκαηα Xψξνπ 2νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ EETT θαη πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Γ 

ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

3. Καη’ εμαίξεζε ηεο παξ. 2.β ηνπ άξζξνπ 4, Oλφκαηα Xψξνπ 3νπ 

επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ησλ νπνίσλ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη 

Mεηαβιεηφ Πεδίν, θαη ην δεχηεξν επίπεδν ησλ νπνίσλ ζπληίζεηαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηα αιθαξηζκεηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζπλζέηνπλ ην 

ζεκείν gov, κε ηελ Eθρψξεζή ηνπο απνθιείνπλ ηε ρξήζε ηνπ ηδίνπ 

Μεηαβιεηνχ Πεδίνπ απφ νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν. 

4. Tν Παξάξηεκα Γ είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηείηαη θαηά δηαζηήκαηα  απφ 

ηελ EETT, αθνχ πξνεγεζεί ζρεηηθή δεκφζηα δηαβνχιεπζε.  

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗΗ 
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ΑΝΤΠΟΣΑΣΔ ΓΖΛΩΔΗ - ΟΡΟΗ ΜΖ ΑΠΟΓΟΥΖ – ΟΡΟΗ 

ΓΗΑΓΡΑΦΖ 

 

Άξζξν 7 

Αλππόζηαηεο Γειώζεηο Καηαρώξεζεο 

 
1. Σηηο παξαθάησ πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ε Γήισζε 

Καηαρψξεζεο ζεσξείηαη αλππφζηαηε θαη δελ παξάγεη θαλέλα λνκηθφ 

απνηέιεζκα:   

α. Δάλ ε Γήισζε Καηαρψξεζεο δελ είλαη πιήξεο ήηνη εάλ δελ έρνπλ 

ζπκπιεξσζεί ηα ππνρξεσηηθά πεδία απηήο ζχκθσλα κε ην 

Παξάξηεκα Δ, 

β. Δάλ ην Μεηαβιεηφ ή/θαη ην Με Μεηαβιεηφ πεδίν ηνπ Ολφκαηνο 

Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr αληηβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 

1,2,3,4 θαη 5  ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, 

γ. Δάλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο Γήισζεο Καηαρψξεζεο έρεη 

ήδε εθρσξεζεί ζε άιιν πξφζσπν Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr 

φκνην κε απηφ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο Γήισζεο 

Καηαρψξεζεο. Δπίζεο εάλ θαηαηεζνχλ πνιιαπιέο δειψζεηο πνπ 

αθνξνχλ  ην ίδην Όλνκα Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr πνπ δελ έρεη αθφκε 

εθρσξεζεί ή  νκφγξαθα απηνχ, απηέο ηίζεληαη ζε ζεηξά ρξνληθήο  

πξνηεξαηφηεηαο θαη εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ην αξ. 4 παξ. 6 ηνπ 

παξφληνο. Σε πεξίπησζε εθρψξεζεο ηεο πξψηεο Γήισζεο 

Καηαρψξεζεο νη ππφινηπεο απνξξίπηνληαη άκεζα σο αλππφζηαηεο. 

Σε πεξίπησζε αλάθιεζεο θάπνησλ Γειψζεσλ Καηαρψξεζεο ή 

απφξξηςεο ηνπο σο αλππφζηαηεο, ηελ ζεηξά ρξνληθήο 

πξνηεξαηφηεηαο ιακβάλνπλ νη επφκελεο, φκσο λα ελεξγνπνηεζνχλ 

πξνζσξηλά, 

 δ. Δάλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο Γήισζεο Καηαρψξεζεο έρεη 

δεζκεπζεί ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα  ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ζε 

άιιν πξφζσπν Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr φκνην κε απηφ πνπ 

απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο Γήισζεο Καηαρψξεζεο, 

ε. Δάλ ην Μεηαβιεηφ Πεδίν ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr 

2
νπ

 επηπέδνπ πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο Γήισζεο Καηαρψξεζεο 

απνηειεί Κνηλφρξεζην Όλνκα Φψξνπ ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ  

ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, 

ζη. Δάλ ην Mεηαβιεηφ Πεδίν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Ολφκαηνο Xψξνπ 

κε θαηάιεμε .gr είλαη φκνην κε ην Mεηαβιεηφ Πεδίν ήδε 

εθρσξεζέληνο Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr, ηνπ νπνίνπ ην 

δεχηεξν επίπεδν ζπληίζεηαη απφ ηνπο αιθαξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο  

gov, 
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δ. Αλ ην Μεηαβιεηφ Πεδίν Ολφκαηνο Φψξνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ  κε 

θαηάιεμε .gr ηαπηίδεηαη κε γεσγξαθηθφ φξν πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζηελ ιίζηα γεσγξαθηθψλ φξσλ ε νπνία είλαη δεκνζηεπκέλε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΤΤ ζηελ ειιεληθή θαη ιαηηληθή κνξθή (ζχκθσλα 

κε ην Παξάξηεκα ΗΒ  ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ) θαη απφ ηα 

ζηνηρεία ηεο Γήισζεο Καηαρψξεζεο δελ πξνθχπηεη φηη ν Φνξέαο 

πνπ ηελ ππνβάιιεη απνηειεί ηνλ αληίζηνηρν δηθαηνχρν Οξγαληζκφ 

Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο δελ ηζρχεη θαζφζνλ 

αθνξά ην Μεηαβιεηφ Πεδίν Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr 

ηξίηνπ επηπέδνπ, 

ε.  Αλ ην Μεηαβιεηφ Πεδίν Ολφκαηνο Φψξνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ κε 

θαηάιεμε .gr απνηειεί θσδηθφ ρψξαο πνπ πεξηέρεηαη ζηε ιίζηα  ISO 

3166-1 ηνπ νξγαληζκνχ ISO, (ISO 3166-1 alpha-3), 

ζ. Αλ ην Μεηαβιεηφ Πεδίν Ολφκαηνο Φψξνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ  ή 

Κνηλφρξεζηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ ηξίηνπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr 

ζπληίζεηαη απφ αιθαξηζκεηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζπλζέηνπλ ζεκείν, 

ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ έρεη θξηζεί φηη αληίθεηηαη ζηε δεκφζηα ηάμε θαη 

ηα ρξεζηά ήζε εθηφο αλ άιισο θξηζεί κε Απφθαζε ηεο ΔΔΤΤ, 

η.  Αλ ην Μεηαβιεηφ Πεδίν Ολφκαηνο Φψξνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ  ή 

Κνηλφρξεζηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ ηξίηνπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr 

ηαπηίδεηαη κε φξν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ιίζηα φξσλ πνπ είλαη 

δεκνζηεπκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΤΤ, νη νπνίνη ζπληζηνχλ 

ζεκείν θαη επίζεκα ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο θαη ησλ ινηπψλ θξαηψλ 

ή /θαη δηεζλψλ Οξγαληζκψλ ή/θαη άιισλ δηεζλψλ νληνηήησλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηξηο ηεο Σπκβάζεσο ησλ Παξηζίσλ γηα ηελ 

Βηνκεραληθή Ηδηνθηεζία, θαζψο θαη ζεκείν κεγάιεο ζπκβνιηθήο 

ζεκαζίαο, ηδίσο ζξεζθεπηηθά ζχκβνια θαη ιέμεηο, εθηφο αλ άιισο 

θξηζεί κε Απφθαζε ηεο ΔΔΤΤ, 

ηα. Αλ απφ ηα ζηνηρεία ηεο Γήισζεο Καηαρψξεζεο πνπ ππνβάιιεηαη 

ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ δελ πξνθχπηεη φηη ν Φνξέαο απνηειεί  

θπβεξλεηηθφ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν δχλαηαη λα εθρσξεζεί 

Κνηλφρξεζην Όλνκα Φψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gov.gr.  

 

2.  Σθνπφο ησλ δηαηάμεσλ ησλ ζηνηρείσλ δ θαη ε ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ είλαη ε απνθπγή εθρψξεζεο απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ ε 

έθηαζε ησλ νπνίσλ δελ είλαη αλάινγε κε ην ζθνπφ πνπ δηθαηνινγεί ηελ 

Eθρψξεζή ηνπο επί Ολνκάησλ Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr ζχκθσλα κε ηνλ 

παξφληα Καλνληζκφ θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ απνθιεηζηηθψλ απηψλ 

δηθαησκάησλ ζην απνιχησο πξνζήθνλ κέηξν γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

ζθνπνχ πνπ δηθαηνινγεί ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ ηελ 

Eθρψξεζή ηνπο επί Ολνκάησλ Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-3
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Άξζξν 8 

Λόγνη δηαγξαθήο εθρσξεζέληνο Oλόκαηνο Xώξνπ κε θαηάιεμε .gr 

1.  Έλα Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr δηαγξάθεηαη νξηζηηθά νζάθηο 

ζπληξέρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εμήο πεξηνξηζηηθά νξηδφκελεο 

πεξηπηψζεηο: 

α. αλ ην δεηήζεη ν Φνξέαο κε δήισζε ηνπ, κέζσ ηνπ Καηαρσξεηή πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ην Όλνκα Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr, ζην Μεηξψν.  

β. απηεπάγγειηα ή κεηά απφ θαηαγγειία ηξίηνπ έρνληνο πξνο ηνχην 

έλλνκν ζπκθέξνλ, ζηηο εμήο πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο:  

i. Αλ ε Γήισζε Καηαρψξεζεο δελ ήηαλ αθξηβήο  σο πξνο ηα 

ππνρξεσηηθά πεδία απηήο θαη ηδίσο ζε πεξίπησζε πνπ: 

α.  απφ ηα ζηνηρεία ηεο Γήισζεο Καηαρψξεζεο φπσο απηά 

έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην Μεηξψν δελ πξνθχπηεη ε ηαπηφηεηα ηνπ 

Φνξέα ή/θαη    

β. απνδεηρζεί φηη ην πεξηερφκελν ηεο ππεχζπλεο δήισζεο πνπ 

ζπλππνβάιιεηαη κε ηελ Γήισζε Καηαρψξεζεο είλαη 

θαζνηνλδήπνηε ηξφπν ςεπδέο.  

ii. Δάλ ην κεηαβιεηφ πεδίν Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr είλαη 

ίδην ή παξφκνην ζε ζεκείν ζχγρπζεο κε φλνκα γηα ην νπνίν 

πθίζηαηαη δηθαίσκα βάζεη εζληθήο ή θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη ην 

ελ ιφγσ Όλνκα Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr: 

α. θαηαρσξήζεθε απφ  θνξέα ν νπνίνο δελ έρεη δηθαηψκαηα ή 

έλλνκν ζπκθέξνλ επί ηνπ νλφκαηνο ή/θαη 

β. θαηαρσξήζεθε ή ρξεζηκνπνηείηαη κε θαθή πίζηε. 

iii. Δθφζνλ ζπληξέρεη ιφγνο πνπ δελ ζα επέηξεπε ηελ Δθρψξεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 7 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, εθηφο θαη εάλ ην Όλνκα Φψξνπ 

κε θαηάιεμε .gr έρεη εθρσξεζεί κέρξη θαη ηελ 30-12-2002. Ζ 

πεξίπησζε ηνπ εδαθίνπ δ, παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 σο ιφγνο δηαγξαθήο 

θαηαιακβάλεη κφλν νλφκαηα ρψξνπ κε θαηάιεμε .gr πνπ 

εθρσξήζεθαλ κεηά ηελ ζέζε ζε ηζρχ  ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.  

iv. Σε πεξίπησζε πνπ ν Φνξέαο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηελ ππνρξέσζε 

πεξί δήισζεο κεηαβνιήο ζηνηρείσλ εθρψξεζεο φπσο απηή 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 9 θαη παξέιζεη ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηξηάληα  (30) εκεξψλ πνπ δίλεηαη ζηνλ Φνξέα 

κεηά ηελ πξνζσξηλή απελεξγνπνίεζε ηνπ νλφκαηνο πξνθεηκέλνπ λα 

θνηλνπνηήζεη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή.  

v. αλ ε Γήισζε Καηαρψξεζεο γηα ηελ εθρψξεζε Ολφκαηνο Φψξνπ 

κε θαηάιεμε .gr έγηλε θαηά παξάβαζε ησλ αξρψλ ηεο θαιήο πίζηεο, 

εθηφο θαη εάλ ην Όλνκα Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr έρεη εθρσξεζεί 

κέρξη θαη ηελ 30-12-2002. 
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vi. Σε πεξίπησζε πνπ ν Φνξέαο έρεη πξνβεί ζε ρξήζε ηνπ Oλφκαηνο 

Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr ε νπνία αληηβαίλεη ζηηο αξρέο ηεο θαιήο 

πίζηεο ή είλαη θαθφπηζηε θαη ηδηαίηεξα φηαλ έρεη επηηξέςεη ή αλερζεί 

ηε ρξήζε απφ ηξίην ηνπ ίδηνπ Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr ή 

Oλφκαηνο Xψξνπ 3νπ ή επφκελνπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ην 

νπνίν ζπληίζεηαη απφ ην εθρσξεζέλ ζην Φνξέα Όλνκα Xψξνπ κε 

θαηάιεμε .gr, θαηά ηξφπν ν νπνίνο ζα ζπληζηνχζε ιφγν δηαγξαθήο 

ηνπ Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν.  

vii. Σε πεξίπησζε πνπ ν Φνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ιπζεί.  

viii. Σε πεξίπησζε πνπ ν Φνξέαο είλαη θπζηθφ πξφζσπν θαη 

απνβηψζεη, εθφζνλ νηνζδήπνηε εθ ησλ λφκηκσλ θιεξνλφκσλ ηνπ ή 

εθ ησλ εθηειεζηψλ ηεο δηαζήθεο ηνπ δελ δεηήζνπλ εληφο 12 κελψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ζαλάηνπ ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ηε κεηαβίβαζε 

ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr ιφγσ θαζνιηθήο δηαδνρήο, 

ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ζ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ,  

ix. Σε πεξίπησζε πνπ ν Φνξέαο Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr 

είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ζχκθσλα κε ζρεηηθά λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα παχεη λα πθίζηαηαη θαη επέξρεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

άιιν πξφζσπν ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο Φνξέα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr, εθφζνλ ν λένο 

Φνξέαο δελ δεηήζεη εληφο 6 κελψλ απφ ηελ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία εκεξνκελία επέιεπζεο ηνπ ζηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα θαη 

ππνρξεψζεηο ηελ κεηαβίβαζε ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr 

ζην λέν Φνξέα ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ζ  ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ. 

x. Σε πεξίπησζε πνπ ην Όλνκα Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr απνηειεί 

ζεκείν θαη επίζεκα ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο θαη ησλ ινηπψλ θξαηψλ 

ή /θαη δηεζλψλ Οξγαληζκψλ ή/θαη άιισλ δηεζλψλ νληνηήησλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηξηο ηεο Σπκβάζεσο ησλ Παξηζίσλ γηα ηελ 

Βηνκεραληθή Ηδηνθηεζία, θαζψο θαη ζεκείν κεγάιεο ζπκβνιηθήο 

ζεκαζίαο, ηδίσο ζξεζθεπηηθά ζχκβνια θαη ιέμεηο. 

xi. Σε πεξίπησζε πνπ  ην ζπγθεθξηκέλν Όλνκα Φψξνπ κε θαηάιεμε 

.gr αληίθεηηαη ζηε δεκφζηα ηάμε θαη ηα ρξεζηά ήζε. 

γ) Μεηά απφ ακεηάθιεηε απφθαζε δηθαζηεξίνπ, ε νπνία είλαη 

εθηειεζηή ζηελ Eιιάδα ή αληίζηνηρε απφθαζε δηαηηεηηθνχ νξγάλνπ 

εθηειεζηή ζηελ Eιιάδα κε ηελ νπνία δηαηάζζεηαη ε δηαγξαθή 

ζπγθεθξηκέλνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr.  

2.  Σε πεξίπησζε πνπ έλα Όλνκα Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr δηαγξαθεί ή 

απελεξγνπνηεζεί πξνζσξηλά  δηαγξάθεηαη θαη απελεξγνπνηείηαη 

πξνζσξηλά νπνηαδήπνηε κνξθή ηνπ εθρσξεζέληνο Ολφκαηνο Φψξνπ 

δεζκεχεηαη απηφκαηα ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 

3 ηνπ παξφληνο. 

3. Σε πεξίπησζε: 
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α) Απφθαζεο ηεο ΔΔΤΤ γηα ηελ θιήζε ζε αθξφαζε γηα ηελ δηαγξαθή ή 

ηελ κεηαβίβαζε Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr, ή 

β) θνηλνπνίεζεο εθθξεκνχο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο αλαθνξηθά κε ηελ 

δηαγξαθή ή ηελ κεηαβίβαζε Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr,  

ε ΔΔΤΤ απαγνξεχεη ηελ κεηαβίβαζε ηνπ ζε ηξίην πξφζσπν, κέρξη: 

i. ηελ έθδνζε απνθάζεσο ηεο ΔΔΤΤ πνπ δελ πξνζβάιιεηαη κε 

έλδηθν βνήζεκα ή ακεηάθιεηεο απφθαζεο δηθαζηεξίνπ ε νπνία 

είλαη εθηειεζηή ζηελ Διιάδα ή αληίζηνηρε απφθαζε απξφζβιεηε 

δηθαζηηθά δηαηηεηηθνχ νξγάλνπ εθηειεζηή ζηελ Διιάδα, ή 

ii. ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ θαηαρψξεζεο εθφζνλ απηή επέιζεη 

πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζρεηηθήο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο 

ελψπηνλ ηεο ΔΔΤΤ ή δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ην Όλνκα 

Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr δελ αλαλεσζεί.  

4.  Καηφπηλ ππνβνιήο θαηαγγειίαο ηξίηνπ έρνληνο έλλνκν ζπκθέξνλ   

θαη εθδφζεσο Απνθάζεσο ηεο ΔΔΤΤ είλαη δπλαηή ε 

απελεξγνπνίεζε δεζκεπκέλνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr 

πνπ έρεη ελεξγνπνηεζεί θαηφπηλ δειψζεσο ηνπ Φνξέα ζην 

πιαίζην ηνπ ηζρχνληνο Καλνληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  

ησλ παξα. 1.β. ii., iii. v., vi, x. xi ηνπ παξφληνο άξζξνπ φπσο 

επίζεο ζε πεξίπησζε ακεηάθιεηεο απφθαζεο δηθαζηεξίνπ ε 

νπνία είλαη εθηειεζηή ζηελ Διιάδα ή αληίζηνηρε απφθαζε 

απξφζβιεηε δηθαζηηθά δηαηηεηηθνχ νξγάλνπ εθηειεζηή ζηελ 

Διιάδα κε ηελ νπνία δηαηάζζεηαη ε απελεξγνπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr.     

 

5. Σε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ ηελ ΔΔΤΤ απηεπάγγειηα ή 

θαηφπηλ θαηαγγειίαο ηξίηνπ φηη έρεη θαηαρσξεζεί ζην Μεηξψν 

Γήισζε Καηαρψξεζεο Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr ή 

ελεξγνπνίεζεο δεζκεπκέλνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr 

απφ ην ίδην πξφζσπν απφ ην νπνίν ην ελ ιφγσ Όλνκα Φψξνπ έρεη 

δηαγξαθεί ή απελεξγνπνηεζεί κε Απφθαζε ηεο ΔΔΤΤ ή κε 

Απφθαζε δηθαζηεξίνπ, ρσξίο λα δηθαηνινγείηαη, εμεηάδεηαη εθ 

λένπ ε θαηαρψξεζε ή ε ελεξγνπνίεζε ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε 

θαηάιεμε .gr ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ε  Γήισζε Καηαρψξεζεο ή ελεξγνπνίεζεο είλαη 

αδηθαηνιφγεηε ην Όλνκα Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr δηαγξάθεηαη ή 

απελεξγνπνηείηαη κε Απφθαζε ηεο ΔΔΤΤ.  
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Άξζξν 9 

Πξνζσξηλή απελεξγνπνίεζε εθρσξεζέληνο Oλόκαηνο Xώξνπ κε 

θαηάιεμε .gr 

 

1. Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr απελεξγνπνηείηαη πξνζσξηλά κε 

απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΔΤΤ ή ηνπ λφκηκνπ αλαπιεξσηή ηνπ ζηηο 

εμήο πεξηπηψζεηο: α) ζε πεξίπησζε απφθαζεο/πξνζσξηλήο δηάηαμεο 

δηθαζηεξίνπ εθηειεζηήο ζηελ Eιιάδα κε ηελ νπνία επηβάιιεηαη ε 

πξνζσξηλή απελεξγνπνίεζε ή β) εθφζνλ ππάξρνπλ απνδείμεηο φηη 

ζηνηρεηνζεηείηαη ιφγνο δηαγξαθήο ζχκθσλα κε ην αξζξν 8 ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ ηεξνπκέλεο ηεο δηαηάμεσο ηνπ αξζξνπ 63 παξ. 4 ηνπ λ. 

3431/2006 φπσο ηζρχεη θαη ηνπ Καλνληζκνχ γηα ηε Γηαδηθαζία Λήςεο 

απφ ηελ ΔΔΤΤ Αζθαιηζηηθψλ Μέηξσλ [Απφθαζε ηεο ΔΔΤΤ 

272/64/10.1.2003 (ΦΔΚ 158/Β/2003)] φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Ζ 

απελεξγνπνίεζε ηζρχεη κέρξη ηελ έθδνζε απνθάζεσο ηεο ΔΔΤΤ πνπ δελ 

πξνζβάιιεηαη κε έλδηθν βνήζεκα ή ακεηάθιεηεο απφθαζεο 

δηθαζηεξίνπ ε νπνία είλαη εθηειεζηή ζηελ Διιάδα ή αληίζηνηρε 

απφθαζε απξφζβιεηε δηθαζηηθά δηαηηεηηθνχ νξγάλνπ εθηειεζηή ζηελ 

Διιάδα κε ηελ νπνία δηαηάζζεηαη ε δηαγξαθή ή ε αλάθιεζε θαη 

εθρψξεζε ζε ηξίηνλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Ολφκαηνο Φψξνπ ή κέρξη ηελ 

ιήμε ηεο θαηαρψξεζήο ηνπ εθφζνλ απηή επέιζεη πξηλ απφ ηελ έθδνζε 

ηεο απφθαζεο ηεο ΔΔΤΤ ή ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη ην Όλνκα Φψξνπ κε 

θαηάιεμε .gr δελ αλαλεσζεί. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ ην 

φλνκα είλαη απελεξγνπνηεκέλν, ν  Φνξέαο ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε 

θαηάιεμε .gr έρεη δηθαίσκα λα θαηαζέζεη δήισζε δηαγξαθήο ή/θαη 

αιιαγήο Καηαρσξεηή εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη κε Απφθαζε ηεο ΔΔΤΤ  

θαζψο θαη δήισζε αλαλέσζεο θαη κεηαβνιήο ζηνηρείσλ γηα ην Όλνκα 

Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr. 

2. Σε πεξίπησζε  πνπ ε ΔΔΤΤ δηαπηζηψζεη φηη ν Φνξέαο δελ έρεη 

ζπκκνξθσζεί κε ηελ ππνρξέσζή ηνπ πεξί δήισζεο κεηαβνιήο 

ζηνηρείσλ εθρψξεζεο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 

11,κπνξεί κε Απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ή ηνπ λφκηκνπ  αλαπιεξσηή 

ηνπ λα απελεξγνπνηήζεη πξνζσξηλά ην Όλνκα Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηάληα  (30) εκεξψλ. Σε απηφ ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ν Φνξέαο κέζσ ηνπ Καηαρσξεηή ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ 

νθείιεη λα θνηλνπνηήζεη ζην Μεηξψν ηελ νπνηαδήπνηε κεηαβνιή 

ζηνηρείσλ εθρψξεζεο θαζψο θαη ηα ζρεηηθά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθά 

απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε νξζφηεηα ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ. 

Δθφζνλ ν Φνξέαο αληαπνθξηζεί ζηελ ππνρξέσζε ηνπ εληφο ηνπ 

αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ε ΔΔΤΤ δχλαηαη κε Απφθαζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο λα άξεη ηελ πξνζσξηλή απελεξγνπνίεζε. Σε αληίζεηε 

πεξίπησζε δχλαηαη κε Απφθαζή ηεο λα δηαγξάςεη ην Όλνκα Φψξνπ κε 

θαηάιεμε .gr    
 



 

 19  

3. Σε πεξίπησζε θνηλνπνίεζεο εθθξεκνχο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο 

αλαθνξηθά κε αίηεκα πξνζσξηλήο απελεξγνπνίεζεο Ολφκαηνο Φψξνπ 

κε θαηάιεμε .gr ε ΔΔΤΤ απαγνξεχεη ηελ κεηαβίβαζε ζε ηξίην πξφζσπν 

κέρξη:  

i ηελ έθδνζε ακεηάθιεηεο απφθαζεο δηθαζηεξίνπ ε νπνία είλαη 

εθηειεζηή ζηελ Διιάδα ή αληίζηνηρε απφθαζε απξφζβιεηε 

δηθαζηηθά δηαηηεηηθνχ νξγάλνπ εθηειεζηή ζηελ Διιάδα κε ηελ 

νπνία δηαηάζζεηαη ε απελεξγνπνίεζε Ολφκαηνο Φψξνπ κε 

θαηάιεμε .gr  ή 

ii. ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ θαηαρψξεζεο εθφζνλ απηή επέιζεη 

πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζρεηηθήο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο 

ελψπηνλ ηεο ΔΔΤΤ ή δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ην Όλνκα 

Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr δελ αλαλεσζεί.  

 

4. Τν πξνζσξηλά απελεξγνπνηεκέλν Όλνκα Φψξνπ ιήγεη κε ηελ ιήμε ηνπ 

δηθαηψκαηνο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο θαη δέζκεπζεο πνπ εθρσξείηαη ζην 

πιαίζην ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 

5. Σε πεξίπησζε πνπ έλα Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr δηαγξαθεί ή 

απελεξγνπνηεζεί πξνζσξηλά, παχεη ε ρξήζε ή απελεξγνπνηνχληαη 

πξνζσξηλά θαηά πεξίπησζε θαη ηα Oλφκαηα Xψξνπ 3νπ ή επφκελνπ 

επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ησλ νπνίσλ ζπζηαηηθφ είλαη ην δηαγξαθέλ ή 

πξνζσξηλά απελεξγνπνηεζέλ  Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr.  

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗV 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ 

 

Άξζξν 10 

Γηαδηθαζία Kαηαρώξεζεο θαη Eθρώξεζεο Oλνκάησλ Xώξνπ 

κε θαηάιεμε .gr 

 

1. Kάζε πξφζσπν ην νπνίν επηζπκεί λα ηνπ εθρσξεζεί ζπγθεθξηκέλν 

Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη θαη λα 

ππνβάιεη Γήισζε Καηαρψξεζεο ζε έληππε κνξθή ή ειεθηξνληθή 

κνξθή παξέρνληαο θάζε αλαγθαία πξνο ηνχην πιεξνθνξία. Ζ Γήισζε 

Καηαρψξεζεο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Δ  ηνπ παξφληνο. Ζ 

εθρψξεζε δχλαηαη λα γίλεη κφλν πξνο έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν 

θαη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ζπλεθρψξεζεο ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα.  

2. Ζ Γήισζε Καηαρψξεζεο ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

Καηαρσξνχκελνπ:    
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α. φηη φζα δειψλεη είλαη αθξηβή θαη αιεζή,  

β. φηη δεζκεχεη ην ζπγθεθξηκέλν λνκηθφ πξφζσπν ζε πεξίπησζε 

λνκηθνχ πξνζψπνπ,   

γ. φηη ζηελ έθηαζε πνπ δχλαηαη λα γλσξίδεη κε ην ελ ιφγσ Όλνκα 

Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr δελ παξαβηάδνληαη δηθαηψκαηα ηξίησλ,  

δ. φηη αλ ην Μεηαβιεηφ Πεδίνπ Ολφκαηνο Φψξνπ δεπηέξνπ 

επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ηαπηίδεηαη κε γεσγξαθηθφ φξν πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ ιίζηα γεσγξαθηθψλ φξσλ πνπ είλαη 

δεκνζηεπκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΤΤ ζηελ ειιεληθή θαη 

ιαηηληθή κνξθή (ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΗΒ ηνπ παξφληνο), 

είλαη ν αξκφδηνο Οξγαληζκφο  Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο,  

ε. φηη ζε πεξίπησζε Γήισζεο Καηαρψξεζεο Ολφκαηνο Φψξνπ 

κε θαηάιεμε .gov.gr, είλαη θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο.  

   Σε πεξίπησζε πνπ θαηαρσξνχκελνο είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν 

πνπ θαηνηθεί/εδξεχεη ζην εμσηεξηθφ ε ΔΔΤΤ θνηλνπνηεί νπνηαδήπνηε 

έγγξαθα κφλνλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ έρεη δεισζεί ζην 

Μεηξψν. 

 

3.  Οη δειψζεηο θαηαρψξεζεο ππνβάιινληαη απφ ηνλ θαηαρσξνχκελν  ζε 

θάπνηνλ εθ ησλ Kαηαρσξεηψλ νη νπνίνη πεξηιακβάλνληαη ζε Καηάινγν 

Kαηαρσξεηψλ ηνλ νπνίν ηεξεί, δεκνζηεχεη  θαη θαηά θαηξνχο 

ηξνπνπνηεί ε EETT, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ παξφληνο.  

4.  Ο Καηαρσξεηήο γλσζηνπνηεί εληφο κίαο εξγάζηκεο εκέξαο ηα ζηνηρεία 

ηεο Γήισζεο Καηαρψξεζεο ζην Μεηξψν κε ειεθηξνληθφ ηξφπν κέζσ 

Γηαδηθηχνπ θαη κε ρξήζε θαηάιιειεο πξνο ηνχην εθαξκνγήο πνπ 

παξέρεηαη απφ ην Μεηξψν, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Δ. 

Ζ εθαξκνγή παξέρεη δπλαηφηεηα ηαπηνπνίεζεο ηνπ Καηαρσξεηή θαη 

ηνπ Μεηξψνπ θαη εμαζθάιηζεο ηεο κε αιινίσζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

αληαιιάζζνληαη κεηαμχ Καηαρσξεηή θαη Μεηξψνπ κέζσ ρξήζεο 

θαηάιιεισλ εθαξκνγψλ θαη κεζφδσλ αζθαιείαο. 

5. Οη Καηαρσξεηέο ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ ηνπο 

Καηαρσξνχκελνπο κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

πξηλ ηελ ππνβνιή Γήισζεο Καηαρψξεζεο θαη λα δεκνζηεχνπλ θαη ζε 

εκθαλέο ζεκείν ηεο ηζηνζειίδαο ηνπο:  

α. φηη ε ρξνληθή πξνηεξαηφηεηα ησλ αηηήζεσλ πνπ ππνβάιινπλ νη 

Καηαρσξνχκελνη δηαζθαιίδεηαη κφλν κε ηελ πξσηνθφιιεζε ησλ 

δειψζεσλ θαηαρψξεζεο απφ ην Μεηξψν θαη φρη κε ηελ ππνβνιή 

ηνπο ζηνλ Καηαρσξεηή  

β. ηε κέζνδν επηθνηλσλίαο κε ην Μεηξψν, ηελ νπνία δηαζέηνπλ 

θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηπρφλ κεζνιαβεί απφ ηελ ππνβνιή 

ηεο Γήισζεο Καηαρψξεζεο κέρξη ηε δηαβίβαζή ηεο ζην Μεηξψν 

θαη ηελ πξσηνθφιιεζή ηεο απφ απηφ, ην νπνίν ζε θάζε 
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πεξίπησζε δελ πξέπεη λα είλαη αλψηεξν ηεο κηαο εξγάζηκεο 

εκέξαο, σο νξίδεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ παξφληνο.  

6. Τν Μεηξψν δίδεη ζε θάζε Γήισζε Καηαρψξεζεο απηφκαηα κε ηελ 

ππνβνιή ηεο αξηζκφ πξσηνθφιινπ φπνπ αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία, ψξα 

θαη ιεπηφ ηεο ψξαο, ππνβνιήο ηεο Γήισζεο Καηαρψξεζεο θαη 

πηζηνπνηεί ηελ ππνβνιή ηεο ζπγθεθξηκέλεο Γήισζεο Καηαρψξεζεο κε 

ην ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ πξσηνθφιινπ, εκεξνκελία, ψξα θαη ιεπηφ ηεο 

ψξαο, ππνβνιήο ηεο δήισζεο. Με ηελ πξσηνθφιιεζε ηεο Γήισζεο 

Καηαρψξεζεο απφ ην Μεηξψν ηεθκαίξεηαη ε ρξνληθή πξνηεξαηφηεηά 

ηεο.  

7.    Τν Μεηξψν κε ειεθηξνληθφ ηξφπν κέζσ Γηαδηθηχνπ θαη κε ρξήζε ηεο 

εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θνηλνπνηεί ηα 

ζηνηρεία ηεο Γήισζεο Καηαρψξεζεο, ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ, 

εκεξνκελία, ψξα θαη ιεπηφ ηεο ψξαο, ππνβνιήο ηεο Γήισζεο 

Καηαρψξεζεο ζηνλ Kαηαρσξεηή.  

8. Δληφο κηαο εξγάζηκεο εκέξαο απφ  ηελ θνηλνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

Γήισζεο Καηαρψξεζεο ζην Μεηξψν ν Καηαρσξεηήο ππνρξενχηαη λα 

δψζεη ζηνλ Καηαρσξνχκελν απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ηεο Γήισζεο 

Καηαρψξεζεο ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ην δεισζέλ Όλνκα Φψξνπ κε 

θαηάιεμε .gr, ην Όλνκα ηνπ Καηαρσξνχκελνπ, ν αξηζκφο 

πξσηνθφιινπ, ε εκεξνκελία, ψξα θαη ιεπηφ ηεο ψξαο, ππνβνιήο ηεο 

Γήισζεο Καηαρψξεζεο φπσο απηά εζηάιεζαλ απφ ην Μεηξψν.  

9. Τν Μεηξψν εξεπλά άκεζα κε ηελ ππνβνιή ηεο Γήισζεο Καηαρψξεζεο  

αλ ε δήισζε είλαη αλππφζηαηε ζχκθσλα κε ην άξζξν 7  ηνπ παξφληνο 

θαη εθ’ φζνλ δελ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε ην Όλνκα Φψξνπ κε 

θαηάιεμε .gr ελεξγνπνηείηαη πξνζσξηλά θαη εθρσξείηαη εληφο έμη  

εκεξψλ.  

Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζηνηρείσλ (δ) θαη (ηα) ηεο πξψηεο 

παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 7, ν Καηαρσξνχκελνο ελεκεξψλεηαη εληφο 

είθνζη εκεξψλ (20) εκεξψλ απφ ηε δηαβίβαζε ηεο Γήισζεο 

Καηαρψξεζεο ζην Μεηξψν αλαθνξηθά κε ην εάλ ε Γήισζε 

Καηαρψξεζεο είλαη αλππφζηαηε. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ Καηαρσξνχκελνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη πξνζσξηλή 

ελεξγνπνίεζε ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ.  

10.    Σε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο ή θαηφπηλ 

αηηήκαηνο ηνπ Καηαρσξνχκελνπ ή ζε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ησλ 

αλαινγνχλησλ λφκηκσλ ηειψλ απφ ηνλ θαηαρσξνχκελν, ν Καηαρσξεηήο 

έρεη δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο Γήισζεο Καηαρψξεζεο, ην αξγφηεξν ηελ 

πέκπηε εκέξα απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζην Μεηξψν ρσξίο ρξέσζε. 

11.  Σε θάζε πεξίπησζε ν Kαηαρσξεηήο δηαηεξεί ζε ειεθηξνληθή ή έληππε 

κνξθή ηα έγγξαθα (πξσηφηππα ή κε) ηα νπνία ζπλνδεχνπλ ηελ Γήισζε 

Καηαρψξεζεο.  
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12. Με ηελ δηαβίβαζε ηεο Γήισζεο Καηαρψξεζεο ζην Μεηξψν απφ ηνλ 

Kαηαρσξεηή θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ πέληε 

εκεξψλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ην 

Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο Γήισζεο 

Καηαρψξεζεο εθρσξείηαη εθηφο εάλ ε Γήισζε Καηαρψξεζεο είλαη 

αλππφζηαηε ζχκθσλα ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Τν 

Μεηξψν ελεκεξψλεη ηνλ Καηαρσξνχκελν κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ε νπνία είρε δεισζεί ζηελ 

Γήισζε Καηαρψξεζεο αλαθνξηθά κε ην εάλ ε Γήισζε Καηαρψξεζεο 

είλαη αλππφζηαηε ή ην Όλνκα Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr έρεη εθρσξεζεί.  

 

13. Tν Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr ελεξγνπνηείηαη νξηζηηθά απφ ηελ 

Eθρψξεζή ηνπ.  

 

Άξζξν 11 

Μεηαβνιέο ηνηρείσλ Δθρώξεζεο 

1.  Οη Φνξείο Ολνκάησλ Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

κεηαβάιινπλ ηα ζηνηρεία  πνπ αθνξνχλ ην Όλνκα Φψξνπ κε θαηάιεμε 

.gr πνπ ηνπο έρεη εθρσξεζεί, φπσο επίζεο ηελ Δπσλπκία ή ην 

Ολνκαηεπψλπκν ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ 

παξα. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Με ηελ  κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

αθνξνχλ ην εθρσξεζέλ Όλνκα Φψξνπ κεηαβάιινληαη αληηζηνίρσο ηα 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ:  

α) νπνηαδήπνηε κνξθή ηνπ εθρσξεζέληνο Ολφκαηνο Φψξνπ κε 

θαηάιεμε .gr δεζκεχεηαη απηφκαηα ζχκθσλα κε ηηο παξα. 7 θαη 8 

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο  θαη  

β) νπνηαδήπνηε δεζκεπκέλε κνξθή ηνπ εθρσξεζέληνο Ολφκαηνο 

Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr ελεξγνπνηεζεί θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ 

Φνξέα.  

2.  Οη κεηαβνιέο ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ην Όλνκα Φψξνπ κε 

θαηάιεμε .gr θαη ηνπ Ολνκαηεπσλχκνπ ή/θαη ηεο επσλπκίαο ηνπ Φνξέα  

πξαγκαηνπνηνχληαη δηακέζνπ ησλ Καηαρσξεηψλ. 

3. Ο Καηαρσξεηήο παξαιακβάλεη ηελ Γήισζε Μεηαβνιήο Σηνηρείσλ ηνπ 

Φνξέα ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΣΤ  ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ή ηελ 

Γήισζε Μεηαβνιήο Δπσλπκίαο/Ολνκαηεπσλχκνπ ηνπ Φνξέα πνπ 

πξνυπνζέηεη ηαπηνπξνζσπία ηνπ Φνξέα ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Θ  

ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Ζ αλσηέξσ δήισζε ππνβάιιεηαη ζε 

ειεθηξνληθή ή έληππε κνξθή. Ο Καηαρσξεηήο εμαθξηβψλεη φηη ν 

ππνβάιισλ ηελ δήισζε Μεηαβνιήο Σηνηρείσλ ή ηελ δήισζε 

Μεηαβνιήο Δπσλπκίαο/Ολνκαηεπσλχκνπ ηνπ Φνξέα είλαη ν Φνξέαο 

ηνπ Ολφκαηνο είηε ειέγρνληαο ηνλ θσδηθφ εμνπζηνδφηεζεο θαη άιια 

δεισηηθά ηεο ηαπηφηεηαο ζηνηρεία ηνπ Φνξέα (Α.Φ.Μ., αξηζκφο Α.Τ., 

θ.ιπ.) είηε κέζσ ηεο ρξήζεο πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο πνπ 

βαζίδεηαη ζε αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα δηαβηβάδεη 
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ειεθηξνληθά εληφο κίαο (1) εξγάζηκεο εκέξαο ηελ δήισζε Μεηαβνιήο 

Σηνηρείσλ ηνπ Φνξέα ή ηελ δήισζε Μεηαβνιήο 

Δπσλπκίαο/Ολνκαηεπσλχκνπ ηνπ Φνξέα ζην Μεηξψν, κε ηελ 

επηθχιαμε θαηαβνιήο ησλ λφκηκσλ ηειψλ απφ ηνλ Φνξέα ηνπ Ολφκαηνο 

Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr.   

4.  Σε πεξίπησζε Μεηαβνιήο Σηνηρείσλ ηνπ εθρσξεζέληνο Ολφκαηνο 

Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr ή κεηαβνιήο επσλπκίαο/νλνκαηεπσλχκνπ ηνπ 

Φνξέα ην Μεηξψν ελεκεξψλεη απηφκαηα ην αξρείν ηνπ κε ηα ζηνηρεία 

ηνπ Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr ηα νπνία κεηεβιήζεζαλ θαη 

πξνβαίλεη, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, ζηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο αιιαγέο ζηνπο 

Δμππεξεηεηέο Ολνκάησλ.  

5. Κάζε δήισζε κεηαβνιήο επσλπκίαο/νλνκαηεπσλχκνπ ηνπ Φνξέα 

απνηειεί ρξεψζηκε πξάμε θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Φνξέα ηνπ 

Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr ζηνλ Καηαρσξεηή. Υπφδεηγκα 

δήισζεο δίλεηαη ζην Παξάξηεκα Θ  ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 

6.  Σε θάζε πεξίπησζε ην Μεηξψν ελεκεξψλεη ηνλ Φνξέα κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ε νπνία είρε 

δεισζεί ζηελ δήισζε κεηαβνιήο επσλπκίαο/νλνκαηεπσλχκνπ γηα ηελ 

θαηαρψξεζε ηεο κεηαβνιήο Δπσλπκίαο νλνκαηεπσλχκνπ ηνπ Φνξέα 

ζην Μεηξψν 

 

7. Σε πεξίπησζε πνπ ε ΔΔΤΤ δηαπηζηψζεη απηεπάγγειηα ή θαηφπηλ 

θαηαγγειίαο ηξίηνπ φηη έρεη γίλεη πξάμε κεηαβνιήο 

επσλπκίαο/νλνκαηεπσλχκνπ ζην Μεηξψν ε νπνία αληηβαίλεη ηηο 

δηαηάμεηο  ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αθπξψζεη 

ηελ πξάμε απηή θαη λα επαλαθέξεη ην Όλνκα Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr 

ζηα ζηνηρεία ηνπ θνξέα φπσο απηά είραλ θαηαρσξεζεί ζην Μεηξψν 

πξηλ ηελ θαηαρψξεζε ηεο ελ ιφγσ πξάμεο κεηαβνιήο 

επσλπκίαο/νλνκαηεπσλχκνπ. 

 

8.  O Φνξέαο νθείιεη λα κεξηκλά ψζηε λα θνηλνπνηεί φιεο ηηο επηγελφκελεο 

κεηαβνιέο ηφζν ηεο Δπσλπκίαο/Ολνκαηεπσλχκνπ ηνπ Φνξέα φζν θαη 

ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ θαηαρψξεζεο ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε 

.gr πξνο ηνλ Καηαρσξεηή θαη ην Μεηξψν, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ 

παξφληα, θαη εληφο ελφο κελφο απφ ηελ κεηαβνιή ζηνηρείσλ ηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ δήισζε ηνπ. 

 

 

 

Άξζξν 12 

Αιιαγή Καηαρσξεηή 
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1. Οπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ν Φνξέαο Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε 

.gr έρεη ηε δπλαηφηεηα, αλ ην επηζπκεί, λα αιιάμεη Καηαρσξεηή. Με ηελ  

αιιαγή Καηαρσξεηή ηνπ εθρσξεζέληνο Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε 

.gr αιιάδεη ηαπηφρξνλα Καηαρσξεηή θαη  

α.  νπνηαδήπνηε κνξθή ηνπ εθρσξεζέληνο Ολφκαηνο Φψξνπ κε 

θαηάιεμε .gr δεζκεχεηαη απηφκαηα ζχκθσλα κε ηηο παξα. 7  θαη 

8 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο  θαη  

β. νπνηαδήπνηε δεζκεπκέλε κνξθή ηνπ εθρσξεζέληνο Ολφκαηνο 

Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr έρεη ελεξγνπνηεζεί θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ 

Φνξέα.  

2. Σε κηα ηέηνηα πεξίπησζε αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: 

α. Ο Φνξέαο ζπκπιεξψλεη θαη θαηαζέηεη ζηνλ Kαηαρσξεηή ηεο 

επηινγήο ηνπ είηε ζε έληππε είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή  κία 

δήισζε κε ηελ νπνία δεηάεη λα κεηαθέξεη ζε απηφλ φια ηα 

ζηνηρεία ηα νπνία αθνξνχλ ηελ Eθρψξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr θαη λα αλαζέζεη ζε απηφλ φιεο 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο Kαηαρσξεηή ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν 

Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Η  

ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ .  

β. Ο λένο Καηαρσξεηήο εμαθξηβψλεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ δειψληνο 

ηελ αιιαγή Καηαρσξεηή θαη ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ 

βεβαηψλεηαη φηη ε δήισζε ππνγξάθεηαη απφ ην λφκηκν 

εθπξφζσπφ ηνπ. Ο λένο Καηαρσξεηήο ειέγρεη φηη ν Νένο 

Κσδηθφο Δμνπζηνδφηεζεο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ 

πθηζηάκελν Κσδηθφ Δμνπζηνδφηεζεο. Αλ δηαπηζησζεί φηη ν 

δειψλ ηελ αιιαγή δελ είλαη ν Φνξέαο ηνπ Oλφκαηνο Xψξνπ κε 

θαηάιεμε .gr ή λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ, ή φηη ν Νένο Κσδηθφο 

Δμνπζηνδφηεζεο είλαη ίδηνο κε ηνλ πθηζηάκελν Κσδηθφ 

Δμνπζηνδφηεζεο, ηφηε ν Καηαρσξεηήο δελ πξνσζεί ηελ Γήισζε 

ζην Μεηξψν.  

γ) Αθνινχζσο, ν λένο Καηαρσξεηήο Ολφκαηνο Φψξνπ εθδίδεη θαη 

παξαδίδεη άκεζα ζηνλ θνξέα ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε 

.gr απφδεημε παξαιαβήο ηεο δήισζεο αιιαγήο Καηαρσξεηή, 

ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηνπιάρηζηνλ νη αθφινπζεο 

πιεξνθνξίεο: 

(i) ε επσλπκία ηνπ Καηαρσξεηή Ολφκαηνο Φψξνπ, 

(ii) ην ΑΦΜ, ε δηεχζπλζε, ην ηειέθσλν ηνπ Καηαρσξεηή, ε 

δηεχζπλζε ησλ ηζηνζειίδσλ (URL) ηνπ Καηαρσξεηή θαη ε 

ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε (Email), 

(iii) ε επσλπκία ηνπ Φνξέα ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε 

.gr, 

(iv) ε δηεχζπλζε θαη ην ηειέθσλν ηνπ Φνξέα ηνπ Ολφκαηνο 

Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr, 
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(v) ην Όλνκα Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr γηα ην νπνίν έρεη 

ππνβιεζεί ε δήισζε, 

(vi) ε εκεξνκελία θαη ε ψξα (κε αθξίβεηα ιεπηνχ) παξαιαβήο 

ηεο δήισζεο αιιαγήο Καηαρσξεηή Ολφκαηνο Φψξνπ. 

δ) Αθνινχζσο ν λένο Καηαρσξεηήο ελεκεξψλεη ην Μεηξψν φηη έρεη 

θαηαηεζεί δήισζε αιιαγήο Καηαρσξεηή απφ ηνλ Φνξέα ηνπ 

Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr, θαη αιιάδεη ηνλ Κσδηθφ 

Δμνπζηνδφηεζεο Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr 

θαηαρσξψληαο ην Νέν Κσδηθφ Δμνπζηνδφηεζεο Ολφκαηνο 

Φψξνπ, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ δήισζε αιιαγήο Καηαρσξεηή, 

εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή 

ηεο δήισζεο αιιαγήο Καηαρσξεηή. Τν Μεηξψν κε ειεθηξνληθφ 

ηξφπν ελεκεξψλεη ηνλ παιηφ Καηαρσξεηή γηα ηελ δήισζε 

αιιαγήο Καηαρσξεηή θαη ηνηνπηνηξφπσο νινθιεξψλεηαη ε 

δηαδηθαζία αιιαγήο Καηαρσξεηή θαη ην φλνκα αλαηίζεηαη ζηνλ 

λέν Καηαρσξεηή.  

ε) Ο παιαηφο Καηαρσξεηήο, απφ ηελ ελεκέξσζή ηνπ γηα ηελ 

θαηάζεζε ηεο δήισζεο, παχεη λα θάλεη ρξήζε ζε έληππε ή 

ειεθηξνληθή κνξθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Φνξέσο ηνπ Ολφκαηνο 

Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr, εθηφο θαη αλ έρεη ηελ πξνεγνχκελε 

ζπλαίλεζή ηνπ πξνο ηνχην ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

3. Ο λένο Kαηαρσξεηήο δχλαηαη λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 

κφλν γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζήθνπζα ππνβνιή Γήισζεο ζην 

πιαίζην ηνπ θαλνληζκνχ. Σε θάζε πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο άξλεζεο, 

ν Kαηαρσξνχκελνο ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ EETT.  

4. Ο λένο Καηαρσξεηήο δχλαηαη λα απαηηεί απφ ηνλ Καηαρσξνχκελν ηελ 

θαηαβνιή ηειψλ γηα ηελ δηαδηθαζία αιιαγήο Kαηαρσξεηή.  
 

5. Αιιαγή Καηαρσξεηή Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr δελ κπνξεί λα 

γίλεη θαζ’ φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν εθθξεκνχλ αηηήκαηα 

ηνπ Φνξέα ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr πνπ αθνξνχλ 

κεηαβίβαζε Ολφκαηνο Φψξνπ.  Γήισζε αλαλέσζεο Ολφκαηνο Φψξνπ 

κε θαηάιεμε .gr θαηαηίζεηαη ζε λέν Καηαρσξεηή, ρσξίο λα απαηηείηαη 

δήισζε  αιιαγήο Καηαρσξεηή γηα ηα νλφκαηα ησλ νπνίσλ έρεη ιήμεη ην 

δηθαίσκα απνθιεηζηηθήο ρξήζεο, βξίζθνληαη φκσο εληφο 

δεθαπελζεκέξνπ απφ ηελ ιήμε απηνχ. Γηα αλαλέσζε Όλνκάησλ Φψξνπ 

κε θαηάιεμε .gr γηα ηα νπνία δελ έρεη ιήμεη ην δηθαίσκα απνθιεηζηηθήο 

ρξήζεο ε δήισζε θαηαηίζεηαη ζηνλ Καηαρσξεηή ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη 

ην Όλνκα Φψξνπ ή ζε λέν Καηαρσξεηή αλ πξνεγεζεί δήισζε αιιαγήο 

Καηαρσξεηή πξηλ ηελ δήισζε αλαλέσζεο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ V 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ – ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ 
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Άξζξν 13 

Γηάξθεηα Eθρώξεζεο θαη Aλαλέσζε 

 

1. Tν δηθαίσκα απνθιεηζηηθήο ρξήζεο πνπ απνθηάηαη κε ηελ Eθρψξεζε 

Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr δηαξθεί γηα δχν (2) ρξφληα απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Γήισζεο Καηαρψξεζεο ηνπ ζην Μεηξψν 

ελψ ην δηθαίσκα δέζκεπζεο δηαξθεί γηα επηπιένλ δεθαπέληε (15) εκέξεο 

απφ ηελ ιήμε  ηνπ δηθαηψκαηνο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο.  

Όζνλ αθνξά ηηο δεζκεπκέλεο κνξθέο ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε 

θαηάιεμε .gr πνπ εθρσξείηαη ην δηθαίσκα ελεξγνπνίεζεο απηψλ 

πθίζηαηαη γηα δχν (2) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Γήισζεο 

Καηαρψξεζεο ελψ  ε δηάξθεηα ηνπ δηθαηψκαηνο δέζκεπζεο είλαη γηα 

επηπιένλ δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ελεξγνπνίεζεο. 

2. Τν δηθαίσκα απνθιεηζηηθήο ρξήζεο πνπ απνθηάηαη γηα Ολφκαηα Φψξνπ 

κε θαηάιεμε .gr ηα νπνία είραλ δεζκεπζεί γηα ζπγθεθξηκέλν Φνξέα θαη 

ελεξγνπνηήζεθαλ θαηφπηλ δειψζεσο ηνπ, δηαξθεί δχν (2) ρξφληα  απφ 

ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Γήισζεο Καηαρψξεζεο ηνπ Ολφκαηνο 

Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr βάζεη ηνπ νπνίνπ δεζκεχζεθαλ γηα ηνλ Φνξέα 

ηα ελ ιφγσ Ολφκαηα Φψξνπ θαη φρη απφ ηελ εκεξνκελία ελεξγνπνίεζεο 

ηνπο, ελψ φζνλ αθνξά ην δηθαίσκα δέζκεπζεο δηαξθεί γηα επηπιένλ 15 

εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Γήισζεο Καηαρψξεζεο ηνπ 

Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr βάζεη ηνπ νπνίνπ δεζκεχζεθαλ γηα 

ηνλ Φνξέα.  

3. H Eθρψξεζε κπνξεί λα αλαλεψλεηαη δηαξθψο γηα αιιεπάιιειεο 

πεξηφδνπο Δθρψξεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο. Ο 

Φνξέαο δχλαηαη λα αλαλεψζεη γηα πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο πεξηφδνπο 

Δθρψξεζεο.  

4. Γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr ν Φνξέαο ηνπ 

νθείιεη λα ππνβάιιεη ζρεηηθή δήισζε ζηνλ Καηαρσξεηή, κέρξη ηελ 

εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1γ ηνπ άξζξνπ 4, 

ζπλνδεπφκελε απφ ηα ζρεηηθά λφκηκα ηέιε. Σε θάζε πεξίπησζε ε 

δηάξθεηα ηνπ δηθαηψκαηνο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο θαη δέζκεπζεο πνπ 

απνθηά ν Φνξέαο κε ηελ αλαλέσζε ηεο Δθρψξεζεο μεθηλά απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηνπ δηθαηψκαηνο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηεο 

πξνεγνχκελεο Δθρψξεζεο θαη φρη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

δήισζεο αλαλέσζεο.   

5. Με ηελ αλαλέσζε ηνπ εθρσξεζέληνο Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε 

.gr, αλαλεψλεηαη ηαπηφρξνλα νπνηαδήπνηε κνξθή ηνπ εθρσξεζέληνο 

Ολφκαηνο Φψξνπ δεζκεχεηαη απηφκαηα ζχκθσλα κε ηηο παξα. 7 θαη 8 

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο  θαζψο επίζεο θαη νη δεζκεπκέλεο κνξθέο 

ηνπ εθρσξεζέληνο Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr πνπ 
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ελεξγνπνηήζεθαλ θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ Φνξέα.  Σε πεξίπησζε πνπ 

Φνξέαο δελ επηζπκεί ηελ αλαλέσζε δεζκεπκέλεο κνξθήο ηνπ 

εθρσξεζέληνο Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr ε νπνία έρεη 

ελεξγνπνηεζεί θαηφπηλ δειψζεσο ηνπ, νθείιεη λα δειψζεη πξηλ ηελ 

αλαλέσζε ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr ηελ απελεξγνπνίεζε 

ηεο ελ ιφγσ κνξθήο. Σηελ πεξίπησζε Ολνκάησλ Φψξνπ κε θαηάιεμε 

.gr ησλ νπνίσλ έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία ιήμεο θαη βξίζθνληαη εληφο 

ηεο πεξηφδνπ δέζκεπζεο, ε δήισζε αλαλέσζεο αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ 

πιήζνπο ησλ Ολνκάησλ Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr, ζπκπεξηιακβάλνληαο 

ηα φπνηα ελεξγνπνηεκέλα νλφκαηα κε ηελ αληίζηνηρε ρξέσζε.  

6. O Kαηαρσξεηήο νθείιεη λα θνηλνπνηεί ηελ δήισζε γηα αλαλέσζε 

Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr ζην Mεηξψν, εληφο κίαο εξγάζηκεο 

εκέξαο απφ ηελ παξαιαβή θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ ιήμε ηνπ 

απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο αλαλέσζεο φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 1γ ηνπ άξζξνπ 4. 

7. Με ηε θαηαρψξεζε  ηεο δήισζεο ζην Μεηξψν ζπληειείηαη ε 

αλαλέσζε. 

8. Mε ηε ιήμε ηνπ δηθαηψκαηνο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο  ην Όλνκα Φψξνπ 

κε ηηο δεζκεπκέλεο κνξθέο ηνπ απελεξγνπνηείηαη πξνζσξηλά γηα 

δεθαπέληε εκέξεο ρσξίο πξνεγνχκελε απφθαζε ηεο ΔΔΤΤ ελψ κε ηελ 

ιήμε ηεο πεξηφδνπ δέζκεπζεο ην Όλνκα Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr 

απελεξγνπνηείηαη νξηζηηθά θαη απνδεζκεχεηαη.  

9. Αλαλέσζε Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr δελ κπνξεί λα γίλεη θαζ’ 

φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα  γηα ην νπνίν εθθξεκνχλ δειψζεηο ηνπ Φνξέα 

ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr θαη αθνξνχλ κεηαβίβαζε.  

 

Άξζξν 14 

Μεηαβίβαζε Ολνκάησλ Xώξνπ κε θαηάιεμε .gr 

1.  Μεηαβίβαζε κπνξεί λα γίλεη ζην Μεηξψν ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 α. Σε πεξίπησζε ππνβνιήο δήισζεο κεηαβίβαζεο πνπ ππνβάιιεηαη  

κέζσ Καηαρσξεηή ζην Μεηξψν:  

i. απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ήηνη ηνλ κέρξη ηελ θαηαρψξεζε ηεο 

δήισζεο κεηαβίβαζεο Φνξέα θαη ηνλ απνδέρνληα ηελ κεηαβίβαζε  ή ii. 

απφ ην λέν πξφζσπν ζην νπνίν έρεη κεηαβηβαζηεί ην δηθαίσκα 

απνθιεηζηηθήο ρξήζεο θαη δέζκεπζεο ζηηο πεξηπηψζεηο  viii θαη ix ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 . 

Σηελ πεξίπησζε απηή ε δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: 

1. Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ζηνλ Καηαρσξεηή ηνπ Φνξέα 

ηνπ ππφ κεηαβίβαζε Ολφκαηνο Φψξνπ Γήισζε Μεηαβίβαζεο ζχκθσλα 

κε ην Παξάξηεκα Ζ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, θαη ηελ Γήισζε 

Μεηαβίβαζεο ζπλνδεχνπλ ηα εθάζηνηε πξνβιεπφκελα λφκηκα ηέιε. Ζ 
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Γήισζε κεηαβίβαζεο πξέπεη λα είλαη ζαθήο ακεηάθιεηε θαη λα κελ 

γίλεηαη ππφ αίξεζε ή φξν. 

2.  Σηελ πεξίπησζε πνπ ε Γήισζε αθνξά Όλνκα Φψξνπ 

δεπηέξνπ επηπέδνπ, ηνπ νπνίνπ ην κεηαβιεηφ πεδίν ηαπηίδεηαη κε 

γεσγξαθηθφ φξν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΒ  ή 

θνηλφρξεζην Όλνκα Φψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gov.gr ε 

Γήισζε Μεηαβίβαζεο πξνσζείηαη ζην Μεηξψν ην αξγφηεξν 30 εκέξεο 

πξηλ ηελ ιήμε ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr, 

2. Ζ Γήισζε Μεηαβίβαζεο ε νπνία ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην 

παξφλ κπνξεί λα είλαη ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή.  Ζ Γήισζε θαη 

ηα έγγξαθα ηα νπνία ηελ ζπλνδεχνπλ ηεξνχληαη ζε αξρείν απφ ηνλ 

Καηαρσξεηή. 

4. Ο Καηαρσξεηήο κε ηελ ππνβνιή ηεο Γήισζεο ειέγρεη εάλ 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 εδάθην α, ζηνηρείν 1 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. O Kαηαρσξεηήο επηπιένλ εμαθξηβψλεη φηη ν 

Μεηαβηβάδσλ είλαη ν Φνξέαο ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr 

είηε ειέγρνληαο ηνλ θσδηθφ εμνπζηνδφηεζεο ή/θαη άιια δεισηηθά ηεο 

ηαπηφηεηαο ζηνηρεία ηνπ Φνξέα (Α.Φ.Μ., αξηζκφο Α.Τ. θ.ι.π.) είηε 

κέζσ ηεο ρξήζεο  πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο πνπ βαζίδεηαη 

ζε αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ. Σε πεξίπησζε πνπ δελ 

ηθαλνπνηνχληαη νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο ν Καηαρσξεηήο δελ πξνσζεί 

ηελ Γήισζε ζην Μεηξψν.  

5. O Kαηαρσξεηήο ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηψλ (3) εκεξψλ 

απφ ηελ ππνβνιή ηεο Γήισζεο Μεηαβίβαζεο πξνσζεί ηελ Γήισζε 

ζηελ Μεηξψν, κε ηελ επηθχιαμε θαηαβνιήο ησλ λφκηκσλ ηειψλ απφ 

ηνλ Φνξέα ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr.  

6.  Σε πεξίπησζε δειψζεσλ κεηαβίβαζεο εθρσξεζέληνο 

Ολφκαηνο Φψξνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ, ηνπ νπνίνπ ην κεηαβιεηφ πεδίν 

ηαπηίδεηαη κε γεσγξαθηθφ φξν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΒ 

ή θνηλφρξεζηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gov.gr ην 

Μεηξψν εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο Γήισζεο 

εξεπλά εάλ ζπληξέρνπλ νη θαησηέξσ πεξηπηψζεηο απφξξηςεο ηεο 

δήισζεο  κεηαβίβαζεο σο αλππφζηαηε:  

α) εάλ ν λένο Φνξέαο δελ είλαη ΟΤΑ ζην πιαίζην ηνπ ζηνηρείνπ 

(δ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 7 θαη  

β) εάλ ν λένο Φνξέαο δελ είλαη θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο ζην 

πιαίζην ηνπ ζηνηρείνπ (ηα) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 7.   

Δθ’ φζνλ ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ε δήισζε κεηαβίβαζεο 

ζεσξείηαη αλππφζηαηε. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ε δήισζε θαηαρσξείηαη 

θαη ην Μεηξψν ελεκεξψλεη απηφκαηα ην αξρείν ηνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

Ολφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr ηα νπνία κεηεβιήζεζαλ.   

Τν Μεηξψν ελεκεξψλεη  ηνπο ελδηαθεξφκελνπο κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ε νπνία είρε δεισζεί ζηελ 
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δήισζε κεηαβίβαζεο αλαθνξηθά κε ην εάλ ε δήισζε είλαη αλππφζηαηε 

ή ε δήισζε έρεη γίλεη δεθηή.  

 

β. Σε πεξίπησζε εθδφζεσο Απνθάζεσο ηεο ΔΔΤΤ πνπ είλαη 

απξφζβιεηε δηθαζηηθά θαηφπηλ  θαηαγγειίαο ηξίηνπ έρνληνο πξνο ηνχην 

έλλνκν ζπκθέξνλ, κε ηελ νπνία δηαηάζζεηαη  ε αλάθιεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο θαη δέζκεπζεο ηνπ Φνξέα επί 

ζπγθεθξηκέλνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr, θαη ε κεηαβίβαζε 

ζηνλ θαηαγγέιινληα- αηηνχληα ηελ κεηαβίβαζε εθφζνλ ζπληξέρεη 

θάπνηνο απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ αξ. 8 παξα. 1.β.i.β, 

1.β.ii,iii,iv,v,vi,vii,viii,ix,x,xi. Σηελ πεξίπησζε απηή ν Καηαγγέιισλ-

αηηψλ ηελ κεηαβίβαζε ζπλππνβάιιεη ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ 

ζχκθσλα κε ην Υπφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο  ΗΓ ηνπ παξφληνο. Τν 

θφζηνο ηεο δήισζεο κεηαβίβαζεο επηβαξχλεη ηνλ πξνο ηνλ νλ ε 

κεηαβίβαζε θαη θαηαηίζεηαη ζηελ ΔΔΤΤ. 

Τν Μεηξψν ελεκεξψλεη  ηνπο ελδηαθεξφκελνπο κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ε νπνία έρεη δεισζεί ζην 

Μεηξψν αλαθνξηθά κε ηελ θαηαρψξεζε ηεο κεηαβίβαζεο ζ’ απηφ. 

γ. Σε πεξίπησζε ακεηάθιεηεο απφθαζεο δηθαζηεξίνπ ε νπνία είλαη 

εθηειεζηή ζηελ Διιάδα ή αληίζηνηρε απφθαζε απξφζβιεηε δηθαζηηθά 

δηαηηεηηθνχ νξγάλνπ ζηελ Διιάδα εθηειεζηή ζηελ Διιάδα, κε ηελ 

νπνία δηαηάζζεηαη ε αλάθιεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απνθιεηζηηθήο  ρξήζεο 

θαη δέζκεπζεο απφ ηνλ Φνξέα ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr 

θαη ε κεηαβίβαζή ηνπ ζε ηξίηνλ. Σηελ πεξίπησζε απηή ην ηξίην 

πξφζσπν νθείιεη λα θνηλνπνηήζεη ζηελ ΔΔΤΤ ηελ ζρεηηθή απφθαζε θαη 

λα ζπλππνβάιιεη ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ ζχκθσλα κε ην 

Υπφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΓ ηνπ Καλνληζκνχ. Τν θφζηνο ηεο 

δήισζεο κεηαβίβαζεο επηβαξχλεη ηνλ πξνο ηνλ νλ ε κεηαβίβαζε θαη 

θαηαηίζεηαη ζηελ ΔΔΤΤ. 

Τν Μεηξψν ελεκεξψλεη  ηνπο ελδηαθεξφκελνπο κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ε νπνία έρεη δεισζεί ζην 

Μεηξψν αλαθνξηθά κε ηελ θαηαρψξεζε ηεο κεηαβίβαζεο ζε απηφ. 

2. Mε ηε κεηαβίβαζε ν κεηαβηβάδσλ απεθδχεηαη ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ 

ζχκθσλα κε  ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, ην νπνίν απνθηά πιένλ ην 

πξφζσπν πξνο ην νπνίν γίλεηαη ε κεηαβίβαζε. Με ηελ κεηαβίβαζε 

εθρσξεζέληνο  Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr, κεηαβηβάδεηαη 

ηαπηφρξνλα νπνηαδήπνηε κνξθή ηνπ εθρσξεζέληνο Ολφκαηνο Φψξνπ 

δεζκεχεηαη απηφκαηα ζχκθσλα κε ηηο παξ. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 3  ηνπ 

παξφληνο  θαζψο επίζεο θαη νη δεζκεπκέλεο κνξθέο ηνπ εθρσξεζέληνο 

Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr πνπ ελεξγνπνηήζεθαλ θαηφπηλ 

αηηήζεσο ηνπ Φνξέα. Οη δεζκεπκέλεο κνξθέο ελεξγνπνηεκέλεο ή κε δελ 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ρσξηζηήο κεηαβίβαζεο. Σε θάζε 

πεξίπησζε Απφθαζεο ηεο ΔΔΤΤ ή δηθαζηεξίνπ κε ηελ νπνία 

κεηαβηβάδεηαη δεζκεπκέλε κνξθή Ολφκαηνο Φψξνπ παξάιιεια 
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κεηαβηβάδεηαη ην θπξίσο φλνκα θαη ε νκάδα ησλ ινηπψλ δεζκεπκέλσλ 

Ολνκάησλ Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr.  

   3. Σε πεξίπησζε πνπ ν Mεηαβηβάδσλ έρεη επηηξέςεη ή αλερζεί ηελ ρξήζε 

ηνπ εθρσξεζέληνο ζε απηφλ θαη κεηαβηβαδφκελνπ Oλφκαηνο Xψξνπ κε 

θαηάιεμε .gr σο ζπζηαηηθνχ Oλφκαηνο Xψξνπ 3νπ ή επφκελνπ 

επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ζχκθσλα κε ην αξ. 5 ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ νθείιεη λα ελεκεξψζεη ην πξφζσπν ζην νπνίν ζέιεη λα 

κεηαβηβάζεη ην δηθαίσκα απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ 

κε θαηάιεμε .gr γηα ηελ ρξήζε απηή πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο 

ζχκθσλα κε ηελ παξα. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζηνλ Καηαρσξεηή.   

   4. Δθφζνλ ζπληειεζζεί  ε κεηαβίβαζε ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε 

.gr ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Μεηξψνπ θαηφπηλ δειψζεσο ηνπ Φνξέα 

κε απφθαζε ηεο ΔΔΤΤ ή κε απφθαζε δηθαζηεξίνπ ή δηαηηεηηθνχ 

νξγάλνπ, εθηειεζηήο ζηελ Διιάδα, ν λένο Φνξέαο εάλ έρεη απνδερηεί 

ηελ ρξήζε ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr σο 

ζπζηαηηθνχ Oλφκαηνο Xψξνπ 3νπ ή επφκελνπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε 

.gr σο είρε επηηξέςεη θαη αλερζεί ν Μεηαβηβάδσλ, ππεηζέξρεηαη ζηα 

δηθαηψκαηα θαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Φνξέα ζχκθσλα κε ην αξ. 5 ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ πεξί ρξήζεο Oλνκάησλ Xψξνπ 3νπ ή επφκελνπ 

επηπέδνπ ρσξίο Δθρψξεζε.  

  5. Σην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 8, παξ. 3 θαη ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 3 δελ είλαη 

δπλαηή θακία κεηαβίβαζε Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr ζην 

Mεηξψν.  

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ VI 

ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΜΖΣΡΩΟ 

 

Άξζξν 15 

Τπνρξεώζεηο Μεηξώνπ 

1. Ο Φνξέαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Μεηξψν ελεξγεί κε βάζε ην 

ζπκπεθσλεκέλν θαη εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΔΔΤΤ πιαίζην θαη ζχκθσλα 

κε ηηο αξρέο ηεο κε δηάθξηζεο, ηεο δηαζθάιηζεο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο.  

2. Τν Μεηξψν ελεκεξψλεη ηνλ Καηαρσξνχκελν κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ε νπνία είρε δεισζεί ζηελ 

δήισζε ηνπ, αλαθνξηθά κε ην εάλ: 

α. ε Γήισζε Καηαρψξεζεο είλαη αλππφζηαηε ή ην Όλνκα 

Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr έρεη εθρσξεζεί,  

β. ε Γήισζε Μεηαβίβαζεο είλαη αλππφζηαηε ή έρεη θαηαρσξεζεί 

ζην Μεηξψν, 
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γ. ε Γήισζε Μεηαβνιήο Δπσλπκίαο θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξψν  

δ. ε Γήισζε Eλεξγνπνίεζεο δεζκεπκέλνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε 

θαηάιεμε .gr θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξψν 

ε. ε Γήισζε  Aλαλέσζεο Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr 

θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξψν. 

ζη. ε Γήισζε Γηαγξαθήο ελφο Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr 

θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξψν. 

3. Τν Μεηξψν ελεξγνπνηεί ή απελεξγνπνηεί πξνζσξηλά ή νξηζηηθά  ηα  

Oλφκαηα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr, φπνηε θαη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ 

παξφληα Καλνληζκφ θαη θαηά ηνλ ηξφπν πνπ θαηά θαηξνχο πξνβιέπεηαη 

απφ ηελ EETT. 

4. Τν Μεηξψν ηεξεί αξρείν Oλνκάησλ Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr, φπνπ 

πεξηέρνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ Eλεξγνπνίεζε/Eθρψξεζε 

Oλνκάησλ Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr, φπσο ε πεξηγξαθή ησλ Ολνκάησλ 

Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr,  ε ρξνληθή ζεηξά ησλ δειψζεσλ 

Καηαρψξεζεο, ε ηαπηφηεηα ησλ Καηαρσξνχκελσλ/Φνξέσλ, ν ρξφλνο 

ηεο Eθρψξεζεο ή ζηνηρεία ζρεηηθά κε άιιεο πξάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, φπσο επίζεο ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ Καηαρσξεηή πνπ κεζνιάβεζε γηα ηελ πξάμε.  

Τν αξρείν ηνπ Μεηξψνπ ηεξείηαη ηνπιάρηζηνλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

κε ρξήζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο βάζεο δεδνκέλσλ. Ο θνξέαο πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ην  Μεηξψν ππνρξενχηαη λα εμάγεη ηα δεδνκέλα απηά απφ 

ηε βάζε κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο ΔΔΤΤ θαη ζε θαηάιιειε 

ειεθηξνληθή κνξθή πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΔΔΤΤ.  

 

5. Τν αξρείν ηνπ Μεηξψνπ δηαηίζεηαη, απφ ηνλ θνξέα πνπ ην δηαρεηξίδεηαη, 

ζε κνξθή on-line έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αλά πάζα ζηηγκή 

πξφζβαζε ηεο ΔΔΤΤ ζε απηφ. Τα κέζα ηεο πξφζβαζεο ζπκθσλνχληαη 

απφ θνηλνχ κεηαμχ ηνπ θνξέα πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Μεηξψν θαη ηεο 

ΔΔΤΤ. 

6. Με ηελ επηθχιαμε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ Καηαρσξνχκελσλ θαη 

Φνξέσλ νη νπνίνη έρνπλ δεηήζεη ηελ κε δεκνζηνπνίεζε ηνπο, φια ηα 

ζηνηρεία ηνπ Μεηξψνπ θνηλνπνηνχληαη θαηφπηλ αηηήκαηνο.                           

7. Τν Μεηξψν αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία, 

δηαρείξηζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ απαξαίηεησλ Δμππεξεηεηψλ 

Ολνκάησλ (name servers) γηα ην .gr είηε απηνί βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα 

είηε ζην εμσηεξηθφ θαη γηα ηνλ ζπλερή εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο 

έηζη ψζηε λα εγγπάηαη ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ κειινληηθψλ 

αλαγθψλ ηνπ ρψξνπ .gr ή νηνπδήπνηε άιινπ ρψξνπ ήζειε δνζεί ζην 

Διιεληθφ Κξάηνο. 

8. Ο θνξέαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ην  Μεηξψν ππνρξενχηαη λα εμάγεη ηα 

δεδνκέλα πνπ ηεξνχληαη ζηα αξρεία δψλεο ηνπ πξσηεχνληνο 



 

 32  

Δμππεξεηεηή Ολνκάησλ γηα ην ρψξν .gr κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο 

ΔΔΤΤ θαη ζε θαηάιιειε ειεθηξνληθή κνξθή πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ 

ηελ ΔΔΤΤ. 

9. Τν Μεηξψν αλαιακβάλεη ηε δεκηνπξγία, δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία 

δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξνχληαη νη ρξήζηεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα Ολφκαηα Xψξνπ 

κε θαηάιεμε .gr,   θαη λα είλαη δηαζέζηκε ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ 

ππεξεζία δεκφζηαο αλαδήηεζεο Oλoκάησλ Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr.  

10. Τν Μεηξψν δχλαηαη λα παξέρεη ζε θάζε Καηαρσξνχκελν/Φνξέα 

Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr ζηνηρεία θαηαρψξεζεο απηνχ, 

ζχκθσλα κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Μεηξψνπ, σο απηά έρνπλ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή πνπ αηηείηαη ηελ γλσζηνπνίεζε ηνπο, κε 

ηελ εηζαγσγή ηνπ θσδηθνχ εμνπζηνδφηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

Ολφκαηνο Φψξνπ ζην Μεηξψν. Ζ δπλαηφηεηα παξνρήο ησλ αλσηέξσ 

ζηνηρείσλ θαηαρψξεζεο ζηνλ Φνξέα / Καηαρσξνχκελν ηνπ Ολφκαηνο 

δχλαηαη λα δνζεί ζε θάζε Καηαρσξεηή γηα νλφκαηα ρψξνπ κε θαηάιεμε 

.gr πνπ δηαρεηξίδεηαη ν ίδηνο θαηφπηλ εθδφζεσο ζρεηηθήο Απφθαζεο ηεο 

ΔΔΤΤ.   

11. Ο θνξέαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ην  Μεηξψν αλαιακβάλεη ηε δεκηνπξγία, 

δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο (δηθηπαθνχ ηφπνπ, 

ππεξεζίαο e-mail, ηειεθσληθνχ θέληξνπ θιπ.) θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ ε EETT θαη νη 

Καηαρσξεηέο λα πξνβαίλνπλ κε αζθαιείο κεζφδνπο ζηηο ελέξγεηεο πνπ 

απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα. 

12. Τν Μεηξψν δελ δξα σο Καηαρσξεηήο, εθηφο εάλ άιισο νξίδεηαη  ζηνλ 

παξφληα Καλνληζκφ. Ζ ΔΔΤΤ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εθηειεί ζην 

Μεηξψν πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο ππνρξεσηηθέο αιιαγέο 

επσλπκίαο/νλνκαηεπψλπκνπ ή κεηαβηβάζεηο ή δηαγξαθέο θαη 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε απφθαζεο δηθαζηεξίνπ, 

δηαηηεηηθήο αξρήο ή ηεο ίδηαο ηεο ΔΔΤΤ. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

απηψλ ησλ πξάμεσλ ε ΔΔΤΤ δχλαηαη λα απαηηεί απφ ηνπο θνξείο ηελ 

θαηαβνιή ησλ ηειψλ πνπ ηνπο αληηζηνηρνχλ. 

 

13. H EETT κπνξεί λα ηεξεί ε ίδηα ην Μεηξψν, ή λα αλαζέζεη ηελ ηήξεζή 

ηνπ, κέζσ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ζε άιιν Φνξέα.  

14. Τν Μεηξψν δχλαηαη λα δηαθφςεη άκεζα ηελ πξφζβαζε νπνηνπδήπνηε 

Καηαρσξεηή δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηα ζπζηήκαηα θαη ζηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Μεηξψνπ (πεξηπηψζεηο θαηάρξεζεο ππεξεζίαο Whois, 

DoS / DDoS, θαηάρξεζεο πφξσλ ηνπ Μεηξψνπ, ιαλζαζκέλεο 

θαηαρψξεζεο ζηνηρείσλ Ολνκάησλ Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr, Code 

Injections, θαη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν 

ηελ  εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ 

Μεηξψνπ).  
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15. Τν Μεηξψν δχλαηαη λα ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζηνλ αξηζκφ ησλ 

παξάιιεισλ ζπλδέζεσλ αλά Καηαρσξεηή, ζηνλ αξηζκφ ησλ πξάμεσλ 

κέζσ Extensible Provisioning Protocol (EPP) θαη ελ γέλεη ζε 

νπνηαδήπνηε παξάκεηξν ηνπ ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

 

16. Σε πεξίπησζε πνπ ε ηήξεζε ηνπ Mεηξψνπ αλαηεζεί απφ ηελ EETT ζε 

Φνξέα, ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ ηα νπνία ηεξνχληαη απφ ην Mεηξψν, 

ζα αλήθνπλ ζηελ EETT ζηελ νπνία θαη ζα δηαηίζεληαη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή φπνηε ε EETT ηπρφλ ηα απαηηήζεη θαη πάλησο ζε θάζε 

πεξίπησζε κεηά ηε ιήμε ηεο αλαζέζεσο ηήξεζεο ηνπ Mεηξψνπ απφ ηελ 

EETT ζην ζπγθεθξηκέλν Φνξέα, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αλ απηή 

επέιζεη. 

17. Τν Μεηξψν δχλαηαη λα παξέρεη πξφζζεηεο Υπεξεζίεο αζθάιεηαο ζηνπο 

Φνξείο Ολνκάησλ Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr.   

 

18. Ζ νπνηαδήπνηε πξνζσξηλή δηαθνπή πξφζβαζεο ησλ Καηαρσξεηψλ ζην 

Μεηξψν γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

Μεηξψνπ, ηε δηαηήξεζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ή ηελ 

θαηάρξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

Καηαρσξεηή δελ δεκηνπξγεί δηθαίσκα απνδεκίσζεο Καηαρσξεηή γηα 

δεκίεο, ζεηηθέο ή απνζεηηθέο.  

19. Ζ πξφζβαζε ησλ Καηαρσξεηψλ ζην Μεηξψν δελ είλαη εγγπεκέλε γηα 

φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ αιιά ππφθεηηαη ζε ηερληθνχο 

πεξηνξηζκνχο πνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγνχλ θαζπζηεξήζεηο θαη 

δηαθνπέο, φπσο νη δηθηπαθέο επηζέζεηο θαη νη δηαθνπέο δηθηχνπ.   

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ VΗΗ 

ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΚΑΣΑΥΩΡΖΣΔ 

 

Άξζξν 16 

Λεηηνπξγία  Καηαρσξεηώλ 

 

1. Oη Καηαρσξεηέο, είλαη  πξφζσπα ηα νπνία πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο 

ηηο νπνίεο ζέηεη θαηά θαηξνχο ε ΔΔΤΤ θαη αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 
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Β ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Καηαρσξεηέο 

κπνξεί λα είλαη θαη αιινδαπά  πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ έδξα ζε θξάηνο 

κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ην δίθαην 

θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηα νπνία έρνπλ  δηνξίζεη 

αληίθιεην ζηελ Διιάδα. 

2. Πξφζσπα ηα νπνία επηζπκνχλ λα θαηαζηνχλ Kαηαρσξεηέο  θαη πιεξνχλ 

ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β, πξνβαίλνπλ ζε απιή 

Γλσζηνπνίεζε ζηελ EETT. Υπφδεηγκα Γλσζηνπνίεζεο πεξηιακβάλεηαη 

ζην Παξάξηεκα Ε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Ζ Γλσζηνπνίεζε 

ζπλνδεχεηαη απφ Υπεχζπλε Γήισζε ηνπ ππνβάιινληνο απηήλ ή ηνπ 

λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν, φηη 

απνδέρνληαη πιήξσο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηα 

θξηηήξηα πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ ηεο ΔΔΤΤ. Ζ 

Γλσζηνπνίεζε ππνβάιιεηαη απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ Σπζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθήο Υπνβνιήο Αηηήζεσλ γηα παξφρνπο Ζιεθηξνληθψλ 

Δπηθνηλσληψλ. Καηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ν Καηαρσξεηήο νθείιεη 

λα απνζηέιιεη ειεθηξνληθά ζηελ ΔΔΤΤ θαη φια ηα αλαγθαία θαηά 

πεξίπησζε ζπλεκκέλα ζηελ Γήισζε έγγξαθα. Σε πεξίπησζε πνπ ε 

Γλσζηνπνίεζε Καηαρσξεηή δελ είλαη πιήξεο, δελ θαηαρσξείηαη ζην 

Μεηξψν Καηαρσξεηψλ ηεο ΔΔΤΤ. Γηα ηελ πξφζβαζε ζην Σχζηεκα 

Ζιεθηξνληθήο Υπνβνιήο Αηηήζεσλ γηα παξφρνπο Ζιεθηξνληθψλ 

Δπηθνηλσληψλ ν αηηψλ/νχζα ππνβάιιεη «Γήισζε Γηαρεηξηζηή» 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζε εηδηθή πξνο ην ζθνπφ απηφ απφθαζε ηεο 

ΔΔΤΤ. Οη πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο ζα ηίζεληαη απφ ηελ αλσηέξσ 

απφθαζε ζα δεκνζηεχνληαη ζην νηθείν ζεκείν ηεο ηζηνζειίδαο ηεο 

ΔΔΤΤ. 

3. H EETT θαηαρσξεί θάζε πιήξε Γλσζηνπνίεζε ζην Μεηξψν 

Καηαρσξεηψλ πνπ δηαηεξεί θαη θνηλνπνηεί άκεζα, ηα ζηνηρεία ηνπ 

Καηαρσξεηή ζην Mεηξψν θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο ζχκθσλα κε ην 

Παξάξηεκα ΗΑ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Aπφ ηελ αλσηέξσ 

δεκνζίεπζε  ν γλσζηνπνηψλ δχλαηαη λα ιεηηνπξγεί σο Kαηαρσξεηήο.  

4. Σε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ 

δεισζεί κε ηελ ππνβνιή ηεο γλσζηνπνίεζεο ζηελ ΔΔΤΤ, ν 

Καηαρσξεηήο ππνρξενχηαη εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ κεηαβνιή  λα 

ελεκέξσζεη ηελ ΔΔΤΤ κέζσ ηνπ Σπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθήο Υπνβνιήο 

Αηηήζεσλ γηα παξφρνπο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ.  

 

Άξζξν 17 

Τπνρξεώζεηο Καηαρσξεηώλ 

 

1. Oη ζρέζεηο ησλ Kαηαρσξεηψλ κε ηνπο αηηνχληεο θαη ηνπο άιινπο 

Καηαρσξεηέο δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ 

ρξεζηψλ εζψλ θαη απφ ην γεληθφηεξν πλεχκα ηνπ παξφληνο 
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Καλνληζκνχ, ηεο λνκνζεζίαο πεξί αληαγσληζκνχ θαη ηεο πξνζηαζίαο 

ησλ θαηαλαισηψλ θαη πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.  

2.  Οη Καηαρσηεηέο ππνρξενχληαη λα ελεξγνπνηήζνπλ ηελ ζχλδεζε ηνπο κε 

ην Μεηξψν κέζα ζε δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπο ζην Μεηξψν. Μέρξη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπο νη 

Καηαρσξεηέο εκθαλίδνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΤΤ σο κε ελεξγνί. 

Δάλ δελ ελεξγνπνηεζεί ε ζχλδεζε κε ην Μεηξψν εληφο ηξηψλ (3) κελψλ 

ε ΔΔΤΤ κε Απφθαζή ηεο πξνβαίλεη ζε δηαγξαθή ηνπ Καηαρσξεηή. 

3. Οη Καηαρσξεηέο νθείινπλ λα αθνινπζνχλ ηα ππνδείγκαηα ησλ 

παξαξηεκάησλ Δ έσο θαη Η θαη ην παξάξηεκα ΗΓ θαη ΗΔ θαη εηδηθά λα 

απαηηνχλ απφ ηνπο θαηαρσξνχκελνπο λα ππνβάινπλ ηηο ζρεηηθέο 

ππεχζπλεο δειψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηά κε ην πεξηερφκελν πνπ 

νξίδνπλ. 

4. Οη Καηαρσξεηέο ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ αξρείν πνπ πεξηέρεη φια ηα 

έγγξαθα (έληππα ή ειεθηξνληθά) πνπ θαηά θαηξνχο ηνπο θαηαηίζεληαη 

απφ ηνπο Kαηαρσξνχκελνπο, ηηο ζρεηηθέο απνδείμεηο θαηαβνιήο ηειψλ 

θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν απνζηέιιεηαη απφ ην Μεηξψν ή 

ηελ ΔΔΤΤ ζηνλ Καηαρσξεηή ζρεηηθά κε ην αληίζηνηρν Όλνκα Xψξνπ 

κε θαηάιεμε .gr. Ζ ΔΔΤΤ δχλαηαη λα απαηηήζεη αλά πάζα ζηηγκή απφ 

ηνπο Καηαρσξεηέο νπνηαδήπνηε απφ ηα έγγξαθα ηεξνχλ νη 

Καηαρσξεηέο ζρεηηθά κε Ολφκαηα Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr. Οη 

Καηαρσξεηέο κεηαβηβάδνπλ ηα αηηνχκελα έγγξαθα ζηελ ΔΔΤΤ εληφο 

εηθνζηηεζζάξσλ (24) σξψλ.  

5. Τν αξρείν ηνπ Καηαρσξεηή ηεξείηαη, ζηελ έθηαζε πνπ απηφ είλαη 

δπλαηφ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε ρξήζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο 

βάζεο δεδνκέλσλ. Ο Καηαρσξεηήο ππνρξενχηαη λα εμάγεη ηα δεδνκέλα 

απηά απφ ηε βάζε κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο ΔΔΤΤ θαη ζε 

θαηάιιειε ειεθηξνληθή κνξθνπνίεζε πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

ΔΔΤΤ. 

6. Οη Καηαρσξεηέο ππνρξενχληαη λα πξνβαίλνπλ ζε φιεο ηηο ελέξγεηεο νη 

νπνίεο απαηηνχληαη ζχκθσλα κε  ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, εληφο ησλ 

πξνζεζκηψλ νη νπνίεο ηίζεληαη απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 

Οπνηεζδήπνηε πξνζεζκίεο ππνβνιήο δειψζεσλ ρξεψζηκσλ πξάμεσλ 

ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, μεθηλνχλ κε ηελ θαηαβνιή ησλ 

λφκηκσλ ηειψλ ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ απφ ηνλ θαηαρσξνχκελν 

πξνο ηνλ Καηαρσξεηή. 

7. Οη Καηαρσξεηέο ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ ηνπο 

Καηαρσξνχκελνπο/Φνξείο γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ηνπο 

θνηλνπνηήζεθε απφ ην Μεηξψν ή ηελ EETT θαη αθνξά ην αληίζηνηρν 

Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr. Οη Καηαρσξεηέο εηδνπνηνχλ ηνπο 

Φνξείο γηα ηελ ιήμε ησλ Ολνκάησλ Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr ην 

αξγφηεξν δχν (2) κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηνπο κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ έρνπλ δειψζεη ζηελ 

Γήισζε Καηαρψξεζεο. 
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8. Οη Καηαρσξεηέο νθείινπλ λα δηαζέηνπλ ηζηνζειίδα θαη πιήξε ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο θαζψο θαη γξακκή εμππεξέηεζεο θαηαλαισηψλ ε νπνία 

ζα ιεηηνπξγεί θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 9:00 πκ έσο 4:00 κκ.. 

Δηδηθά νη Καηαρσξεηέο νη νπνίνη είλαη ήδε δεκνζηεπκέλνη ζηνλ 

θαηάινγν ησλ Καηαρσξεηψλ ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

ΔΔΤΤ, πξηλ ηελ δεκνζίεπζε  ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ  ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, νθείινπλ λα απνζηείινπλ εληφο 

δηαζηήκαηνο ελφο κελφο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ, ηα ζηνηρεία ηεο γξακκήο εμππεξέηεζεο θαηαλαισηψλ. Οη 

Καηαρσξεηέο εμαζθαιίδνπλ φηη δηαζέηνπλ θαηάιιεινπο κεραληζκνχο 

θαη επαξθή αξηζκφ πξνζσπηθνχ ην νπνίν αζρνιείηαη κε ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ θαηαρσξνχκελσλ ηνπ θαη φηαλ ν θαηαρσξνχκελνο 

θαιεί ην ηειεθσληθφ θέληξν ππνζηήξημεο ηνπ Καηαρσξεηή λα κελ 

κέλεη ζε ππεξβνιηθή αλακνλή ε νπνία ζπλίζηαηαη λα κελ μεπεξλά ηα 

πέληε ιεπηά. 

9. Οη Καηαρσξεηέο ππνρξενχληαη, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί, λα πξνβνχλ ζε 

θάζε απαξαίηεηε ελέξγεηα ζχκθσλα κε  ηνλ παξφληα Καλνληζκφ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ Kαηαρσξνπκέλσλ. Απαγνξεχεηαη νη Καηαρσξεηέο λα 

εθαξκφδνπλ πξαθηηθέο πνπ εκπνδίδνπλ ηνπο Καηαρσξνχκελνπο λα 

απεπζχλνληαη ειεχζεξα ζε φπνηνλ Καηαρσξεηή επηζπκνχλ ή λα 

αληηθαζηζηνχλ ηνλ Kαηαρσξεηή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ.  

10. Οη Καηαρσξεηέο ππνρξενχληαη λα απνδίδνπλ ζηελ ΔΔΤΤ ηα λφκηκα 

ηέιε πνπ νξίδνληαη απφ ηελ ΔΔΤΤ, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ  ηνπ 

παξφληα Καλνληζκνχ..  

11. Γηα ηελ πιεξσκή ησλ λφκηκσλ ηειψλ, ν Καηαρσξεηήο ππνρξενχηαη λα 

ρξεζηκνπνηεί ππνζχζηεκα ηνπ Μεηξψνπ. Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ην 

ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ θαηαβάιεη ν Καηαρσξεηήο ζηελ ΔΔΤΤ, 

κεηαηξέπεηαη θαη αληηζηνηρίδεηαη ζε ρξεψζηκεο θηλήζεηο (κνλάδεο). Τν 

ζχλνιν ησλ κνλάδσλ αληηζηνηρεί ζην θαηαηεζέλ πνζφ βάζεη ηνπ 

καζεκαηηθνχ ηχπνπ [αθέξαηεο κνλάδεο = θαηαηεζέλ πνζφ / θφζηνο 

ρξεψζηκεο πξάμεο]. Τπρφλ ππφινηπν πνζφ κέλεη αδηάζεην κέρξη ηελ 

επφκελε θαηάζεζε ηνπ Καηαρσξεηή, νπφηε θαη αζξνίδεηαη κε ην λέν 

πνζφ θαη εθαξκφδεηαη εθ λένπ ν αλσηέξσ καζεκαηηθφο ηχπνο. Οη 

κνλάδεο πνπ δεκηνπξγνχληαη αληηζηνηρνχλ ζε ρξεψζηκεο πξάμεηο ηηο 

νπνίεο εθηειεί ν Καηαρσξεηήο ζην Μεηξψν. Οη πξάμεηο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηηο κνλάδεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νπνηαδήπνηε 

ρξνληθή ζηηγκή, ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ. 

12 Οη κνλάδεο κεηψλνληαη αλά ρξεψζηκε πξάμε. Ο Καηαρσξεηήο έρεη ην 

δηθαίσκα λα πξαγκαηνπνηήζεη ρξεψζηκεο πξάμεηο ζην Μεηξψν έρνληαο 

κεδεληθέο κνλάδεο γηα δηάζηεκα 5 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. Οη πξάμεηο 

απηέο ππνινγίδνληαη σο αξλεηηθέο κνλάδεο. Με ηελ πάξνδν ηνπ 

αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, δηαθφπηεηαη ζηνλ Καηαρσξεηή ε 

δπλαηφηεηα εθηέιεζεο ρξεψζηκσλ πξάμεσλ ζην Μεηξψν, ηελ επφκελε 

εξγάζηκε εκέξα θαη ψξα 10:00π.κ. Γηα ηελ εθ λένπ απφθηεζε 

δηθαηψκαηνο εθηέιεζεο ρξεψζηκσλ πξάμεσλ, ν Καηαρσξεηήο νθείιεη λα 
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θαηαβάιεη ζηελ ΔΔΤΤ ρξεκαηηθφ πφζν ίζν κε ην ζχλνιν ησλ αξλεηηθψλ 

κνλάδσλ πνπ έρεη εθηειέζεη θαη ηελ δεκηνπξγία κίαο ηνπιάρηζηνλ 

επηπιένλ κνλάδαο.  

Τν δηάζηεκα ησλ πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ δχλαηαη λα 

αλαπξνζαξκφδεηαη κε Απφθαζε ηεο ΔΔΤΤ. 

13. Ζ ΔΔΤΤ εθδίδεη κεληαίσο πξνο ηνπο Καηαρσξεηέο ινγαξηαζκφ ηειψλ, ν 

νπνίνο αλαθέξεηαη ζηηο ρξεζηκνπνηεζείζεο κνλάδεο θαη ζηηο αξλεηηθέο 

κνλάδεο πνπ ελδερνκέλσο ππάξρνπλ ζην ζχζηεκα ηελ πεξίνδν 

δεκηνπξγίαο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηειψλ θαη φρη ζην ζχλνιν ηνπ 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ πνπ έρεη θαηαηεζεί απφ ηνλ Καηαρσξεηή.  

 

14. Σηελ πεξίπησζε πξαγκαηνπνίεζεο πξάμεσλ κε αξλεηηθέο κνλάδεο θαη 

αθνχ παξέιζεη ην δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξαγξάθν 12 ζην 

νπνίν ν Καηαρσξεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα πξαγκαηνπνηήζεη ρξεψζηκεο 

πξάμεηο ζην Μεηξψν έρνληαο κεδεληθέο κνλάδεο, ν Καηαρσξεηήο 

ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη άκεζα ηα ηέιε εληφο είθνζη (20) εκεξψλ. Σε 

θάζε πεξίπησζε, κεηά ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ρσξίο  

εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ, ε ΔΔΤΤ κε έγγξαθε εηδνπνίεζή ηεο 

ζέηεη πξνζεζκία ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

πξσηνθφιινπ ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ εμφθιεζή ηεο νθεηιήο 

δηαθνξεηηθά πξνβαίλεη κε Απφθαζή ηεο ζε νξηζηηθή δηαγξαθή ηνπ 

Καηαρσξεηή. 

15. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ηξφπνπ πιεξσκήο ησλ ηειψλ ζα ηεζεί ζε 

εθαξκνγή κε ηελ ζέζε ζε ηζρχ  ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Σην 

κεζνιαβνχλ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ δεκνζίεπζε σο ηελ ζέζε ζε 

ηζρχ, νη Καηαρσξεηέο νθείινπλ λα εμνθιήζνπλ φινπο ηνπο εθθξεκείο 

ινγαξηαζκνχο νθεηιήο ηειψλ. Πξφζβαζε ζην λέν ζχζηεκα πιεξσκήο 

θαη ζπλεπψο ζην Μεηξψν ζα δνζεί ζε Καηαρσξεηέο πνπ έρνπλ 

εμνθιήζεη ζπλνιηθά ηνπο ινγαξηαζκνχο νθεηιήο ηειψλ θαη έρνπλ 

ππνβάιεη Γλσζηνπνίεζε Καηαρσξεηή κε ηελ έλδεημε «ηξνπνπνίεζε» 

ζπκπιεξψλνληαο ην πεδίν Γήισζε Σπκκφξθσζεο κέζσ ηνπ 

Σπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθήο Υπνβνιήο Αηηήζεσλ γηα παξφρνπο 

Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ.  

16. Με ηελ έλαξμε ηνπ λένπ ηξφπνπ πιεξσκήο νη Καηαρσξεηέο έρνπλ 

κεδεληθέο κνλάδεο θαη ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. Μεηά ηελ πάξνδν ησλ δχν πξψησλ κελψλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ ηξφπνπ πιεξσκήο, εκθαλίδνληαη ζην ζχζηεκα σο 

αξλεηηθέο κνλάδεο θαη ηπρφλ ρξεψζηκεο πξάμεηο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνπο Καηαρσξεηέο πνπ δελ έρνπλ θαηαζηεί 

ιεμηπξφζεζκεο. Γηα ηελ πξφζβαζε ηνπο ζην λέν ζχζηεκα πιεξσκήο 

ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

17. Οη Καηαρσξεηέο ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ θαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ 

θαιή ιεηηνπξγία δηθψλ ηνπο Δμππεξεηεηψλ Ολνκάησλ (ηνπιάρηζηνλ 
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δχν) πξνο εμππεξέηεζε ησλ Καηαρσξνπκέλσλ, εθφζνλ νη 

Καηαρσξνχκελνη ην επηζπκνχλ, θαζψο θαη γηα ηε δηθηπαθή ζχλδεζε 

απηψλ ησλ εμππεξεηεηψλ κε ην Σχζηεκα Ολνκαηνδνζίαο Γηαδηθηχνπ. 

18. Οη Καηαρσξεηέο ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε 

πιηθνηερληθή ππνδνκή έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ην 

Μεηξψν ηνπιάρηζηνλ κε κία απφ ηηο δηαζέζηκεο απφ ην Μεηξψν 

κεζφδνπο πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηνχλ ηηο δειψζεηο ησλ 

Καηαρσξνπκέλσλ. Οη κέζνδνη δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Μεηξψνπ. 

19. Ο Καηαρσξεηήο δελ κπνξεί λα πξνβεί ζε θακία πξάμε επί Ολφκαηνο 

Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηνπ Φνξέα 

ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr. Ζ ζπλαίλεζε πξέπεη λα έρεη 

δνζεί κε έγγξαθν ή ειεθηξνληθφ ηξφπν θαη ηεξείηαη ζην αξρείν ηνπ 

Καηαρσξεηή. 

20. Ο Καηαρσξεηήο επηηξέπεηαη λα είλαη θαη Καηαρσξνχκελνο κφλν αλ ηα 

Oλφκαηα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr είλαη γηα δηθή ηνπ ρξήζε. Σε θάζε 

πεξίπησζε ν  Καηαρσξεηήο δελ πξέπεη λα θάλεη θαηάρξεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο απηνχ, επηδηψθνληαο ηελ Eθρψξεζε ζηνλ ίδην 

αδηθαηνιφγεηα κεγάινπ αξηζκνχ Oλνκάησλ Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr. 

21. Oη Kαηαρσξεηέο δελ αξλνχληαη, ρσξίο εχινγε αηηία, ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.. 

22. Οη Καηαρσξεηέο επηηξέπνπλ ζηελ ΔΔΤΤ ή/θαη ζε πξφζσπα ηα νπνία 

ππνδεηθλχεη θαηά θαηξνχο ε EETT, λα επηζθέπηνληαη ηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπο θαη λα ειέγρνπλ ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ Kαηαρσξεηψλ. 

Δπίζεο νη Καηαρσξεηέο παξέρνπλ ζηελ ΔΔΤΤ θάζε αλαγθαία 

πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπο σο Καηαρσξεηέο. 

23. Oη Kαηαρσξεηέο θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο πξέπεη λα 

ηεξνχλ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο ζπλάδνπλ κε   ηνλ παξφληα 

Καλνληζκφ. 

24. Οη Καηαρσξεηέο νθείινπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

Μεηξψνπ κφλνλ γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζην 

πιαίζην ηνπ Καλνληζκνχ. Πεξαηηέξσ δε, έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή 

επζχλε γηα ηελ νξζή θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ Καηαρσξνπκέλσλ 

ζην Μεηξψν, ελψ νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ 

δηφξζσζε ιαλζαζκέλσλ θαηαρσξεκέλσλ ζηνηρείσλ επηβαξχλεη ηνλ 

Καηαρσξεηή. 

25. Σε πεξίπησζε πνπ ν Καηαρσξεηήο επηζπκεί λα παχζεη λα ιεηηνπξγεί σο 

ηέηνηνο ηφηε νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηνπιάρηζην ελελήληα (90) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ην Μεηξψν, ηελ ΔΔΤΤ θαη ηνπο 

Καηαρσξνπκέλνπο ηνπ, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ εγθαίξσο λα 

κεηαθεξζνχλ ζε άιιν Καηαρσξεηή.  Δπίζεο ν Καηαρσξεηήο νθείιεη λα 

πξνβεί ζε θάζε αλαγθαία ελέξγεηα γηα ηε κεηαθνξά ησλ Ολνκάησλ 

Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr Ζ EETT δεκνζηεχεη πξνζεθφλησο ην γεγνλφο 
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ζηελ ηζηνζειίδα ηεο, θαιεί φινπο ηνπ Φνξείο θαη Kαηαρσξνχκελνπο λα 

επηιέμνπλ λέν Kαηαρσξεηή. Τν αξγφηεξν κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 

ελελήληα εκεξψλ   απελεξγνπνηεί ηελ πξφζβαζε ηνπ Καηαρσξεηή ζην 

Μεηξψν θαη ηνλ δηαγξάθεη απφ ηελ ιίζηα Καηαρσξεηψλ πνπ είλαη 

δεκνζηεπκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο. 

 

26. O Καηαρσξεηήο ζε πεξίπησζε πνπ ηεζεί ζε εθθαζάξηζε ή λφκηκε 

δηαρείξηζε ή θεξπρζεί ζε πηψρεπζε νθείιεη λα δειψζεη άκεζα παχζε 

ιεηηνπξγίαο ζηελ ΔΔΤΤ πξνζθνκίδνληαο ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

H EETT δεκνζηεχεη πξνζεθφλησο ην γεγνλφο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο, 

θαιεί φινπο ηνπ Φνξείο θαη Kαηαρσξνχκελνπο λα επηιέμνπλ λέν 

Kαηαρσξεηή, απελεξγνπνηεί ηελ πξφζβαζε ηνπ Καηαρσξεηή ζην 

Μεηξψν θαη ηνλ δηαγξάθεη απφ ηελ ιίζηα Καηαρσξεηψλ πνπ είλαη 

δεκνζηεπκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο. 

27. Σηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 25 θαη 26 ηνπ παξφληνο άξζξνπ κε ηελ 

δηαγξαθή ηνπ Καηαρσξεηή θαη ηελ απελεξγνπνίεζε ηνπ  εάλ  νη 

Καηαρσξνχκελνη δελ κεξηκλήζνπλ γηα ηελ κεηαθνξά Ολνκάησλ Φψξνπ 

ζε άιινλ Καηαρσξεηή ηα νλφκαηα εμαθνινπζνχλ θαη ηζρχνπλ κέρξη ηελ 

ιήμε ηνπο αιιά δελ κπνξεί λα γίλεη θακία πξάμε επ’ απηψλ.  

28.    Σηελ πεξίπησζε πνπ έλαο Καηαρσξεηήο Ολνκάησλ Φψξνπ ιεηηνπξγεί 

θαη σο Πάξνρνο ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν (ISP), νη Λχηεο 

(Resolvers) ζην δίθηπν πξφζβαζεο δελ πξέπεη λα είλαη Αξκφδηνη 

Δμππεξεηεηέο Ολνκάησλ (Authoritative Domain Name Server) γηα άιια 

αξρεία δψλεο Ολνκάησλ Φψξνπ, κε εμαίξεζε ηα Ολφκαηα Φψξνπ ζηα 

νπνία ν ίδηνο ν Πάξνρνο ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν (ISP) 

είλαη Φνξέαο/δηθαηνχρνο.  

29. Καηφπηλ εθδφζεσο ζρεηηθήο απνθάζεσο ηεο ΔΔΤΤ, δχλαηαη λα 

επηηξαπεί ζηνπο Καηαρσξεηέο λα γλσζηνπνηνχλ ζε ηξίηνπο ζηνηρεία 

θαηαρψξεζεο θνξέσλ Ολνκάησλ Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr πνπ είλαη 

λνκηθά πξφζσπα. 

30. Πεξηνξηζηηθά, γηα ηελ πεξίπησζε ιάζνπο ππνβνιήο ζηνηρείσλ 

θαηαρσξνχκελνπ απφ ηνλ Καηαρσξεηή, επηηξέπεηαη ε δηφξζσζή ηνπο 

κεηά ηελ εθρψξεζε ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr κε δήισζε 

κεηαβνιήο επσλπκίαο/νλνκαηεπψλπκνπ. Σηελ πεξίπησζε ππνβνιήο 

ηέηνηαο δήισζεο ν Καηαρσξεηήο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη 

πξνεγνπκέλσο ηνλ θνξέα ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr. Ζ 

πξάμε είλαη ρξεψζηκε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα  ζηνλ παξφληα 

Καλνληζκφ γηα ηηο δειψζεηο κεηαβνιήο επσλπκίαο/νλνκεηαπψλπκνπ.  

 

Άξζξν 18 
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Γηαγξαθή Καηαρσξεηή θαη άιιεο δηνηθεηηθέο θπξώζεηο 

 

Σε πεξίπησζε πνπ ν Καηαρσξεηήο δελ ηεξεί ηηο δηαηάμεηο  ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ ε ΔΔΤΤ δχλαηαη θαηφπηλ αθξνάζεσο λα επηβάιιεη ηηο αθφινπζεο 

θπξψζεηο:  

α. Γηαγξαθή Καηαρσξεηή 

Σε πεξίπησζε πνπ ν Καηαρσξεηήο παξαβεί νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε 

ηνπ ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ε ΔΔΤΤ δχλαηαη λα πξνβεί 

ζηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ηελ ιίζηα Καηαρσξεηψλ. Σε πεξίπησζε 

έθδνζεο Απφθαζεο κε ηελ νπνία δηαηάζζεηαη ε δηαγξαθή Καηαρσξεηή, 

ε ΔΔΤΤ απελεξγνπνηεί ηνλ Καηαρσξεηή απφ ην Μεηξψν θαη ηνλ 

δηαγξάθεη απφ ηελ ιίζηα Καηαρσξεηψλ πνπ είλαη δεκνζηεπκέλε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο, δεκνζηεχεη πξνζεθφλησο ην γεγνλφο ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο, θαη θαιεί φινπο ηνπο θνξείο ησλ Ολνκάησλ Φψξνπ κε θαηάιεμε 

.gr ηα νπνία δηαρεηξίδεηαη ν Καηαρσξεηήο λα επηιέμνπλ λέν 

Καηαρσξεηή. Ζ ΔΔΤΤ δχλαηαη κε Απφθαζή ηεο λα κελ δερζεί 

Γλσζηνπνίεζε Καηαρσξεηή απφ πξφζσπν ην νπνίν έρεη δηαγξαθεί σο 

Καηαρσξεηήο κε Απφθαζε ηεο ΔΔΤΤ ζχκθσλα κε  ηνλ παξφληα 

Καλνληζκφ.. 

 

 

β. Δπηβνιή Πξνζηίκνπ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

γ. Σχζηαζε.   

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ VIII 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

 

Άξζξν 19 

Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ 

 

1. Tα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ Φνξέσλ Oλνκάησλ 

Xψξνπ δελ δεκνζηνπνηνχληαη νχηε θνηλνπνηνχληαη ζε ηξίηνπο ζε 

πεξίπησζε πξνεγνχκελεο ξεηήο άξλεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ.  
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2. Kαη’ εμαίξεζε απφ ηα παξαπάλσ, ε EETT ζε θάζε πεξίπησζε 

γλσζηνπνηεί ηα ζηνηρεία ηνπ Φνξέα Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr 

εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή Δηζαγγειηθή Παξαγγειία. 

 

3. Καηφπηλ εθδφζεσο ζρεηηθήο απνθάζεσο ηεο ΔΔΤΤ είλαη δπλαηφλ λα 

επηηξαπεί ζηνπο Καηαρσξεηέο λα θνηλνπνηνχλ ζε ηξίηνπο πξνζσπηθά 

δεδνκέλα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ Φνξέσλ Ολνκάησλ Φψξνπ κε 

θαηάιεμε .gr πνπ αλήθνπλ ζηελ δηαρείξηζε ηνπο θαη πνπ δελ έρνπλ 

αξλεζεί ξεηά ηελ δεκνζηνπνίεζε ηνπο, εθφζνλ ηνπο ππνβιεζεί ζρεηηθή 

αίηεζε. 

 

4. Mε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε 

ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, νη Καηαρσξεηέο 

ζπγθεληξψλνπλ δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πξνζψπσλ πνπ 

ππνβάιινπλ δειψζεηο θαηαρψξεζεο Ολνκάησλ Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr 

ή δειψζεηο άιισλ πξάμεσλ  επί Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr 

κφλν ζην βαζκφ πνπ απηά είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

Γειψζεσλ απηψλ. Ζ ζπιινγή ή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα γηα άιινπο ζθνπνχο απαγνξεχεηαη, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε 

ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πξνζψπνπ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ IX 

ΣΔΛΖ 

 

Άξζξν 20 

Σέιε εθρώξεζεο θαη ρξήζεο Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr 

 

1. Οη Καηαρσξνχκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαβάιινπλ ζηελ ΔΔΤΤ 

αληαπνδνηηθά ηέιε: α) γηα ηελ εθρψξεζε ψζηε λα θαιχπηεηαη ην 

δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο ηεο ΔΔΤΤ θαη β) γηα ηελ ρξήζε ησλ Ολφκαησλ 

Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr.  

2. Γηα θάζε πξάμε εθρψξεζεο Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr. ή 

ελεξγνπνίεζεο δεζκεπκέλνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr, ή 

κεηαβίβαζεο-κεηαβνιήο επσλπκίαο/νλνκαηεπσλχκνπ Φνξέα, 

αλαλέσζεο εθρσξεκέλνπ ή ελεξγνπνηεκέλνπ δεζκεπκέλνπ Ολφκαηνο 

Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr, o Καηαρσξεηήο απνδίδεη ζηελ ΔΔΤΤ ηα ηέιε 

ηα νπνία νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Γ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Γηα 

ηηο αλσηέξσ πξάμεηο δελ απνδίδνληαη ζηελ ΔΔΤΤ ηέιε ζε πεξίπησζε 

δήισζεο ε νπνία ζεσξείηαη αλππφζηαηε. Ζ ρξέσζε ηεο αλαλέσζεο, 

κεηαβίβαζεο θαη Μεηαβνιήο Δπσλπκίαο/Ολνκαηεπσλχκνπ ηνπ Φνξέα  

εθρσξεζέληνο Ολφκαηνο Φψξνπ θαιχπηεη θαη ηελ αλαλέσζε, 

κεηαβίβαζε θαη Μεηαβνιή Δπσλπκίαο/Ολνκαηεπσλχκνπ ηνπ Φνξέα γηα 

νπνηαδήπνηε κνξθή ηνπ εθρσξεζέληνο Ολφκαηνο Φψξνπ δεζκεχεηαη 
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απηφκαηα ζχκθσλα κε ηηο παξ. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο θαη 

ηα νπνία δελ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί θαηφπηλ δειψζεσο ηνπ.  

3. Ο Καηαρσξεηήο δχλαηαη λα απαηηεί ηελ πιεξσκή ηειψλ απφ ηνπο 

Καηαρσξνχκελνπο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη θαηαβνιή 

ηειψλ ζηελ ΔΔΤΤ φπσο γηα ηελ εηζαγσγή εγγξαθψλ DNSSEC (DS 

Records) ζην Μεηξψν.  

 

4. Οη Καηαρσξεηέο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη, επί πνηλή δηαγξαθήο 

απφ ηνλ δεκνζηεπκέλν απφ ηελ ΔΔΤΤ Καηάινγν Καηαρσξεηψλ, γηα ηελ 

θαηαβνιή ζηελ ΔΔΤΤ ησλ ηειψλ γηα εθρσξήζεηο Ολνκάησλ Φψξνπ κε 

θαηάιεμε .gr, ελεξγνπνηήζεηο δεζκεπκέλσλ Ολνκάησλ Φψξνπ κε 

θαηάιεμε.gr., κεηαβηβάζεηο-κεηαβνιέο επσλπκίαο/νλνκαηεπσλχκνπ ηνπ 

Φνξέα, αλαλεψζεηο εθρσξεκέλσλ ή ελεξγνπνηεκέλσλ δεζκεπκέλσλ 

Ολνκάησλ Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr, ησλ Καηαρσξνπκέλσλ πνπ 

εμππεξεηνχλ.  

5. Τα ηέιε πνπ απαηηεί ν Καηαρσξεηήο απφ ηνλ Καηαρσξνχκελν θαζψο νη 

Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγψλ πνπ δηέπνπλ ηηο ελέξγεηεο επί Ολνκάησλ 

Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζην δηθηπαθφ ηφπν 

ηνπ Καηαρσξεηή.  

6. Ζ αλαγξαθή ησλ ηειψλ γίλεηαη ζε επδηάθξηηε θαη εχθνια πξνζβάζηκε 

ζέζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Καηαρσξεηή νχησο ψζηε λα δχλαληαη νη 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ΔΔΤΤ λα δηελεξγνχλ ειέγρνπο ηηκψλ θαηά 

βνχιεζε. 

7. Απαγνξεχεηαη, επί πνηλή δηαγξαθήο απφ ηνλ δεκνζηεπκέλν απφ ηελ 

ΔΔΤΤ Καηάινγν Καηαρσξεηψλ, ε επηβνιή απφ Καηαρσξεηή ζε 

Καηαρσξνχκελν ηειψλ πςειoηέξσλ απφ απηά πνπ νξίδνληαη ζην 

Παξάξηεκα Γ . 

8. Γηα ηελ δηεμαγσγή Αθξφαζεο ζην πιαίζην ηνπ Καλνληζκνχ Αθξνάζεσλ 

ηεο ΔΔΤΤ, θαηφπηλ θαηαγγειίαο γηα νπνηαδήπνηε παξάβαζε  ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ, απαηηείηαη απφ ηνλ Καηαγγέινληα ε θαηαβνιή 

ηέινπο πνζνχ 200 Δπξψ εάλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν θαη 400 Δπξψ εάλ  

είλαη λνκηθφ πξφζσπν ζε  ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο ΔΔΤΤ πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο.  

9. Ζ ΔΔΤΤ δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεη κε Απφθαζή ηεο ην χςνο ησλ 

ηειψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ. Τν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 

δεκνζηεχζεσο ηεο Απνθάζεσο θαη ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο δε κπνξεί 

λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ X 

ΑΚΖΖ ΔΠΟΠΣΔΗΑ 

 

Άξζξν 21 
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Άζθεζε Δπνπηείαο 

1. Ζ ΔΔΤΤ επνπηεχεη θαη ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ.  

2. Ο θνξέαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Μεηξψν θαη νη Καηαρσξεηέο πξέπεη λα 

παξέρνπλ ζηελ ΔΔΤΤ θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία πνπ ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε απφ ηελ ΔΔΤΤ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο νλνκαηνδνζίαο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ ή γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο. 

3. Ο θνξέαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Μεηξψν ππνρξενχηαη λα ζπληάζζεη θαη 

λα ππνβάιιεη ζηελ ΔΔΤΤ Τξηκεληαία Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ζηνηρεία, ζρεηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ .gr, φπσο ην πεξηερφκελν απηήο ηεο Έθζεζεο 

νξίδεηαη απφ θαηξφ ζε θαηξφ απφ ηελ ΔΔΤΤ. 

  

4. Ζ ΔΔΤΤ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε  δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη 

αλαγθαίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ζεβφκελε ηελ αξρή 

ηεο δηαθάλεηαο ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ XΗ 

ΣΔΛΗΚΔ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

Άξζξν 22 

Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο 

 

1. Απφ ηελ ζέζε ζε ηζρχ  ηνπ παξφληνο θαηαξγείηαη ε Απφθαζε ηεο ΔΔΤΤ 

ΑΠ 351/76 «Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο Ολνκάησλ 

Φψξνπ κε θαηάιεμε. gr» (ΦΔΚ 717/Β/27-5-2005) φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΤΤ ΑΠ 353/185, (ΦΔΚ 1251/Β/6.9.2005) 

Γηφξζσζε ΦΔΚ 1545/9.11.2005) 

2. Ο παξψλ Καλνληζκφο δηέπεη φια ηα Ολφκαηα Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr 

ηα νπνία έρνπλ εθρσξεζεί κέρξη ηε ζέζε ηνπ ζε ηζρχ αλεμάξηεηα απφ ηε 

δηαδηθαζία απφ ηελ νπνία εθρσξήζεθαλ 

3. Απφ ηελ δεκνζίεπζε  ηνπ παξφληνο ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο 

θαη κέρξη ηελ ζέζε ζε ηζρχ απηήο θαηά ην άξζξν 23, εμαθνινπζεί λα 

εθαξκφδεηαη ε Απφθαζε ηεο ΔΔΤΤ ΑΠ 351/76  φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΤΤ: ΑΠ ΔΔΤΤ  353/185 κε ηελ θάησζη 

ηξνπνπνίεζε:  

Α) Τν άξζξν 8.1 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

Ζ ΔΔΤΤ απνξξίπηεη Αίηεζε Δθρψξεζεο Ολφκαηνο Φψξνπ κε 

θαηάιεμε .gr , ζηηο εμήο , πεξηνξηζηηθά νξηδφκελεο πεξηπηψζεηο πνπ 

απνηεινχλ απφιπηνπο ιφγνπο απφξξηςεο :   
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α) Αλ ην Μεηαβιεηφ Πεδίν Ολφκαηνο Φψξνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ  κε 

θαηάιεμε .gr ηαπηίδεηαη κε γεσγξαθηθφ φξν πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζηελ ιίζηα γεσγξαθηθψλ φξσλ ε νπνία είλαη δεκνζηεπκέλε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΤΤ ζηελ ειιεληθή θαη ιαηηληθή κνξθή (ζχκθσλα 

κε ην Παξάξηεκα ΗΒ ηνπ παξφληνο) θαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο 

Γήισζεο Καηαρψξεζεο δελ πξνθχπηεη φηη ν Φνξέαο πνπ ηελ 

ππνβάιιεη απνηειεί ηνλ αληίζηνηρν δηθαηνχρν Οξγαληζκφ Τνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο δελ ηζρχεη θαζφζνλ αθνξά ην 

Μεηαβιεηφ Πεδίν Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr ηξίηνπ 

επηπέδνπ 

β) Αλ ην Μεηαβιεηφ Πεδίν Ολφκαηνο Φψξνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ 

απνηειεί θσδηθφ ρψξαο πνπ πεξηέρεηαη ζηελ ιίζηα ISO 3166-1 ηνπ 

νξγαληζκνχ ISO 

γ) Αλ ην Όλνκα Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr ζπληίζεηαη απφ 

αιθαξηζκεηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζπλζέηνπλ ζεκείν ην νπνίν 

απνηειεί ιέμε θιεηδί ζην δηαδίθηπν θαη έρεη απνξξηθζεί ζην 

παξειζφλ 

δ) Αλ ην Μεηαβιεηφ Πεδίν Ολφκαηνο Φψξνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ  ή 

Κνηλφρξεζηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ ηξίηνπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr 

ζπληίζεηαη απφ αιθαξηζκεηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζπλζέηνπλ ζεκείν, 

ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ έρεη θξηζεί φηη αληίθεηηαη ζηε δεκφζηα ηάμε θαη 

ηα ρξεζηά ήζε εθηφο αλ άιισο θξηζεί κε Απφθαζε ηεο ΔΔΤΤ 

ε)  Αλ ην Μεηαβιεηφ Πεδίν Ολφκαηνο Φψξνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ  ή 

Κνηλφρξεζηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ ηξίηνπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr 

ηαπηίδεηαη κε φξν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ιίζηα φξσλ, πνπ είλαη 

δεκνζηεπκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΤΤ, νη νπνίνη ζπληζηνχλ 

ζεκείν θαη επίζεκα ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο θαη ησλ ινηπψλ θξαηψλ 

ή /θαη δηεζλψλ Οξγαληζκψλ ή/θαη άιισλ δηεζλψλ νληνηήησλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηξηο ηεο Σπκβάζεσο ησλ Παξηζίσλ γηα ηελ 

Βηνκεραληθή Ηδηνθηεζία, θαζψο θαη ζεκείν κεγάιεο ζπκβνιηθήο 

ζεκαζίαο, ηδίσο ζξεζθεπηηθά ζχκβνια θαη ιέμεηο, εθηφο αλ άιισο 

θξηζεί κε Απφθαζε ηεο ΔΔΤΤ, 

ζη) Αλ απφ ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο εθρψξεζεο πνπ ππνβάιιεηαη 

ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ δελ πξνθχπηεη φηη ν Φνξέαο έρεη ηελ 

ηδηφηεηα, πνπ αληηζηνηρεί ζε Φνξείο ζηνπο νπνίνπο δχλαηαη λα 

εθρσξεζεί Κνηλφρξεζην Όλνκα Φψξνπ ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 

Γ ηνπ Καλνληζκνχ,  θαη ην νπνίν ζπλζέηεη ην Με Μεηαβιεηφ Πεδίν 

Ολνκάησλ Φψξνπ 3
νπ

 επηπέδνπ. 

 

Β) Σην Άξζξν 9, παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β, πξνζηίζεηαη: 

 ζεκείν xii κε ην   εμήο πεξηερφκελν : 
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Σε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ ηελ ΔΔΤΤ απηεπάγγειηα ή 

θαηφπηλ θαηαγγειίαο ηξίηνπ φηη έρεη ππνβιεζεί ζην Μεηξψν αίηεζε 

εθρψξεζεο Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr απφ ην ίδην πξφζσπν 

απφ ην νπνίν ην ελ ιφγσ Όλνκα Φψξνπ έρεη δηαγξαθεί κε Απφθαζε 

ηεο ΔΔΤΤ ή κε Απφθαζε δηθαζηεξίνπ, ρσξίο λα δηθαηνινγείηαη, 

εμεηάδεηαη εθ λένπ ε εθρψξεζε ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε 

.gr ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 9  θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε  αίηεζε 

εθρψξεζεο είλαη αδηθαηνιφγεηε ην Όλνκα Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr 

δηαγξάθεηαη κε Απφθαζε εο ΔΔΤΤ. 

ζεκείν xiii κε ην εμήο πεξηερφκελν: 

 Σε πεξίπησζε πνπ ην Όλνκα Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr απνηειεί 

ζεκείν θαη επίζεκα ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο θαη ησλ ινηπψλ θξαηψλ 

ή /θαη δηεζλψλ Οξγαληζκψλ ή/θαη άιισλ δηεζλψλ νληνηήησλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηξηο ηεο Σπκβάζεσο ησλ Παξηζίσλ γηα ηελ 

Βηνκεραληθή Ηδηνθηεζία, θαζψο θαη ζεκείν κεγάιεο ζπκβνιηθήο 

ζεκαζίαο, ηδίσο ζξεζθεπηηθά ζχκβνια θαη ιέμεηο. 

ζεκείν xiv.κε ην εμήο πεξηερφκελν 

 Σε πεξίπησζε πνπ ην ζπγθεθξηκέλν Όλνκα Φψξνπ αληίθεηηαη ζηε 

δεκφζηα ηάμε θαη ηα ρξεζηά ήζε. 

 

4. Γειψζεηο γηα πξάμεηο επί Ολνκάησλ Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr πνπ 

ππνβιήζεθαλ ζην Μεηξψν πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαη 

εθθξεκνχλ δηεθπεξαηψλνληαη βάζεη απηήο . 

5. Καηαγγειίεο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ ΔΔΤΤ πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ θαη εθθξεκνχλ δηεθπεξαηψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

πξηλ απφ ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο δηαηάμεηο. 

 

Άξζξν 23 

Έλαξμε Ηζρύνο 

1. Ο Καλνληζκφο απηφο λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

2. Ο παξψλ Καλνληζκφο ηίζεηαη ζε ηζρχ εληφο πέληε (5)  κελψλ απφ ηελ 

δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο εθηφο αλ νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά ζε επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ   

                 

Άξζξν 24 

Παξαξηήκαηα 

Τα αθφινπζα Παξαξηήκαηα απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχο: 

Παξάξηεκα A 
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Υαξαθηεξηζηηθά Δμππεξεηεηώλ Ολνκάησλ 

γηα Ολόκαηα Υώξνπ ππό ην .gr 

 

1. Κάζε Όλνκα Φψξνπ ππφ ην .gr ην νπνίν είλαη ζε ιεηηνπξγία πξέπεη λα 

εμππεξεηείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) Δμππεξεηεηέο Ολνκάησλ. Οη 

εμππεξεηεηέο απηνί επηζηξέθνπλ εγγξαθέο ηχπνπ NS (NS Records) κε 

ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα φινπο ηνπο Δμππεξεηεηέο Ολνκάησλ πνπ 

εμππεξεηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν Όλνκα Φψξνπ ππφ ην .gr. 

2. Οη Δμππεξεηεηέο Ολνκάησλ επηζηξέθνπλ εγγξαθέο ηχπνπ MX (Mail 

Exchange) γηα θάζε Όλνκα Φψξνπ ππφ ην .gr πνπ εμππεξεηνχλ. Οη 

εμππεξεηεηέο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο ηηο 

εγγξαθέο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην δηθαηνχρν ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ 

ππφ ην .gr έρνπλ ξπζκηζηεί έηζη ψζηε λα δέρνληαη κελχκαηα 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ απνζηέιινληαη πξνο ην αληίζηνηρν 

Όλνκα Φψξνπ. 

3. Οη Δμππεξεηεηέο Ολνκάησλ επηζηξέθνπλ εγγξαθέο ηχπνπ SOA (Start of 

Authority) γηα θάζε Όλνκα Φψξνπ ππφ ην .gr πνπ εμππεξεηνχλ, νη 

νπνίεο ζπκβαδίδνπλ κε ηηο αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο : 

α. Τν πεδίν “MNAME” πεξηέρεη ην φλνκα ηνπ πξσηεχνληνο 

Δμππεξεηεηή Ολνκάησλ γηα ην Όλνκα Φψξνπ ππφ ην .gr. 

β. Τν πεδίν “RNAME” πεξηέρεη κηα ιεηηνπξγηθή δηεχζπλζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

γ. Οη ζεηξηαθνί αξηζκνί θαη νη ρξνλνκεηξεηέο (timers) αθνινπζνχλ 

ηηο αξρέο ηνπ Σπζηήκαηνο Ολνκαηνδνζίαο Γηαδηθηχνπ κε ηξφπν 

ηέηνην ψζηε λα κελ παξνπζηάδνληαη νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ 

απηέο. 
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Παξάξηεκα B 

 

Κξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνύλ νη Καηαρσξεηέο 

 

1. Καηαρσξεηέο νθείινπλ λα είλαη θπζηθά, ή λνκηθά πξφζσπα 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ηδξπζέληα θαη δηεπφκελα απφ ην δίθαην θξάηνπο 

κέινπο ηεο EE.  

2. Οη Καηαρσξεηέο νθείινπλ λα δηαζέηνπλ ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ην 

έκςπρν δπλακηθφ θαη ηελ ππνδνκή πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ έηζη 

ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη πξνζεθφλησο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο σο 

Καηαρσξεηέο ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 

3. Οη Καηαρσξεηέο ππνρξενχληαη:  

(α) λα δηαζέηνπλ θαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία δηθψλ ηνπο 

Δμππεξεηεηψλ Ολνκάησλ (ηνπιάρηζηνλ δχν) πξνο εμππεξέηεζε ησλ 

Καηαρσξνπκέλσλ εθφζνλ νη Καηαρσξνχκελνη ην επηζπκνχλ θαζψο θαη 

γηα ηε δηθηπαθή ζχλδεζε απηψλ ησλ εμππεξεηεηψλ κε ην Σχζηεκα 

Όλνκαηνδνζίαο Γηαδηθηχνπ. 

(β) λα δηαζέηνπλ θαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ πιηθνχ 

θαη ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ αξρείνπ κε 

ηα ζηνηρεία ησλ Καηαρσξνπκέλσλ πνπ εμππεξεηνχλ. 

(γ) λα δηαζέηνπλ ην αληίζηνηρν έκςπρν δπλακηθφ, ζε ζρέζε κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ Καηαρσξνχκελσλ / Φνξέσλ πνπ αλακέλεηαη λα 

εμππεξεηήζνπλ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή επεμεξγαζία θαη ν 

έιεγρνο ησλ δειψζεσλ εθρψξεζεο θαη ησλ δειψζεσλ ησλ ινηπψλ 

πξάμεσλ επί Ολνκάησλ Φψξνπ κέζα ζηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ 

Καλνληζκφ ρξνληθά φξηα. 

4. H EETT δχλαηαη λα εθδίδεη Kαλνληζκνχο Γενληνινγίαο πξνο ηνπο 

νπνίνπο ππνρξεψλνληαη λα ζπκκνξθψλνληαη νη Kαηαρσξεηέο ή λα 

θαζνξίδεη ειάρηζηεο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο ππνδνκήο, ηεξνπκέλσλ 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο ηεο EE. 

Πεξαηηέξσ ε ΔΔΤΤ κε λεφηεξε Απφθαζή ηεο δχλαηαη λα νξίζεη 

δηαδηθαζία εζεινληηθήο δηαπίζηεπζεο γηα ηνπο Καηαρσξεηέο 
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Παξάξηεκα Γ 

A Kνηλόρξεζηα Oλόκαηα Xώξνπ Γεπηέξνπ Eπηπέδνπ 

κε θαηάιεμε .gr 

 

Γηα ηελ εθρψξεζε Ολνκάησλ Φψξνπ 3νπ επηπέδνπ δηαηίζεληαη ηα αθφινπζα 

Ολφκαηα Φψξνπ 2νπ επηπέδνπ : 

α. com.gr  

β.  edu.gr  

γ. net.gr  

δ. org.gr  

ε. gov.gr. 

o  ηελ εθρψξεζε Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε com.gr δηθαηνχληαη  

φζνη αζθνχλ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα 

o  ηελ εθρψξεζε Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε edu.gr δηθαηνχληαη 

εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί  

o  ηελ εθρψξεζε Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε net.gr δηθαηνχληαη νη 

πάξνρνη ππεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ (Internet Service Providers – ISPs) θαη 

πάξνρνη δηθηχσλ  

o ηελ εθρψξεζε Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε org.gr δηθαηνχληαη κε 

θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί 

o ηελ εθρψξεζε Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε gov.gr δηθαηνχληαη  

θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί  
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Παξάξηεκα Γ 

 

Σέιε εθρώξεζεο θαη ρξήζεο Ολνκάησλ Υώξνπ 

1. Γηα θάζε πξάμε εθρψξεζεο ή ελεξγνπνίεζεο δεζκεπκέλνπ Ολφκαηνο 

Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr, ή κεηαβίβαζεο-κεηαβνιήο 

επσλπκίαο/νλνκαηεπσλχκνπ Φνξέα, αλαλέσζεο εθρσξεκέλνπ ή 

ελεξγνπνηεκέλνπ δεζκεπκέλνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr o 

Καηαρσξεηήο απνδίδεη ζηελ ΔΔΤΤ δψδεθα επξψ θαη πελήληα ιεπηά (12,50)  

2. Τν αλψηαην φξην ησλ ηειψλ πνπ δχλαηαη λα θαηαβάιιεη ν Καηαρσξνχκελνο 

ζηνλ Καηαρσξεηή νξίδεηαη σο εμήο: 

(α) Σαξάληα ηέζζεξα (44) Δπξψ + Φ.Π.Α. γηα εθρψξεζε 

Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε  .gr, 

(β) Σαξάληα Τέζζεξα (44) Δπξψ + Φ.Π.Α. γηα ελεξγνπνίεζε 

δεζκεπκέλνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε  .gr 

(γ) Σαξάληα Τέζζεξα (44) Δπξψ + Φ.Π.Α. γηα κεηαβίβαζε 

εθρσξεκέλνπ ή ελεξγνπνηεκέλνπ δεζκεπκέλνπ Ολφκαηνο Φψξνπ 

κε θαηάιεμε  .gr 

(δ) Σαξάληα Τέζζεξα (44) Δπξψ + Φ.Π.Α. γηα κεηαβνιή 

επσλπκίαο/νλνκαηεπσλχκνπ ηνπ Φνξέα εθρσξεκέλνπ ή 

ελεξγνπνηεκέλνπ δεζκεπκέλνπ Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε  

.gr 

(ε) Δίθνζη Δλλέα Δπξψ θαη Τξηάληα Λεπηά (29,30) + Φ.Π.Α. γηα 

αλαλέσζε εθρσξεκέλνπ ή ελεξγνπνηεκέλνπ δεζκεπκέλνπ 

Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε  .gr 

3. Σηα σο άλσ ηέιε ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ηέινο πνπ απνδίδεηαη απφ ηνλ 

Καηαρσξεηή ζηελ ΔΔΤΤ. 

 



Παξάξηεκα Δ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΓΖΛΩΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΟΝΟΜΑΣΟ ΥΩΡΟΤ .GR 

Ζκεξνκελία / Ώξα ππνβνιήο 

Γήισζεο ζηνλ Καηαρσξεηή 

 

Πξνο ηνλ Καηαρσξεηή κε ηελ επσλπκία……………………. 

 

εκείσζε : Σα πεδία  κε αζηεξίζθν (*) δηαβηβάδνληαη ππνρξεσηηθά ζην Μεηξών  

θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξσζνύλ ε δήισζε είλαη αλππόζηαηε ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 7 παξ. 1
α 

ηνπ θαλνληζκνύ.  

 

εκεηώζηε κε  όζα  από ηα 

θάησζη ζηνηρεία ζεσξείηε 

εκπηζηεπηηθά θαη επηζπκείηε 

ηελ απόθξπςε ηνπο 

 

Α. Γεισζέλ Όλνκα Υώξνπ         

Όλνκα Φψξνπ*:   

Β1. ηνηρεία Γειώληνο – ηνηρεία ηαπηόηεηαο Φπζηθνύ Πξνζώπνπ 

Κσδηθφο Πξνζψπνπ*:  

Ολνκαηεπψλπκν*:  

Αξ./Αζη./Ταπηφηεηαο:  

Τειέθσλν*:  

Fax:  

E-mail*:  

Κσδηθφο Δμνπζηνδφηεζεο Πξνζψπνπ*:  

Β2. ηνηρεία Γειώληνο – ηνηρεία ηαπηόηεηαο Ννκηθνύ Πξνζώπνπ 

Κσδηθφο Πξνζψπνπ*:  

Πιήξεο Δπσλπκία*:  

Γηαθξηηηθφο Τίηινο:  

ΑΦΜ/ΓΟΥ:  

Αληηθείκελν:  

Τειέθσλν*:  

Fax:  
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E-mail*:  

Κσδηθφο Δμνπζηνδφηεζεο Πξνζψπνπ*:  

ηνηρεία ηαπηόηεηαο Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ (Ννκηθώλ Πξνζώπσλ) 

Ολνκαηεπψλπκν:  

ΑΦΜ:  

Τειέθσλν:  

Fax:  

E-mail:  

Γ. Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε (Καηνηθία – Έδξα)  

Οδφο- Αξηζκφο:  Πφιε*:  

Τ.Κ.*  Φψξα*:  

Πεξηνρή*:    

 

Γ. Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε (Καηνηθία – Έδξα) Αληηθιήηνπ ζε πεξίπησζε πνπ Καηαρσξνύκελνο 

είλαη θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ θαηνηθεί/εδξεύεη ζην εμσηεξηθό 

Οδφο- Αξηζκφο:  Πφιε:  

Τ.Κ  Φψξα:  

Πεξηνρή:    

 

 

εκείσζε: ε πεξίπησζε πνπ θαηαρσξνύκελνο είλαη θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ 

θαηνηθεί/εδξεύεη ζην εμσηεξηθό, ν Καηαρσξνύκελνο κε ηελ παξνύζα απνδέρεηαη όηη ε ΕΕΣΣ 

θνηλνπνηεί νπνηαδήπνηε έγγξαθα π.ρ. θνηλνπνίεζε Πξάμεο Δηεμαγσγήο Αθξόαζεο εάλ θαηαηεζεί 

θαηαγγειία-αίηεζε δηαγξαθήο Ολόκαηνο Υώξνπ από ηξίην πξόζσπν, κόλνλ ζηελ ειεθηξνληθή  

δηεύζπλζε πνπ έρεη δεισζεί ζην Μεηξών.  

 

Γ. Πεξηερόκελν  

 

(Σπκπιεξψλεηαη γηα Ολφκαηα Φψξνπ ηξίηνπ επηπέδνπ ησλ νπνίσλ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη 

κεηαβιεηφ θαη πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη ε ρξήζε ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ απφ ηνλ θαηαρσξνχκελν θαη ε 

ηδηφηεηά ηνπ ζην πιαίζην ηνπ παξαξηήκαηνο Γ ηνπ Καλνληζκνχ)   
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Δ. Κσδηθόο Δμνπζηνδόηεζεο Ολόκαηνο Υώξνπ* 

  

εκείσζε: Ζ ρξήζε ηνπ Κσδηθνχ Δμνπζηνδφηεζεο ζπλίζηαηαη ζην φηη δηαζθαιίδεηαη απφ ην λέν 

Καηαρσξεηή ε ηαπηνπξνζσπεία ηνπ Φνξέα θαηά ππνβνιή δήισζεο αιιαγήο Καηαρσξεηή θαη ε 

ηαπηνπξνζσπεία ηνπ Φνξέα απφ ηνλ Καηαρσξεηή θαηαρσξεκέλνπ Ολφκαηνο Φψξνπ θαηά ηελ 

ππνβνιή δήισζεο Μεηαβίβαζεο, δήισζεο Μεηαβνιήο ζηνηρείσλ, δήισζεο κεηαβνιήο 

επσλπκίαο/νλνκαηεπσλχκνπ, δήισζεο αλαλέσζεο, δήισζεο δηαγξαθήο Ολφκαηνο Φψξνπ ζην πιαίζην 

ηνπ Καλνληζκνχ Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Φψξνπ. 

 

Σ. Δμππεξεηεηέο Ολνκαηνδνζίαο 

 

 

 

1. ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ  

Ο θάησζη ππνγξαθφκελνο ……….……………… (επψλπκν) ……………………. 

(φλνκα) ……….……....................................................... (ηδηφηεηα) δειψλσ 

ππεπζχλσο ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν 1599/86 φηη:  

(α) Τα ζηνηρεία πνπ δειψλσ κε ηελ παξνχζα δήισζε είλαη αιεζή θαη αθξηβή 

(β) Γελ παξαβηάδσ ελ γλψζεη κνπ δηθαηψκαηα ηξίησλ  

(γ) Γεζκεχσ ην ζπγθεθξηκέλν λνκηθφ πξφζσπν (Μφλν ζε πεξίπησζε λνκηθψλ 

πξνζψπσλ) 

δ) αλ ην Μεηαβιεηφ Πεδίνπ Ολφκαηνο Φψξνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ  ηαπηίδεηαη κε 

γεσγξαθηθφ φξν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ιίζηα γεσγξαθηθψλ φξσλ πνπ είλαη 

δεκνζηεπκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΤΤ ζηελ ειιεληθή θαη ιαηηληθή κνξθή 

(ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΗΒ ηνπ παξφληνο),  είκαη ν αξκφδηνο Οξγαληζκφο  

Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  

ε) ζε πεξίπησζε Γήισζεο Καηαρψξεζεο Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gov.gr, 

είκαη θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο.  

δ) ζε πεξίπησζε Ολνκάησλ Φψξνπ ηξίηνπ επηπέδνπ ησλ νπνίσλ κφλν ην ηξίην 

επίπεδν είλαη κεηαβιεηφ, θέξσ ηελ ηδηφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζε θνξείο ζηνπο νπνίνπο 

δχλαηαη λα εθρσξεζεί ην ζπγθεθξηκέλν Κνηλφρξεζην Όλνκα Φψξνπ πνπ ζπλζέηεη ην 

Με Μεηαβιεηφ πεδίν  

 

                                                                                                                                                                                           

                            Ζκεξνκελία      ____/____/____ 

Ολνκαηεπψλπκν (Κεθαιαία)  

 

 ___________________________________ 

Υπνγξαθή Φπζηθνχ Πξνζψπνπ/ Ννκίκνπ 

Δθπξνζψπνπ (Σθξαγίδα) 



Παξάξηεκα Σ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΓΖΛΩΖ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΔΚΥΩΡΖΘΔΝΣΟ ΟΝΟΜΑΣΟ 

ΥΩΡΟΤ .GR 

 

Ζκεξνκ. Υπνβνι. ηεο 

Γήισζεο ζηνλ 

Καηαρσξεηή 

 

 

Από ηνλ Φνξέα ηνπ Ολόκαηνο Υώξνπ …………………………….(πιήξεο επσλπκία) 

Πξνο ηνλ Καηαρσξεηή………….. 

 

 

εκείσζε : Σα πεδία  κε αζηεξίζθν (*) δηαβηβάδνληαη ππνρξεσηηθά ζην Μεηξών  

θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξσζνύλ ε δήισζε ζεσξείηαη αλππόζηαηε.  

 

εκεηώζηε κε  όζα  από ηα 

θάησζη ζηνηρεία ζεσξείηε 

εκπηζηεπηηθά θαη επηζπκείηε 

ηελ απόθξηςε ηνπο 

 

Α. Όλνκα Υώξνπ γηα ηα ζηνηρεία εθρώξεζεο ηνπ νπνίνπ ππνβάιιεηαη δήισζε κεηαβνιήο 

Όλνκα Φψξνπ*:   

(εκεηώζηε ΜΟΝΟ ηα ζηνηρεία ηε κεηαβνιή ησλ νπνίσλ δειώλεηε) 

Β. ηνηρεία Φνξέα Ολόκαηνο Υώξνπ - Φπζηθνύ Πξνζώπνπ  

Αξ. Αζη. Ταπηνη
1
:  

Τειέθσλν*:  

Fax:  

E-mail*:  

Κσδηθφο Δμνπζηνδφηεζεο Πξνζψπνπ*:  

Γ. ηνηρεία Φνξέα Ολόκαηνο Υώξνπ - Ννκηθνύ Πξνζώπνπ 

Αληηθείκελν:  

                                                
1
 Ο Αξ.Αζη.Ταπη. δύλαηαη λα αιιάμεη εθόζνλ δηαηεξείηαη ε ηαπηνπξνζωπία ηνπ Φνξέα. 
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ΑΦΜ
2
: ΓΟΥ:  

Τειέθσλν*:  

Fax:  

E-mail*:  

Κσδηθφο Δμνπζηνδφηεζεο Πξνζψπνπ*:  

 

ηνηρεία ηαπηόηεηαο Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ (Ννκηθώλ Πξνζώπσλ) 

Ολνκαηεπψλπκν:  

ΑΦΜ:  

Τειέθσλν:  

Fax:  

E-mail:  

 

Γ. Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε (Καηνηθία – Έδξα)  

Οδφο- Αξηζκφο:  Πφιε*:  

Τ.Κ.*  Φψξα*:  

Πεξηνρή*:    

 

Δ. Πεξηερόκελν  

 

(Σπκπιεξψλεηαη γηα Ολφκαηα Φψξνπ ηξίηνπ επηπέδνπ ησλ νπνίσλ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη 

κεηαβιεηφ θαη πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη ε ρξήζε ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ απφ ηνλ θαηαρσξνχκελν θαη ε 

ηδηφηεηά ηνπ ζην πιαίζην ηνπ παξαξηήκαηνο Γ ηνπ Καλνληζκνχ)   

 

Σ. Κσδηθόο Δμνπζηνδόηεζεο Ολόκαηνο Υώξνπ* 

  

 

                                                
2
 Τν ΑΦΜ δύλαηαη λα αιιάμεη εθόζνλ δελ ζπληζηά αιιαγή Φνξέα Ολόκαηνο Χώξνπ. 
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Ε. Δμππεξεηεηέο Ολνκαηνδνζίαο 

 

 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ  

Ο θάησζη ππνγξαθφκελνο ……….……………… (επψλπκν) ……………………. (φλνκα) 

……….……....................................................... (ηδηφηεηα) δειψλσ ππεπζχλσο ζχκθσλα κε 

ηνλ Νφκν 1599/86 φηη:  

(α) Τα ζηνηρεία πνπ δειψλσ κε ηελ παξνχζα δήισζε είλαη αιεζή θαη αθξηβή, 

(β) Γεζκεχσ ην ζπγθεθξηκέλν λνκηθφ πξφζσπν (Μφλν ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ). 

 

 

                                                                                 Ο Γειψλ 

 

 

                                                                                                                                                                                           

                            Ζκεξνκελία     ____/____/____ 

Ολνκαηεπψλπκν (Κεθαιαία)  

 

 ___________________________________ 

Υπνγξαθή Φπζηθνχ Πξνζψπνπ/ Ννκίκνπ 

Δθπξνζψπνπ (Σθξαγίδα) 

 

 



Παξάξηεκα Ε 

ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΣΖ 

  Νέα Γλσζηνπνίεζε  

  Τξνπνπνίεζε  

 

(Σπκπιεξψλεηαη απφ ηελ ππεξεζία) 

Αξηζ. Πξση.  

Ζκεξνκελία  

 

 

πλεκκέλα 

 

  Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα Καηαρσξεηή* 

 

  Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λνκίκνπ εθπξνζψπνπ Καηαρσξεηή* 

 

  Δμνπζηνδφηεζε αληηθιήηνπ ζηελ Διιάδα γηα πξφζσπα πνπ δελ θαηνηθνχλ/εδξεχνπλ ζηελ 

Διιάδα 

 

 

 

 

*γηα πιήξε επεμήγεζε ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ αλαηξέμαηε ζην Παξάξηεκα 
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ΣΜΖΜΑ Α: ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΖΝ ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ 

 

Α.1 ηνηρεία Φπζηθνύ Πξνζώπνπ 

Ολνκαηεπψλπκν: 

Παηξψλπκν: 

Οδφο: Αξηζκφο: 

Σπλνηθία: Τ.Κ. 

Πφιε: Φψξα: 

ΑΦΜ: ΓΟΥ: 

URL: 

Τειέθσλν: 

Fax: 

E-mail: 

 

Α.2 ηνηρεία Ννκηθνύ Πξνζώπνπ 

Δπσλπκία: 

Γηαθξηηηθφο Τίηινο: 

Ννκηθή κνξθή: 

Αληηθείκελν: 

Οδφο: Αξηζκφο: 

Σπλνηθία: Τ.Κ. 

Πφιε: Φψξα: 

ΑΦΜ: ΓΟΥ: 

URL: 

Τειέθσλν: 

Fax: 

E-mail: 
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 ηνηρεία ηαπηόηεηαο Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ 

Δπψλπκν: Όλνκα: 

Όλνκα παηξφο: 

Γηεχζπλζε επηθνηλσλίαο: 

Αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ: 

ΑΦΜ: ΓΟΥ: 

Τειέθσλν: Fax: 

Κηλεηφ  

Τειέθσλν: 

(πξναηξεηηθφ) 

e-mail: 

Α.3 ηνηρεία ηαπηόηεηαο ππνγξάθνληνο ηελ αίηεζε (εάλ δελ είλαη Νόκηκνο Δθπξόζσπνο) 

Δπψλπκν: Όλνκα: 

Όλνκα παηξφο: 

ΑΦΜ: ΓΟΥ: 

Γηεχζπλζε επηθνηλσλίαο: 

Αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ: 

Τειέθσλν: Fax: 

Κηλεηφ  

Τειέθσλν: 

(πξναηξεηηθφ) 

e-mail: 

 

Α.4, ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο κε ην θνηλό (ηα νπνία δεκνζηεύνληαη ζηελ Ηζηνζειίδα ηεο 

ΔΔΣΣ): 

 

Γξακκή Εμππεξέηεζεο 

πειαηώλ: 
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Α.5 ηνηρεία ηαπηόηεηαο αληηθιήηνπ ζηελ Διιάδα (ζε πεξίπησζε πνπ ν Καηαρσξεηήο δελ 

εδξεύεη ζηελ Διιάδα) 

Δπψλπκν: 

 

Όλνκα: 

 

Όλνκα παηξφο: 

 

Γηεχζπλζε επηθνηλσλίαο: 

 

Αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ: 

 

ΑΦΜ: ΓΟΥ: 

Τειέθσλν: Fax: 

Κηλεηφ  

Τειέθσλν: 

(πξναηξεηηθφ) 

e-mail: 

Α.6 ηνηρεία ηαπηόηεηαο ππεπζύλνπ γηα ζέκαηα domain names 

Δπψλπκν: 

 

Όλνκα: 

 

Τειέθσλν: Fax: 

Κηλεηφ  

Τειέθσλν: 

(πξναηξεηηθφ) 

e-mail: 

 

Α7 Γηεύζπλζε απνζηνιήο ηηκνινγίσλ ζε πεξίπησζε όπνπ απηή είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ 

έδξα: 

 

Δηεύζπλζε  

(Οδόο, Αξηζκόο, Πόιε, 

Τ.Κ.) 

 

 

 

Τειέθωλν  
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ΣΜΖΜΑ Β :  ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΖΝ ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ 

ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΚΥΩΡΖΖ ΟΝΟΜΑΣΩΝ 

ΥΩΡΟΤ 

B.1 πλνπηηθή πεξηγξαθή Δμππεξεηεηώλ Ολνκάησλ  

A’ Nameserver 

Hostname  

DNS Software 

(program name, version) 

 

 Τνπνζεζία Δγθαηάζηαζεο  

 

B’ Nameserver 

Hostname  

DNS Software 

(program name, version) 

 

Τνπνζεζία Δγθαηάζηαζεο  

 

B.2 ε πεξίπησζε κίζζσζεο εμνπιηζκνύ ε/θαη ππεξεζηώλ νη Φνξείο-Πάξνρνη είλαη: 

Όλνκα Φνξέα: 

 

 

 

 

 

 

 

Φψξα:  
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B.3 πλνπηηθή πεξηγξαθή δηαδηθηπαθήο ππνδνκήο 

Σπλνιηθφ bandwidth γηα ηε ζχλδεζή ζαο κε ην 

Internet: 

 

ISP κέζσ ηνπ νπνίνπ ζπλδέεζηε*:  

*γηα λνκηθά πξφζσπα πνπ δελ είλαη ISPs 

 

ΓΖΛΩΖ 

 

Ο θάησζη ππνγξαθφκελνο ……….……………… (επψλπκν) ……………………. (φλνκα) 

……….……....................................................... (ηδηφηεηα) δειψλσ φηη:  

 

(α) ε παξνχζα γλσζηνπνίεζε ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε  ηνλ Καλνληζκφ Γηαρείξηζεο θαη 

Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Φψξνπ» , 

(β) φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ ππνβαιιφκελε αίηεζε θαη θάζε άιιε 

πιεξνθνξία πνπ ηε ζπλνδεχεη, είλαη αθξηβείο, 

(γ) Όηη έιαβα γλψζε ηνπ αλσηέξσ Καλνληζκνχ ηεο ΔΔΤΤ θαη ζπκθσλψ κε ηα δηθαηψκαηα 

θαη ηηο ππνρξεψζεηο κνπ σο Καηαρσξεηνχ πνπ απνξξένπλ απφ απηφλ, 

(δ) Όηη εηδηθφηεξα ζπκκνξθψλνκαη πιήξσο κε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 

Β ηνπ αλσηέξσ Καλνληζκνχ. 

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

Ζκεξνκελία  ____/____/____ 

  

Ο Aηηψλ/ 

Νφκηκνο Δθπξφζσπνο: 

(Ολνκαηεπψλπκν) 

 

 

Υπνγξαθή: ___________________________________ 

     (Σθξαγίδα Δηαηξίαο) 
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ - Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα Καηαρσξεηή 

1. Ννκηθά/Φπζηθά πξφζσπα πνπ εδξεχνπλ/θαηνηθνχλ ζηελ Διιάδα 

α.           Γηα ηηο Αλψλπκεο Δηαηξείεο:  

- Καηαζηαηηθφ θαη ΦΔΚ δεκνζηεχζεσο απηνχ ή θσδηθνπνίεζε Καηαζηαηηθνχ εθφζνλ έρεη 

ππνζηεί ηξνπνπνηήζεηο.  

Σεκείσζε: Δθφζνλ ε Δηαηξεία είλαη λενζπζηαζείζα, απαξαίηεηα έγγξαθα είλαη ην 

Σπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ζπζηάζεσο, ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο απνθάζεσο ηνπ 

Ννκάξρε πεξί ζπζηάζεσο απφ ην νηθείν ηκήκα Αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηνπ Υπνπξγείνπ 

Αλαπηχμεσο πνπ ηεξεί ηα κεηξψα Αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Ννκαξρία) θαη  ην αληίγξαθν 

δηπινηχπνπ ηνπ Γεκνζίνπ Τακείνπ πνπ ελζσκαηψλεη ηνλ θσδηθφ δεκνζηεχζεσο  

- Τν ηειεπηαίν Πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο πεξί εθπξνζσπήζεσο 

θαη ην ζρεηηθφ ΦΔΚ. Αλ ην ΦΔΚ δελ έρεη δεκνζηεπζεί αθφκε ην ελ ιφγσ Πξαθηηθφ ζα 

πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε πεξί θαηαρσξήζεσο ησλ ζηνηρείσλ ζηε 

Ννκαξρία θαη ην αληίγξαθν δηπινηχπνπ ηνπ Γεκνζίνπ Τακείνπ πνπ ελζσκαηψλεη ηνλ 

θσδηθφ δεκνζηεχζεσο. 

- Οη Καηαρσξεηέο αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζνπλ ηα  ΦΔΚ φηαλ 

δεκνζηεπζνχλ. 

          - Σε πεξίπησζε πνπ σο αληίθιεηνο ηεο εηαηξίαο δειψλεηαη ζηελ γλσζηνπνίεζε Καηαρσξεηή 

πξφζσπν άιιν απφ ην  λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξίαο απαηηείηαη πξαθηηθφ δηνξηζκνχ 

αληηθιήηνπ ηεο εηαηξίαο θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ αληηθιήηνπ πεξί απνδνρήο ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ. Ο πιεξεμνχζηνο - αληίθιεηνο πξέπεη λα είλαη κφληκνο θάηνηθνο Διιάδαο 

θαη λα γλσξίδεη ηελ Διιεληθή γιψζζα. Οη απνζηνιέο νπνηνπδήπνηε έληππνπ πιηθνχ αθνξά ζε 

ζέκαηα ηνπ d.n. ζα γίλνληαη ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ηνπ αληηθιήηνπ, εληφο Διιάδαο. 

β. Γηα ηηο Δ.Π.Δ.     

- Καηαζηαηηθφ θαη ΦΔΚ δεκνζηεχζεσο απηνχ ή θσδηθνπνίεζε Καηαζηαηηθνχ εθφζνλ έρεη 

ππνζηεί ηξνπνπνηήζεηο. 

- πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο  ηεο εηαηξείαο πεξί 

θαηαρσξήζεσο ησλ ζηνηρείσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ ησλ εηαηξεηψλ ζηα νηθεία κεηξψα 

Σεκείσζε: Γηα ηηο λενζπζηαζείζεο Δ.Π.Δ. απαηηείηαη ην Σπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν 

ζπζηάζεσο, ην ΦΔΚ δεκνζηεχζεσο θαη εθφζνλ απηφ δελ έρεη αθφκε δεκνζηεπζεί 

αληηθαζίζηαηαη απφ ην αληίγξαθν δηπινηχπνπ ηνπ Γεκνζίνπ Τακείνπ πνπ ελζσκαηψλεη 

ηνλ θσδηθφ δεκνζηεχζεσο.  

Οη Καηαρσξεηέο αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζνπλ ηα ΦΔΚ φηαλ 

δεκνζηεπζνχλ. 
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- Σε πεξίπησζε πνπ σο αληίθιεηνο ηεο εηαηξίαο δειψλεηαη ζηελ γλσζηνπνίεζε Καηαρσξεηή πξφζσπν 

άιιν απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξίαο απαηηείηαη πξαθηηθφ δηνξηζκνχ αληηθιήηνπ ηεο 

εηαηξίαο θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ αληηθιήηνπ πεξί απνδνρήο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Ο 

πιεξεμνχζηνο - αληίθιεηνο πξέπεη λα είλαη κφληκνο θάηνηθνο Διιάδαο. Οη απνζηνιέο 

νπνηνπδήπνηε έληππνπ πιηθνχ αθνξά ζε ζέκαηα ηνπ d.n. ζα γίλνληαη ζηελ ηαρπδξνκηθή 

δηεχζπλζε ηνπ αληηθιήηνπ, εληφο Διιάδαο. 

γ.  Γηα ηηο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. 

- Τν Ηδησηηθφ έγγξαθν Σπζηάζεσο κε φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο. 

- Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο πεξί θαηαρσξήζεσο 

ησλ ζηνηρείσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ ησλ εηαηξεηψλ ζηα νηθεία κεηξψα. 

- Σε πεξίπησζε πνπ σο αληίθιεηνο ηεο εηαηξίαο  δελ δειψλεηαη ζηελ γλσζηνπνίεζε 

Καηαρσξεηή ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξίαο απαηηείηαη πξαθηηθφ δηνξηζκνχ αληηθιήηνπ 

ηεο εηαηξίαο θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ αληηθιήηνπ πεξί απνδνρήο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Ο 

πιεξεμνχζηνο - αληίθιεηνο πξέπεη λα είλαη κφληκνο θάηνηθνο Διιάδαο. Οη απνζηνιέο 

νπνηνπδήπνηε έληππνπ πιηθνχ αθνξά ζε ζέκαηα ηνπ d.n. ζα γίλνληαη ζηελ ηαρπδξνκηθή 

δηεχζπλζε ηνπ αληηθιήηνπ, εληφο Διιάδαο. 

δ.      Φπζηθά πξφζσπα - αηνκηθέο επηρεηξήζεηο  

- Γειηίν Αζηπλνκηθήο Ταπηφηεηαο ή δηαβαηήξην  

-  άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζε πεξίπησζε αιινδαπνχ πξνζψπνπ  

- βεβαίσζε έλαξμεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ νηθεία ΓΟΥ  

- βεβαίσζε απφ ην ΔΒΔΑ πεξί θαηνρχξσζεο δηαθξηηηθνχ ηίηινπ ζε πεξίπησζε πνπ ε αηνκηθή 

επηρείξεζε επηζπκεί λα εκθαίλεηαη ζηελ ιίζηα ησλ Καηαρσξεηψλ πνπ είλαη δεκνζηεπκέλε 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΤΤ θαη ν δηαθξηηηθφο ηεο ηίηινο   

 

2. Ννκηθά/Φπζηθά πξφζσπα πνπ εδξεχνπλ/θαηνηθνχλ ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο  : 

 

α.Ννκηθά πξφζσπα 

- Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηνπ αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

ζπλνδεπφκελα απφ ηελ επηζεκείσζε ηεο Φάγεο κε ζπλλεκέλε επίζεκε κεηάθξαζε απηψλ 

ζηελ Διιεληθήλ.  

- Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα πεξί δηνξηζκνχ αληηθιήηνπ ζηελ Διιάδα θαη ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ αληηθιήηνπ πεξί απνδνρήο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Ο πιεξεμνχζηνο - αληίθιεηνο πξέπεη λα 

είλαη κφληκνο θάηνηθνο Διιάδαο θαη λα γλσξίδεη ηελ ειιεληθή γιψζζα. Οη απνζηνιέο 
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νπνηνπδήπνηε έληππνπ πιηθνχ αθνξά ζε ζέκαηα ηνπ d.n. ζα γίλνληαη ζηελ ηαρπδξνκηθή 

δηεχζπλζε ηνπ αληηθιήηνπ, εληφο Διιάδαο. 

γ. Αληίγξαθν Α.Γ.Τ. ή δηαβαηεξίνπ ηνπ πιεξεμνπζίνπ – αληηθιήηνπ 

 

β. Φπζηθά πξφζσπα 

- Γειηίν Αζηπλνκηθήο Ταπηφηεηαο ή δηαβαηήξην  

- βεβαίσζε έλαξμεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ νηθεία ΓΟΥ  

-βεβαίσζε απφ δεκφζηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο πεξί θαηνρχξσζε δηαθξηηηθνχ 

ηίηινπ ζε πεξίπησζε πνπ ε αηνκηθή επηρείξεζε επηζπκεί λα εκθαίλεηαη ζηελ ιίζηα ησλ 

Καηαρσξεηψλ πνπ είλαη δεκνζηεπκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΤΤ θαη ν δηαθξηηηθφο ηεο 

ηίηινο   

- εμνπζηνδφηεζε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ  πεξί δηνξηζκνχ αληηθιήηνπ ζηελ Διιάδα θαη 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ αληηθιήηνπ πεξί απνδνρήο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Ο πιεξεμνχζηνο - 

αληίθιεηνο πξέπεη λα είλαη κφληκνο θάηνηθνο Διιάδαο θαη λα γλσξίδεη ηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οη απνζηνιέο νπνηνπδήπνηε έληππνπ πιηθνχ αθνξά ζε ζέκαηα ηνπ d.n. ζα γίλνληαη ζηελ 

ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ηνπ αληηθιήηνπ, εληφο Διιάδαο, 

Αληίγξαθν Α.Γ.Τ. ή δηαβαηήξην ηνπ πιεξεμνπζίνπ – αληηθιήηνπ 

  



Παξάξηεκα Ζ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΓΖΛΩΖ ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΟΝΟΜΑΣΟ ΥΩΡΟΤ .GR 

Ζκεξνκελ./Ωξα 

Υπνβνιήο ζηνλ 

Καηαρσξεηή 

 

 

Πξνο ηνλ Καηαρσξεηή κε ηελ επσλπκία…………………. 

εκείσζε : Σα πεδία  κε αζηεξίζθν (*) δηαβηβάδνληαη ππνρξεσηηθά ζην Μεηξών  

θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξσζνύλ ε δήισζε ζεσξείηαη αλππόζηαηε.  

 

εκεηώζηε κε  όζα  από ηα 

θάησζη ζηνηρεία ζεσξείηε 

εκπηζηεπηηθά θαη επηζπκείηε 

ηελ απόθξηςε ηνπο 

Α. Όλνκα Υώξνπ πξνο κεηαβίβαζε       

Όλνκα Φψξνπ*:   

Β.1 ηνηρεία Μεηαβηβάδνληνο-Φνξέα- Φπζηθνύ Πξνζώπνπ  

Κσδηθφο Πξνζψπνπ:  

Ολνκαηεπψλπκν:  

Αξ.Αζη.Ταπη:  

Τειέθσλν:  

Fax:  

E-mail:  

Κσδηθφο Δμνπζηνδφηεζεο Πξνζψπνπ:  

ή 

Β2.   ηνηρεία Μεηαβηβάδνληνο-Φνξέα- Ννκηθνύ Πξνζώπνπ 

Κσδηθφο Πξνζψπνπ:  

Πιήξεο Δπσλπκία:  

Γηαθξηηηθφο Τίηινο:  

ΑΦΜ/ΓΟΥ:  

Αληηθείκελν:  

Τειέθσλν:  
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Fax:  

E-mail:  

Κσδηθφο Δμνπζηνδφηεζεο Πξνζψπνπ:  

 ηνηρεία ηαπηόηεηαο Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ (Ννκηθώλ Πξνζώπσλ) 

Ολνκαηεπψλπκν:  

ΑΦΜ:  

Τειέθσλν:  

Fax:  

E-mail:  

Β3. Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε (Καηνηθία – Έδξα)  

Οδφο- Αξηζκφο:  Πφιε:  

Τ.Κ.  Φψξα:  

Πεξηνρή:    

 

Β4. Πεξηερόκελν  

 

(Σπκπιεξψλεηαη γηα Ολφκαηα Φψξνπ ηξίηνπ επηπέδνπ ησλ νπνίσλ κφλν ην ηξίην πείπεδν είλαη 

κεηαβιεηφ θαη πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη ε ρξήζε ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ απφ ηνλ θαηαρσξνχκελν θαη ε 

ηδηφηεηά ηνπ ζην πιαίζην ηνπ παξαξηήκαηνο Γ ηνπ Καλνληζκνχ)   

 

Β5 Κσδηθόο Δμνπζηνδόηεζεο Ολόκαηνο Υώξνπ* 

  

 

Σ. Δμππεξεηεηέο Ολνκαηνδνζίαο 

 

 

 

Β6.ΓΖΛΩΖ ΜΔΣΑΒΗΒΑΕΟΝΣΟ 

Γηα ηνπ παξφληνο, ν θάησζη ππνγξάθσλ ……….…………………………. (νλνκαηεπψλπκν / 

επσλπκία), λνκίκσο εθπξνζσπνχκελνο/ε απφ η… ………………………, (ζε πεξίπησζε λνκηθνχ 

πξνζψπνπ), κεηαβηβάδσ ην φλνκα ρψξνπ ………………………… .gr, ζη.. 
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…………………………….................. (νλνκαηεπψλπκν / επσλπκία), λνκίκσο 

εθπξνζσπνχκελν/ε απφ η… ………………………, (ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ),  

 

Γ1.  ηνηρεία Νένπ Φνξέα – Απνδερόκελνπ ηελ Μεηαβίβαζε- Φπζηθνύ Πξνζώπνπ  

Κσδηθφο Πξνζψπνπ*:  

Ολνκαηεπψλπκν*:  

Αξ. Αζη. Ταπη:  

Τειέθσλν*:  

Fax:  

E-mail*:  

Κσδηθφο Δμνπζηνδφηεζεο Πξνζψπνπ*:  

ή 

Γ2. ηνηρεία Νένπ Φνξέα – Απνδερόκελνπ ηελ Μεηαβίβαζε-  Ννκηθνύ Πξνζώπνπ 

Κσδηθφο Πξνζψπνπ*:  

Πιήξεο Δπσλπκία*:  

Γηαθξηηηθφο Τίηινο:  

ΑΦΜ/ΓΟΥ:  

Αληηθείκελν:  

Τειέθσλν*:  

Fax:  

E-mail*:  

Κσδηθφο Δμνπζηνδφηεζεο Πξνζψπνπ*:  

 ηνηρεία ηαπηόηεηαο Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ (Ννκηθώλ Πξνζώπσλ) 

Ολνκαηεπψλπκν:  

ΑΦΜ:  

Τειέθσλν:  

Fax:  

E-mail:  

Γ3. Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε (Καηνηθία – Έδξα)  
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Οδφο- Αξηζκφο:  Πφιε*:  

Τ.Κ.*  Φψξα*:  

Πεξηνρή*:    

 

Γ6.ΓΖΛΩΖ ΑΠΟΓΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΖΝ ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ - ΝΔΟΤ ΦΟΡΔΑ 

 

Γηα ηνπ παξφληνο, ν θάησζη ππνγξάθσλ ……….…………………………. (νλνκαηεπψλπκν / 

επσλπκία), λνκίκσο εθπξνζσπνχκελε απφ η… ………………………, (ζε πεξίπησζε λνκηθνχ 

πξνζψπνπ)  απνδέρνκαη ηελ παξνχζα κεηαβίβαζε θαη δειψλσ ππεχζπλα φηη: 

(α) Τα ζηνηρεία πνπ δειψλσ κε ηελ παξνχζα δήισζε είλαη αιεζή θαη αθξηβή 

(β) Γεζκεχσ ην ζπγθεθξηκέλν λνκηθφ πξφζσπν (Μφλν ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ) 

(γ) ζε πεξίπησζε Ολνκάησλ Φψξνπ ηξίηνπ επηπέδνπ ησλ νπνίσλ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη 

κεηαβιεηφ, θέξσ ηελ ηδηφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζε θνξείο ζηνπο νπνίνπο δχλαηαη λα εθρσξεζεί ην 

ζπγθεθξηκέλν Κνηλφρξεζην Όλνκα Φψξνπ πνπ ζπλζέηεη ην Με Μεηαβιεηφ πεδίν  

(δ) Ο κέρξη ζήκεξα Φνξέαο Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ζηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ νπνίνπ Φνξέα επέξρνκαη ζχκθσλα κε ζρεηηθά 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα πνπ επηζπλάπησ ελ πξνθεηκέλσ, ιφγσ π.ρ. ζπγρσλεχζεσο δη’ 

απνξξνθήζεσο, κεηαηξνπήο Α.Δ. ζε Δ.Π.Δ., απφζρηζεο θιάδνπ θ.ιπ. 

(ε)) Σε πεξίπησζε αιιαγήο νλνκαηεπψλπκνπ ηνπ Φνξέα ιφγσ θαζνιηθήο δηαδνρήο, είκαη λφκηκνο 

θιεξνλφκνο ηνπ Φνξέα. Δλ πξνθεηκέλσ επηζπλάπησ ζρεηηθά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα. 

 

                                                                                                                                                                                           

               

Ζκεξνκελία____/____/____ 

 

 

Ολνκαηεπψλπκν/Δπσλπκία Μεηαβηβάδνληνο 

(Κεθαιαία) 

 

__________________________________ 

Υπνγξαθή Φπζηθνχ Πξνζψπνπ/ Ννκίκνπ 

Δθπξνζψπνπ (Σθξαγίδα) 

Ολνκαηεπψλπκν/Δπσλπκία
3
 Απνθηψληνο  

(Κεθαιαία ) 

 

__________________________________ 

Υπνγξαθή Φπζηθνχ Πξνζψπνπ/ Ννκίκνπ 

Δθπξνζψπνπ (Σθξαγίδα) 

 

 

 

                                                
3
 Σηηο πεξηπηώζεηο (δ) θαη (ε) δελ απαηηείηαη ππνγξαθή κεηαβηβάδνληνο 
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Παξάξηεκα Θ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΓΖΛΩΖ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ/ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΣΟΤ 

ΦΟΡΔΑ ΟΝΟΜΑΣΟ ΥΩΡΟΤ .GR 

 

Ζκεξνκ. Υπνβνι. ηεο 

Γήισζεο ζηνλ 

Καηαρσξεηή 

 

 

1. Από ηνλ Φνξέα ηνπ Ολόκαηνο Υώξνπ …………… ……………….παιηά επσλπκία) 

Πξνο ηνλ Καηαρσξεηή………….. 

 

εκείσζε : Σα πεδία  κε αζηεξίζθν (*) δηαβηβάδνληαη ππνρξεσηηθά ζην Μεηξών  

θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξσζνύλ ε δήισζε ζεσξείηαη αλππόζηαηε.  

 

Α. Όλνκα Υώξνπ γηα ηα ζηνηρεία εθρώξεζεο ηνπ νπνίνπ ππνβάιιεηαη δήισζε κεηαβνιήο 

     

Όλνκα Φψξνπ*:   

(εκεηώζηε ΜΟΝΟ ηα ζηνηρεία ηε κεηαβνιή ησλ νπνίσλ αηηείζζε) 

Β. ηνηρεία Φνξέα Ολόκαηνο Υώξνπ:- Φπζηθνύ Πξνζώπνπ/Ννκηθνύ Πξνζώπνπ  

 

εκεηώζηε κε  όζα  από ηα 

θάησζη ζηνηρεία ζεσξείηε 

εκπηζηεπηηθά θαη επηζπκείηε 

ηελ απόθξηςε ηνπο 

 

Παιηό Ολνκαηεπώλπκν/Δπσλπκία*                                                                                  

Παιηόο Κσδηθόο Πξνζώπνπ  

Νέν Ολνκαηεπώλπκν/Δπσλπκία*  

Νένο θσδηθόο Πξνζώπνπ*  

 

Αξ./Αζη./Ταπηφηεηαο:  
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Τειέθσλν*:  

Fax:  

E-mail*:  

Κσδηθφο Δμνπζηνδφηεζεο Πξνζψπνπ*:  

Γ. ηνηρεία Φνξέα Ολόκαηνο Υώξνπ - Ννκηθνύ Πξνζώπνπ 

Παιηά επσλπκία*  

Παιηόο δηαθξηηηθόο ηίηινο  

Παιηόο Κσδηθόο Πξνζώπνπ  

Νέα επσλπκία*  

Νένο δηαθξηηηθόο ηίηινο  

Νένο θσδηθόο Πξνζώπνπ*  

 

ΑΦΜ/ΓΟΥ:  

Αληηθείκελν:  

Τειέθσλν*:  

Fax:  

E-mail*:  

Κσδηθφο Δμνπζηνδφηεζεο Πξνζψπνπ*:  

 

ηνηρεία ηαπηόηεηαο Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ (Ννκηθώλ Πξνζώπσλ) 

Ολνκαηεπψλπκν:  

ΑΦΜ:  

Τειέθσλν:  

Fax:  

E-mail:  

 

Γ. Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε (Καηνηθία – Έδξα)  

Οδφο- Αξηζκφο:  Πφιε*:  

Τ.Κ.*  Φψξα*:  
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Πεξηνρή*:    

 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ  

Ο θάησζη ππνγξαθφκελνο ……….……………… (επψλπκν) ……………………. (φλνκα) 

……….……....................................................... (ηδηφηεηα) δειψλσ ππεπζχλσο ζχκθσλα κε 

ηνλ Νφκν 1599/86 φηη:  

(α) Τα ζηνηρεία πνπ δειψλσ κε ηελ παξνχζα δήισζε είλαη αιεζή θαη αθξηβή 

(β) Γεζκεχσ ην ζπγθεθξηκέλν λνκηθφ πξφζσπν (Μφλν ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ). 

(γ) Παξά ηελ αιιαγή ηεο επσλπκίαο κνπ σο Φνξέα ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ …………………..  

ππάξρεη ηαπηνπξνζσπία κεηαμχ ηνπ παιηνχ θαη ηνπ λένπ Φνξέα σο αλσηέξσ δειψλεηαη. Δλ 

πξνθεηκέλσ επηζπλάπησ ζρεηηθά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα. 

 

                                                                                  

 

 

Ο Αηηψλ 

 

                                                                                                                                                                                           

                               Ζκεξνκελία   ____/____/____ 

Ολνκαηεπψλπκν (Κεθαιαία)  

 

 ___________________________________ 

Υπνγξαθή Φπζηθνχ Πξνζψπνπ/ Ννκίκνπ 

Δθπξνζψπνπ (Σθξαγίδα) 
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Παξάξηεκα Η 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΓΖΛΩΖ ΑΛΛΑΓΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΣΖ ΟΝΟΜΑΣΟ ΥΩΡΟΤ .GR 

 

Ζκεξνκ.Υπνβνιήο 

Γήισζεο 

ζην λέν Καηαρσξεηή 

 

 

Πξνο ηνλ λέν Καηαρσξεηή κε ηελ επσλπκία………………………. 

 

εκείσζε : Σα πεδία  κε αζηεξίζθν (*) δηαβηβάδνληαη ππνρξεσηηθά ζην Μεηξών  

θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξσζνύλ ε δήισζε ζεσξείηαη αλππόζηαηε.  

 

εκεηώζηε κε  όζα  από ηα 

θάησζη ζηνηρεία ζεσξείηε 

εκπηζηεπηηθά θαη επηζπκείηε 

ηελ απόθξπςε ηνπο 

 

Α. Όλνκα Υώξνπ       

Όλνκα Φψξνπ*:   

Κσδηθφο Δμνπζηνδφηεζεο Ολφκαηνο Φψξνπ*:   

Νέορ Κωδικόρ Εξοςζιοδόηηζηρ Ονόμαηορ Φώπος*:  

Β1. ηνηρεία ηαπηόηεηαο Φνξέα –αηηνύληα ηελ αιιαγή Καηαρσξεηή- Φπζηθνύ Πξνζώπνπ  

Κσδηθφο Πξνζψπνπ*:  

Ολνκαηεπψλπκν:  

Αξ.Αζηπλ.Ταπηφη.:  

Τειέθσλν:  

Fax:  

E-mail:  

Κσδηθφο Δμνπζηνδφηεζεο Πξνζψπνπ  

 

ή 

Β2. ηνηρεία ηαπηόηεηαο Φνξέα- αηηνύληα ηελ αιιαγή Καηαρσξεηή-Ννκηθνύ Πξνζώπνπ 

Κσδηθφο Πξνζψπνπ*:  
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Πιήξεο Δπσλπκία:  

Γηαθξηηηθφο Τίηινο:  

ΑΦΜ/ΓΟΥ:  

Αληηθείκελν:  

Τειέθσλν:  

Fax:  

E-mail:  

Κσδηθφο Δμνπζηνδφηεζεο Πξνζψπνπ:  

 ηνηρεία ηαπηόηεηαο Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ (Ννκηθώλ Πξνζώπσλ) 

Ολνκαηεπψλπκν:  

ΑΦΜ:  

Τειέθσλν:  

Fax:  

E-mail:  

Β3. Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε (Καηνηθία – Έδξα)  

Οδφο- Αξηζκφο:  Πφιε:  

Τ.Κ.  Φψξα:  

Πεξηνρή:    

 

Β4. Πεξηερόκελν  

 

(Σπκπιεξψλεηαη γηα Ολφκαηα Φψξνπ ηξίηνπ επηπέδνπ ησλ νπνίσλ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη 

κεηαβιεηφ θαη πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη ε ρξήζε ηνπ Ολφκαηνο Φψξνπ απφ ηνλ θαηαρσξνχκελν θαη ε 

ηδηφηεηά ηνπ ζην πιαίζην ηνπ παξαξηήκαηνο Γ ηνπ Καλνληζκνχ)   

 

2. ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ  

Ο θάησζη ππνγξάθσλ ……….……………… (επψλπκν) ……………………. (φλνκα) 

……….……....................................................... (ηδηφηεηα) δειψλσ ππεπζχλσο ζχκθσλα κε 

ηνλ Νφκν 1599/86 φηη:  

(α) Τα ζηνηρεία πνπ δειψλσ κε ηελ παξνχζα δήισζε είλαη αιεζή θαη αθξηβή 
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(β) Έρσ εθπιεξψζεη άπαζεο ηηο νηθνλνκηθέο κνπ ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηνλ παιαηφ 

Καηαρσξεηή, φζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν Όλνκα Φψξνπ γηα ην νπνίν αηηνχκαη ηελ αιιαγή 

θαηαρσξεηή 

(γ) Γεζκεχσ ην ζπγθεθξηκέλν λνκηθφ πξφζσπν (Μφλν ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ) 

(δ) Ο Νένο Κσδηθφο Δμνπζηνδφηεζεο Ολφκαηνο Φψξνπ ηεο παξνχζαο δήισζεο δελ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ζην παξειζφλ ζε άιιε δήισζε γηα ην ίδην Όλνκα Φψξνπ ή γηα άιιν Όλνκα 

Φψξνπ πνπ έρεη θαηαηεζεί πξνο ηνλ ίδην ή πξνο δηαθνξεηηθφ Καηαρσξεηή θαη  πεξηέρεη 

ζηνηρεία πέξαλ ησλ αιθαξηζµεηηθψλ γηα ιφγνπο αζθαιείαο. 

 

       Ο αηηψλ 

 

                                                                                                                                                                                           

                               Ζκεξνκελία  ____/____/____ 

Ολνκαηεπψλπκν (Κεθαιαία)  

 

 ___________________________________ 

Υπνγξαθή Φπζηθνχ Πξνζψπνπ/ Ννκίκνπ 

Δθπξνζψπνπ (Σθξαγίδα) 
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Παξάξηεκα ΗΑ 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΣΑΥΩΡΖΣΩΝ 

 

Ζ δεκνζίεπζε ησλ Γλσζηνπνηήζεσλ Καηαρσξεηψλ γίλεηαη κε βάζε ηνλ 

Αξηζκφ Πξσηνθφιινπ ηεο θάζε πιήξσο ζπκπιεξσκέλεο Γλσζηνπνίεζεο θαη 

πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί : 

Δλεξγνί Καηαρσξεηέο 

 

Α/Α 

Αξηζκόο  

Πξσηνθόιινπ 

ΔΔΣΣ 
Δπσλπκία 

Γηαθξ. 

Σίηινο              
Α.Φ.Μ. 

Πιεξνθνξίεο 
 

Πόιε 

 

Υώξα 

URL 
E-

mail 

Γξακκή 

εμππεξέηεζεο 

θαηαλαισηώλ 

 
 

 

Με ελεξγνί Καηαρσξεηέο 

 

Α/Α 

Αξηζκόο  

Πξσηνθόιινπ 

ΔΔΣΣ 
Δπσλπκία 

Γηαθξ. 

Σίηινο              
Α.Φ.Μ. 

Πιεξνθνξίεο 
 

Πόιε 

 

Υώξα 

URL 
E-

mail 

Γξακκή 

εμππεξέηεζεο 

θαηαλαισηώλ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Παξάξηεκα ΗΒ 

ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΥΩΡΟΤ .GR 

Οη γεσξγαθηθνί φξνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ιίζηα φξσλ ε νπνία είλαη δεκνζηεπκέλε 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΤΤ θαη εθρσξνχληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο ΟΤΑ ζχκθσλα κε ην άξζξν 

7 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ δεζκεχνληαη ζηελ νλνκαζηηθή πηψζε ζηελ πεδή άηνλε κνξθή 

ηνπο θαη ζηελ αληίζηνηρε κνξθή κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο ζχκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ 

θαλφλεο αληηζηνίρεζεο ραξαθηήξσλ ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ κε ραξαθηήξεο ηνπ ιαηηληθνχ 

αιθαβήηνπ. 

     

Διιεληθφ αιθάβεην   Λαηηληθφ αιθάβεην 

         Α a  

          Β  v 

          γ  g 

          δ  d 

          ε  e 

          δ  z 

          ε  h,i  

          ζ   th 

          η     I 

          θ     k 

          ι      l 

          κ      m 

          λ       n 

          μ   ks, x  

          ν   o 

          π  p 

          ξ   r 

          ζ   s 
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          η    t 

          π    y 

          θ    f 

          ρ     x, ch  

          ς     ps 

          σ  w, o 

   

 

Σηελ πεξίπησζε νλνκάησλ πνπ απνηεινχληαη απφ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ιέμεο 

ην θελφ κεηαμχ ησλ ιέμεσλ κεηαθξάδεηαη είηε κε ηνλ ραξαθηήξα [-] είηε κε 

αθαίξεζή ηνπ. 
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Παξάξηεκα ΗΓ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΗ ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΝΕΟΤ ΦΟΡΕΑ 

  

 

Πξνο ηελ ΕΕΣΣ 

εκείσζε : Σα πεδία  κε αζηεξίζθν (*) δηαβηβάδνληαη ππνρξεσηηθά ζην Μεηξών  

θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξσζνύλ ε δήισζε ζεσξείηαη αλππόζηαηε.  

 

εκεηώζηε κε  όζα  από ηα 

θάησζη ζηνηρεία ζεσξείηε 

εκπηζηεπηηθά θαη επηζπκείηε 

ηελ απόθξηςε ηνπο 

Α. Όλνκα Υώξνπ πξνο κεηαβίβαζε       

Όνομα Φώπος*:   

Α1. Πεξηερόκελν  

 

(Σςμπληπώνεηαι για Ονόμαηα Φώπος ηπίηος επιπέδος ηων οποίων μόνο ηο ηπίηο επίπεδο είναι μεηαβληηό 

και ππέπει να πεπιγπάθεηαι η σπήζη ηος Ονόμαηορ Φώπος από ηον καηασωπούμενο και η ιδιόηηηά ηος 

ζηο πλαίζιο ηος παπαπηήμαηορ Γ ηηρ Απόθαζηρ)   

 

Α2 Κσδηθόο Εμνπζηνδόηεζεο Ολόκαηνο Υώξνπ* 

  

 

Α3. Εμππεξεηεηέο Ολνκαηνδνζίαο 

 

 

 

Α4.  ηνηρεία Νένπ Φνξέα –  Φπζηθνύ Πξνζώπνπ  

Κωδικόρ Πποζώπος*:  

Ονομαηεπώνςμο*:  

Απ. Αζη. Ταςη:  

Τηλέθωνο*:  

Fax:  
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E-mail*:  

Κωδικόρ Εξοςζιοδόηηζηρ Πποζώπος*:  

ή 

Α5. ηνηρεία Νένπ Φνξέα – -  Ννκηθνύ Πξνζώπνπ 

Κωδικόρ Πποζώπος*:  

Πλήπηρ Επωνςμία*:  

Διακπιηικόρ Τίηλορ:  

ΑΦΜ/ΔΟΥ:  

Ανηικείμενο:  

Τηλέθωνο*:  

Fax:  

E-mail*:  

Κωδικόρ Εξοςζιοδόηηζηρ Πποζώπος*:  

 ηνηρεία ηαπηόηεηαο Ννκίκνπ Εθπξνζώπνπ (Ννκηθώλ Πξνζώπσλ) 

Ονομαηεπώνςμο:  

ΑΦΜ:  

Τηλέθωνο:  

Fax:  

E-mail:  

. Σαρπδξνκηθή Δηεύζπλζε (Καηνηθία – Έδξα)  

Οδόρ- Απιθμόρ:  Πόλη*:  

Τ.Κ.*  Φώπα*:  

Πεπιοσή*:    

 

Α6.ΔΗΛΩΗ ΑΠΟΔΕΥΟΜΕΝΟΤ  ΝΕΟΤ ΦΟΡΕΑ 

 

Δια ηος παπόνηορ, ο κάηωθι ςπογπάθων ……….…………………………. (ονομαηεπώνςμο / 

επωνςμία), νομίμωρ εκπποζωπούμενη από η… ………………………, (ζε πεπίπηωζη νομικού 

πποζώπος)   δηλώνω ςπεύθςνα όηι: 

(α) Τα ζηοισεία πος δηλώνω με ηην παπούζα δήλωζη είναι αληθή και ακπιβή 
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(β) Δεζμεύω ηο ζςγκεκπιμένο νομικό ππόζωπο (Μόνο ζε πεπίπηωζη νομικών πποζώπων) 

(γ) ζε πεπίπηωζη Ονομάηων Φώπος ηπίηος επιπέδος ηων οποίων μόνο ηο ηπίηο επίπεδο είναι 

μεηαβληηό, θέπω ηην ιδιόηηηα πος ανηιζηοισεί ζε θοπείρ ζηοςρ οποίοςρ δύναηαι να εκσωπηθεί ηο 

ζςγκεκπιμένο Κοινόσπηζηο Όνομα Φώπος πος ζςνθέηει ηο Μη Μεηαβληηό πεδίο  

 

                                                                                                                                                                                           

               

Ημεπομηνία____/____/____ 

 

 

ρ ) 

 

__________________________________ 

  

Ονομαηεπώνςμο/Επωνςμία Αποκηώνηορ  (Κεθαλαία 

) 

 

__________________________________ 

Υπογπαθή Φςζικού Πποζώπος/ Νομίμος 

Εκπποζώπος (Σθπαγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΓ 

ΟΜΟΓΡΑΦΑ ΟΝΟΜΑΣΑ   

ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ – ΛΑΣΙΝΙΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΩΝ ΟΜΟΓΡΑΦΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΛΑΤΙΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

(UNICODE V4.1) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

(UNICODE V4.1) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Α 0391 

ΕΚΚΗΜΘΙΟ 

ΙΕΦΑΚΑΘΟ 

ΓΡΑΛΛΑ 

ΑΚΦΑ 

GREEK 

CAPITAL 

LETTER 

ALPHA 

A 0041 

ΚΑΤΘΜΘΙΟ 

ΙΕΦΑΚΑΘΟ 

ΓΡΑΛΛΑ A 

LATIN 

CAPITAL 

LETTER A 

Β 0392 

ΕΚΚΗΜΘΙΟ 

ΙΕΦΑΚΑΘΟ 

ΓΡΑΛΛΑ 

ΒΗΤΑ 

GREEK 

CAPITAL 

LETTER BETA 

B 0042 

ΚΑΤΘΜΘΙΟ 

ΙΕΦΑΚΑΘΟ 

ΓΡΑΛΛΑ B 

LATIN 

CAPITAL 

LETTER B 

Ε 0395 

ΕΚΚΗΜΘΙΟ 

ΙΕΦΑΚΑΘΟ 

ΓΡΑΛΛΑ 

ΕΧΘΚΟΜ 

GREEK 

CAPITAL 

LETTER 

EPSILON 

E 0045 

ΚΑΤΘΜΘΙΟ 

ΙΕΦΑΚΑΘΟ 

ΓΡΑΛΛΑ E 

LATIN 

CAPITAL 

LETTER E 

Ζ 0396 

ΕΚΚΗΜΘΙΟ 

ΙΕΦΑΚΑΘΟ 

ΓΡΑΛΛΑ 

ΖΗΤΑ 

GREEK 

CAPITAL 

LETTER ZETA 

Z 005A 

ΚΑΤΘΜΘΙΟ 

ΙΕΦΑΚΑΘΟ 

ΓΡΑΛΛΑ Z 

LATIN 

CAPITAL 

LETTER Z 

Η 0397 

ΕΚΚΗΜΘΙΟ 

ΙΕΦΑΚΑΘΟ 

ΓΡΑΛΛΑ ΗΤΑ 

GREEK 

CAPITAL 

LETTER ETA 

H 0048 

ΚΑΤΘΜΘΙΟ 

ΙΕΦΑΚΑΘΟ 

ΓΡΑΛΛΑ H 

LATIN 

CAPITAL 

LETTER H 

Θ 0399 

ΕΚΚΗΜΘΙΟ 

ΙΕΦΑΚΑΘΟ 

ΓΡΑΛΛΑ 

ΓΘΨΤΑ 

GREEK 

CAPITAL 

LETTER IOTA 

I 0049 

ΚΑΤΘΜΘΙΟ 

ΙΕΦΑΚΑΘΟ 

ΓΡΑΛΛΑ I 

LATIN 

CAPITAL 

LETTER I 

Ι 039A 

ΕΚΚΗΜΘΙΟ 

ΙΕΦΑΚΑΘΟ 

ΓΡΑΛΛΑ 

ΙΑΠΠΑ 

GREEK 

CAPITAL 

LETTER 

KAPPA 

K 004B 

ΚΑΤΘΜΘΙΟ 

ΙΕΦΑΚΑΘΟ 

ΓΡΑΛΛΑ K 

LATIN 

CAPITAL 

LETTER K 

Λ 039C 

ΕΚΚΗΜΘΙΟ 

ΙΕΦΑΚΑΘΟ 

ΓΡΑΛΛΑ ΛΘ 

GREEK 

CAPITAL 

LETTER MU 

M 004D 

ΚΑΤΘΜΘΙΟ 

ΙΕΦΑΚΑΘΟ 

ΓΡΑΛΛΑ M 

LATIN 

CAPITAL 

LETTER M 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΛΑΤΙΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

(UNICODE V4.1) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

(UNICODE V4.1) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Μ 039D 

ΕΚΚΗΜΘΙΟ 

ΙΕΦΑΚΑΘΟ 

ΓΡΑΛΛΑ ΜΘ 

GREEK 

CAPITAL 

LETTER NU 

N 004E 

ΚΑΤΘΜΘΙΟ 

ΙΕΦΑΚΑΘΟ 

ΓΡΑΛΛΑ N 

LATIN 

CAPITAL 

LETTER N 

Ο 039F 

ΕΚΚΗΜΘΙΟ 

ΙΕΦΑΚΑΘΟ 

ΓΡΑΛΛΑ 

ΟΛΘΙΡΟΜ 

GREEK 

CAPITAL 

LETTER 

OMICRON 

O 004F 

ΚΑΤΘΜΘΙΟ 

ΙΕΦΑΚΑΘΟ 

ΓΡΑΛΛΑ O 

LATIN 

CAPITAL 

LETTER O 

Ρ 03A1 

ΕΚΚΗΜΘΙΟ 

ΙΕΦΑΚΑΘΟ 

ΓΡΑΛΛΑ ΡΟ 

GREEK 

CAPITAL 

LETTER RHO 

P 0050 

ΚΑΤΘΜΘΙΟ 

ΙΕΦΑΚΑΘΟ 

ΓΡΑΛΛΑ P 

LATIN 

CAPITAL 

LETTER P 

Τ 03A4 

ΕΚΚΗΜΘΙΟ 

ΙΕΦΑΚΑΘΟ 

ΓΡΑΛΛΑ ΤΑΥ 

GREEK 

CAPITAL 

LETTER TAU 

T 0054 

ΚΑΤΘΜΘΙΟ 

ΙΕΦΑΚΑΘΟ 

ΓΡΑΛΛΑ T 

LATIN 

CAPITAL 

LETTER T 

Υ 03A5 

ΕΚΚΗΜΘΙΟ 

ΙΕΦΑΚΑΘΟ 

ΓΡΑΛΛΑ 

ΥΧΘΚΟΜ 

GREEK 

CAPITAL 

LETTER 

UPSILON 

Y 0059 

ΚΑΤΘΜΘΙΟ 

ΙΕΦΑΚΑΘΟ 

ΓΡΑΛΛΑ Y 

LATIN 

CAPITAL 

LETTER Y 

Φ 03A7 

ΕΚΚΗΜΘΙΟ 

ΙΕΦΑΚΑΘΟ 

ΓΡΑΛΛΑ ΦΘ 

GREEK 

CAPITAL 

LETTER CHI 

X 0058 

ΚΑΤΘΜΘΙΟ 

ΙΕΦΑΚΑΘΟ 

ΓΡΑΛΛΑ X 

LATIN 

CAPITAL 

LETTER X 

α 03B1 

ΕΚΚΗΜΘΙΟ 

ΛΘΙΡΟ 

ΓΡΑΛΛΑ 

ΑΚΦΑ 

GREEK SMALL 

LETTER 

ALPHA 

a 0061 

ΚΑΤΘΜΘΙΟ 

ΛΘΙΡΟ 

ΓΡΑΛΛΑ A 

LATIN SMALL 

LETTER A 

η 03B7 

ΕΚΚΗΜΘΙΟ 

ΛΘΙΡΟ 

ΓΡΑΛΛΑ ΗΤΑ 

GREEK SMALL 

LETTER ETA 
n 006E 

ΚΑΤΘΜΘΙΟ 

ΛΘΙΡΟ 

ΓΡΑΛΛΑ N 

LATIN SMALL 

LETTER N 

ι 03B9 

ΕΚΚΗΜΘΙΟ 

ΛΘΙΡΟ 

ΓΡΑΛΛΑ 

ΓΘΨΤΑ 

GREEK SMALL 

LETTER IOTA 
i 0069 

ΚΑΤΘΜΘΙΟ 

ΛΘΙΡΟ 

ΓΡΑΛΛΑ I 

LATIN SMALL 

LETTER I 

ν 03BD 

ΕΚΚΗΜΘΙΟ 

ΛΘΙΡΟ 

ΓΡΑΛΛΑ ΜΘ 

GREEK SMALL 

LETTER NU 
v 0076 

ΚΑΤΘΜΘΙΟ 

ΛΘΙΡΟ 

ΓΡΑΛΛΑ V 

LATIN SMALL 

LETTER V 

ο 03BF 

ΕΚΚΗΜΘΙΟ 

ΛΘΙΡΟ 

ΓΡΑΛΛΑ 

ΟΛΘΙΡΟΜ 

GREEK SMALL 

LETTER 

OMICRON 

o 006F 

ΚΑΤΘΜΘΙΟ 

ΛΘΙΡΟ 

ΓΡΑΛΛΑ O 

LATIN SMALL 

LETTER O 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΛΑΤΙΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

(UNICODE V4.1) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

(UNICODE V4.1) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ρ 03C1 

ΕΚΚΗΜΘΙΟ 

ΛΘΙΡΟ 

ΓΡΑΛΛΑ ΡΟ 

GREEK SMALL 

LETTER RHO 
p 0070 

ΚΑΤΘΜΘΙΟ 

ΛΘΙΡΟ 

ΓΡΑΛΛΑ P 

LATIN SMALL 

LETTER P 

υ 03C5 

ΕΚΚΗΜΘΙΟ 

ΛΘΙΡΟ 

ΓΡΑΛΛΑ 

ΥΧΘΚΟΜ 

GREEK SMALL 

LETTER 

UPSILON 

u 0075 

ΚΑΤΘΜΘΙΟ 

ΛΘΙΡΟ 

ΓΡΑΛΛΑ U 

LATIN SMALL 

LETTER U 

χ 03C7 

ΕΚΚΗΜΘΙΟ 

ΛΘΙΡΟ 

ΓΡΑΛΛΑ ΦΘ 

GREEK SMALL 

LETTER CHI 
x 0078 

ΚΑΤΘΜΘΙΟ 

ΛΘΙΡΟ 

ΓΡΑΛΛΑ X 

LATIN SMALL 

LETTER X 
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Παξάξηεκα  ΗΔ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΓΖΛΩΖ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΟΝΟΜΑΣΟ ΥΩΡΟΤ .GR 

Ζκεξνκελία / Ώξα ππνβνιήο 

Γήισζεο ζηνλ Καηαρσξεηή 

 

Πξνο ηνλ Καηαρσξεηή κε ηελ επσλπκία……………………. 

 

Α) Φνξέαο Ολόκαηνο Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr: 

Β) Κύξην Δθρσξεζέλ Όλνκα Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr : 

Γ) Γεζκεπκέλν Όλνκα Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr : 

 

 

Με ηελ παξνύζα δειώλσλ όηη επηζπκώ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ αλσηέξσ δεζκεπκέλνπ Ολόκαηνο 

Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr  

 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ  

Ο θάησζη ππνγξαθφκελνο ……….……………… (επψλπκν) ……………………. 

(φλνκα) ……….……....................................................... (ηδηφηεηα) δειψλσ 

ππεπζχλσο ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν 1599/86 φηη:  

(α) Τα ζηνηρεία πνπ δειψλσ κε ηελ παξνχζα δήισζε είλαη αιεζή θαη αθξηβή 

(β) Γελ παξαβηάδσ ελ γλψζεη κνπ δηθαηψκαηα ηξίησλ  

(γ) Γεζκεχσ ην ζπγθεθξηκέλν λνκηθφ πξφζσπν (Μφλν ζε πεξίπησζε λνκηθψλ 

πξνζψπσλ) 

δ) αλ ην Μεηαβιεηφ Πεδίνπ Ολφκαηνο Φψξνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ  ηαπηίδεηαη κε 

γεσγξαθηθφ φξν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ιίζηα γεσγξαθηθψλ φξσλ πνπ είλαη 

δεκνζηεπκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΤΤ ζηελ ειιεληθή θαη ιαηηληθή κνξθή 

(ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΗΒ ηνπ παξφληνο),  είκαη ν αξκφδηνο Οξγαληζκφο  

Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  

ε) ζε πεξίπησζε δήισζεο ελεξγνπνίεζεο Ολφκαηνο Φψξνπ κε θαηάιεμε .gov.gr, 

είκαη θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο.  

δ) ζε πεξίπησζε Ολνκάησλ Φψξνπ ηξίηνπ επηπέδνπ ησλ νπνίσλ κφλν ην ηξίην 

επίπεδν είλαη κεηαβιεηφ, θέξσ ηελ ηδηφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζε θνξείο ζηνπο νπνίνπο 

δχλαηαη λα εθρσξεζεί ην ζπγθεθξηκέλν Κνηλφρξεζην Όλνκα Φψξνπ πνπ ζπλζέηεη ην 

Με Μεηαβιεηφ πεδίν  

ε) ε ελεξγνπνίεζε ηνπ αλσηέξσ δεζκεπκέλνπ Ολφκαηνο Φψξνπ δελ αληίθεηηαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ηζρχνληνο θαλνληζκνχ δηαρείξηζεο θαη εθρψξεζεο 

Ολνκάησλ Φψξνπ κε θαηάιεμε .gr  
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                            Ζκεξνκελία      ____/____/____ 

Ολνκαηεπψλπκν (Κεθαιαία)  

 

 ___________________________________ 

Υπνγξαθή Φπζηθνχ Πξνζψπνπ/ Ννκίκνπ 

Δθπξνζψπνπ (Σθξαγίδα) 



 

 

 

.  


