
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
 
 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στα πλαίσια του 

Κανονισμού Διαχείρισης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει [ Απόφαση της ΕΕΤΤ 351/76/20-5-2005 

«Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr» 

(ΦΕΚ 717/Β/27-5-2005) ΑΠ ΕΕΤΤ 353/185 (ΦΕΚ 1251/Β/6.9.2005 - ΦΕΚ 

1545/9.11.2005), (εφεξής καλούμενος «Ο Κανονισμός»)]  ενημερώνει τους 

Καταχωρούμενους- καταναλωτές για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να 

προβούν προκειμένου να πληροφορηθούν τον κωδικό εξουσιοδότησης του 

ονόματος χώρου που είναι καταχωρημένο στο όνομά τους. 

 

I. . Κατ’ αρχήν απευθύνεστε στον Καταχωρητή σας ο οποίος έχει υποχρέωση 

αφού βεβαιώσει την ταυτότητά σας να σας γνωστοποιήσει τον κωδικό 

εξουσιοδότησης. Εν προκειμένω σας ενημερώνουμε ότι το αίτημα 

γνωστοποίησης κωδικού εξουσιοδότητης μπορεί να υποβληθεί με τους 

ακόλουθους τρόπους  : 

1. με την υποβολή αιτήματος αυτοπροσώπως στον Καταχωρητή του 

ονόματος χώρου  και επιδεικνύοντας :  

α. εάν ο Φορέας είναι φυσικό πρόσωπο την ταυτότητά σας και  

β εάν ο Φορέας είναι νομικό πρόσωπο,  i. υπεύθυνη δήλωση με 

βεβαίωση του γνησίου υπογραφής στην οποία αναφέρεται ότι εκπροσωπείτε 

και δεσμεύετε από μόνος σας ο ίδιος προσωπικά το νομικό πρόσωπο με την 

επωνυμία ……………….που υφίσταται και λειτουργεί και είναι Φορέας του 

ονόματος χώρου……………και  ii την ταυτότητά σας     

 

2.με την υποβολή γραπτού αιτήματος και την προσκόμιση των 

στοιχείων που αναφέρονται στις παρα. υπό στοιχεία 1.α. και1. β.  

 

II Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε Καταχωρητή και απευθύνεστε σε νέο 

καταχωρητή υποβάλλοντας αίτημα αλλαγής Καταχωρητή σας ενημερώνουμε 

ότι ο νέος Καταχωρητής έχει την δυνατότητα να σας ενημερώσει αναφορικά 

με τον κωδικό σας εξουσιοδότησης κάνοντας χρήση μιας εφαρμογής στο 



Μητρώο με βάση την οποία μπορεί να υποβάλλει ερώτημα στο Μητρώο 

δίνοντας μόνο το όνομα χώρου. Στην περίπτωση αυτή αποστέλλεται 

αυτόματα στο ε-mail επικοινωνίας που έχετε δηλώσει στην αίτηση εκχώρησης 

του ονόματος χώρου ο κωδικό εξουσιοδότησης. Σας γνωρίζουμε ότι για να 

προχωρήσει ο νέος καταχωρητής στις ενέργειες αυτές απαιτείται να 

υποβάλλεται σε αυτό μαζί με την αίτηση αλλαγής καταχωρητή , αίτημα 

γνωστοποίησης κωδικού εξουσιοδότησης με τους τρόπους με τους οποίους 

υποβάλλεται αίτημα στον παλιό Καταχωρητή σας όπως αυτοί περιγράφονται 

ανωτέρω (βλ. παρα I) 

 

III. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο τόσο ο παλιός όσο και ο νέος 

καταχωρητής αρνείται να σας γνωστοποιήσει τον κωδικό εξουσιοδότησης σας 

ενημερώνουμε ότι μπορείτε να αποστείλετε γραπτώς το αίτημα σας στην 

ΕΕΤΤ (fax-courier)  σύμφωνα με το υπόδειγμα της Αίτηση Γνωστοποίησης του 

Κωδικού Εξουσιοδότησης Ονόματος Χώρου που είναι δημοσιευμένο στην 

ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. Επισημαίνουμε ότι σε κάθε περίπτωση η ΕΕΤΤ θα 

προχωρήσει σε διερεύνηση των περιπτώσεων των Καταχωρητών που 

αδικαιολόγητα αρνούνται να γνωστοποιήσουν τον κωδικό εξουσιοδότησης 

στους Καταχωρούμενους σύμφωνα με τα ανωτέρω και επιφυλάσσεται να  

ενεργήσει τα νόμιμα . 

 


