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ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Οι όροι που περιγράφονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και /ή στους 
Κανόνες Επίλυσης Διαφορών .eu χρησιμοποιούνται στο παρόν με κεφαλαίο 
το πρώτο γράμμα. 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 
 
Η παρούσα Πολιτική Καταχώρησης ορίζει τις τεχνικές και διαχειριστικές 
διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από το Μητρώο όσον αφορά την 
καταχώρηση Ονομάτων Τομέα, ή τις αιτήσεις για καταχώρηση, 
συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης, της μεταβίβασης, της αναστολής, 
της ανάκλησης κτλ. των εν λόγω Ονομάτων Τομέα.  
 
Οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας Πολιτικής Καταχώρησης 
εφαρμόζονται μόνο για καταχωρήσεις Ονομάτων Τομέα ή για αιτήσεις για 
καταχώρηση, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 2, στην τέταρτη παράγραφο των 
Κανόνων Δημόσιας Πολιτικής, δηλ. για Ονόματα Τομέα που καταχωρούνται 
άμεσα υπό τον Τομαία Ανώτατου Επιπέδου (TLD) “.eu”.  
 
Η παρούσα Πολιτική Καταχώρησης δεν εφαρμόζεται για ονόματα που 
καταχωρούνται σε οποιοδήποτε χαμηλότερο επίπεδο για τα οποία το Μητρώο 
δεν έχει καμία εξουσία, διότι η διαχείριση αυτών των επιπέδων γίνεται 
αποκλειστικά από τον Καταχωρούμενο. 
 
 
ΕΔΑΦΙΟ 1. Ο ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΙ ΕΑΝ 
ΠΛΗΡΟΙ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 
Σε αυτό το πρώτο βήμα, ο Καταχωρούμενος πρέπει να επιβεβαιώσει ότι 
πληροί τα Γενικά Κριτήρια Επιλεξιμότητας, σύμφωνα με τα οποία οφείλει να 
είναι: 
 

(i) επιχείρηση η οποία έχει την εταιρική της έδρα, την 
κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή της 
εντός της Κοινότητας ή 

 
(ii) οργανισμός, ο οποίος έχει ιδρυθεί εντός της 

Κοινότητας με την επιφύλαξη της εφαρμογής του 
εθνικού δικαίου ή 

 
(iii) φυσικό πρόσωπο διαμένον εντός της Κοινότητας. 

 
Οι χώρες και τα εδάφη που θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος της Κοινότητας 
αναφέρονται στη λίστα του Παραρτήματος 1 του παρόντος. 
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Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης: εάν ο Καταχωρούμενος δεν πληροί 
κάποια από τις άνω αναφερόμενες απαιτήσεις, δυστυχώς δεν δικαιούται να 
καταχωρήσει Όνομα Τομέα υπό τον TLD .eu. Εάν ο Καταχωρούμενος 
υποβάλει αίτημα για καταχώρηση Ονόματος Τομέα χωρίς να πληροί τις άνω 
αναφερόμενες προϋποθέσεις, το Μητρώο δικαιούται οποιαδήποτε στιγμή να 
απορρίψει αίτημα καταχώρησης Ονόματος Τομέα ή να αποσύρει το εν λόγω 
Όνομα Τομέα κατά την κρίση του (Εδάφια 6(4) και 9(4) των Όρων και 
Προϋποθέσεων). 
 
Σε περίπτωση θετικής απάντησης: Εάν ο Καταχωρούμενος πληροί κάποια 
από τις άνω αναφερόμενες απαιτήσεις, μπορεί να προχωρήσει στο Εδάφιο 2. 
 
 
ΕΔΑΦΙΟ 2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Ο Καταχωρούμενος πρέπει, προτού συμπληρώσει αίτημα καταχώρησης 
Ονόματος Τομέα να επιβεβαιώσει εάν το Όνομα Τομέα για το οποίο υποβάλει 
αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις διαθεσιμότητας και τις τεχνικές απαιτήσεις 
που ορίζονται στο Εδάφιο 2.2 των Όρων και Προϋποθέσεων. Για αυτό τον 
λόγο, ο Καταχωρούμενος πρέπει να ακολουθήσει τα ακόλουθα βήματα: 

 
(i) να ελέγξει εάν το Όνομα Τομέα για το οποίο υποβάλλει την 

αίτηση πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται στο Εδάφιο 
2.2(ιι) των Όρων και Προϋποθέσεων, 

 
(ii) να ελέγξει στη Βάση Δεδομένων WHOIS (που είναι διαθέσιμη 

στον Ιστότοπο του Μητρώου) εάν το Όνομα Τομέα είναι 
διαθέσιμο. Τα Ονόματα Τομέα που περιλαμβάνονται στις λίστες 
μπλοκαρισμένων ή ανασταλμένων ονομάτων (κοινοποιημένες 
στον Ιστότοπο του Μητρώου) δεν είναι (ακόμα) διαθέσιμα για 
Καταχώρηση και 

 
(iii) να ελέγξει στη Βάση Δεδομένων WHOIS Sunrise (που είναι 

διαθέσιμη στον Ιστότοπο του Μητρώου) εάν για το Όνομα Τομέα 
για το οποίο υποβάλλει αίτηση έχει υποβληθεί αίτηση κατά τη 
διάρκεια της Περιόδου Σταδιακής Καταχώρησης. Το Όνομα 
Τομέα για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση κατά τη διάρκεια της 
Περιόδου Σταδιακής Καταχώρησης δεν θα είναι διαθέσιμο για 
γενική καταχώρηση μέχρι να αποφασίσει το Μητρώο να 
καταστήσει το εν λόγω Όνομα Τομέα διαθέσιμο, σύμφωνα με 
τους Κανόνες Sunrise. 

 
 
ΕΔΑΦΙΟ 3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ 
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Τα Ονόματα Τομέα μπορούν να καταχωρούνται (και οι καταχωρήσεις θα 
ανανεώνονται μόνο) στο Μητρώο μέσω ενός Καταχωρητή, ο οποίος ενεργεί 
εκ μέρους του Καταχωρούμενου. 
 
Επομένως, για να υποβάλει αίτημα καταχώρησης για Όνομα Τομέα ο 
Καταχωρούμενος θα πρέπει να επιλέξει έναν διαπιστευμένο από το Μητρώο 
Καταχωρητή από τη λίστα που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Μητρώου.  
 
 
ΕΔΑΦΙΟ 4. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 
 
Όταν υποβάλει αίτημα καταχώρησης Ονόματος Τομέα, ο Καταχωρούμενος 
συνάπτει συμφωνία με το Μητρώο, οι όροι και οι προϋποθέσεις της οποίας 
περιλαμβάνονται στους Κανόνες. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ο 
Καταχωρούμενος θα δεσμεύεται αποκλειστικά από αυτούς τους Κανόνες, οι 
οποίοι μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή, σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που ορίζονται στο παρόν. 
Είναι ευθύνη του Καταχωρητή να παρέχει στον Καταχωρούμενο τους 
εφαρμοστέους Κανόνες πριν από τη συμπλήρωση της αίτησης καταχώρησης 
Ονόματος Τομέα.  
 
Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις καθώς και όλοι οι υπόλοιποι Κανόνες που 
ισχύουν επί του παρόντος είναι διαθέσιμοι στον Ιστότοπο του Μητρώου.    
 
Παρακαλώ σημειώστε ότι το Μητρώο δικαιούται να αποσύρει ένα Όνομα 
Τομέα με δική του πρωτοβουλία σε περίπτωση που ο Καταχωρούμενος 
παραβιάσει τους Κανόνες. 
 
 
ΕΔΑΦΙΟ 5. ΠΑΡΟΧΗ ΑΚΡΙΒΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
Μια Αίτηση καταχώρησης Ονόματος Τομέα θα θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο 
όταν διαμέσου ενός Καταχωρητή ο Καταχωρούμενος παρέχει στο Μητρώο 
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 
 

(i) το πλήρες όνομα του Καταχωρούμενου. Όταν δεν 
προσδιορίζεται κανένα όνομα εταιρείας ή οργανισμού, 
Καταχωρούμενος θα θεωρείται το άτομο που υποβάλλει την 
αίτηση καταχώρησης Ονόματος Τομέα. Εάν προσδιορίζεται το 
όνομα της εταιρείας ή του οργανισμού, τότε Καταχωρούμενος 
θεωρείται η εταιρεία ή ο οργανισμός. 

(ii) διεύθυνση και χώρα εντός της Κοινότητας 
a. όπου βρίσκεται η εταιρική έδρα, η κεντρική διοίκηση ή η κύρια 

εγκατάσταση της επιχείρησης του Καταχωρούμενου ή 
b. όπου έχει ιδρυθεί ο οργανισμός του Καταχωρούμενου ή 
c. όπου διαμένει ο Καταχωρούμενος, 

(iii) τη διεύθυνση e-mail του Καταχωρούμενου (ή του αντιπροσώπου 
του), 
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(iv) τον αριθμό τηλεφώνου στο οποίο είναι δυνατή η επικοινωνία με 
τον Καταχωρούμενο (ή με αντιπρόσωπό του), 

(v) το Όνομα Τομέα για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, 
(vi) τη γλώσσα για τις διαδικασίες ΕΕΔ, όπως αναφέρεται στην 

Παράγραφο 3(α) των Κανόνων Επίλυσης Διαφορών .eu, η 
οποία θα είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην συμφωνία 
καταχώρησης μεταξύ του Καταχωρούμενου και του 
Καταχωρητή, σύμφωνα με το Άρθρο 22(4) των Κανόνων 
Δημόσιας Πολιτικής.  

 
Ο Καταχωρούμενος έχει την υποχρέωση να διατηρεί τις άνω αναφερόμενες 
πληροφορίες πλήρεις και ακριβείς συνεχώς κατά τη διάρκεια τις Περιόδου 
καταχωρήσεων (βλέπε Εδάφιο 8 του παρόντος αναφορικά με την 
τροποποίηση των στοιχείων επικοινωνίας). 
 
Το Μητρώο δικαιούται να απορρίψει ένα αίτημα καταχώρησης Ονόματος 
Τομέα ή να αποσύρει κάποιο Όνομα Τομέα για το οποίο ο Καταχωρούμενος 
έχει δώσει ελλιπείς ή ατελείς πληροφορίες. 
 
Το Μητρώο δικαιούται να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες από τον 
Καταχωρούμενο (διαμέσου του Καταχωρητή του Καταχωρούμενου), όπως για 
παράδειγμα στο πλαίσιο αίτησης για Όνομα Τομέα που έχει υποβληθεί κατά 
τη διάρκεια της Περιόδου Σταδιακής Καταχώρησης. 
 
Ο Καταχωρούμενος πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχει διεύθυνση e-mail η οποία 
λειτουργεί (βλέπε (ιιι) ανωτέρω), για να επικοινωνεί με το Μητρώο ή / και με 
τον Παροχέα ΕΕΔ. Εάν η διεύθυνση e-mail που θα δοθεί στο Μητρώο δεν 
λειτουργεί, το Μητρώο δικαιούται να ακυρώσει την αίτηση για Όνομα Τομέα ή 
ακόμα και να αποσύρει το Όνομα Τομέα σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο Εδάφιο 12 του παρόντος. 
 
Τα παρεχόμενα στοιχεία πρέπει να είναι τα στοιχεία του Καταχωρούμενου και 
όχι τα στοιχεία του Καταχωρητή, του πληρεξούσιου ή του αντιπροσώπου του 
προσώπου ή της οντότητας που δεν πληρούν τα Γενικά Κριτήρια 
Επιλεξιμότητας. 
 
 
ΕΔΑΦΙΟ 6. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ 
 
Εφόσον δεν είναι δυνατό να υποβάλει, κανείς αίτηση καταχώρησης Ονόματος 
Τομέα άμεσα στο Μητρώο, μπορούν να υποβληθούν αίτησης καταχώρησης 
Ονόματος Τομέα και να πραγματοποιηθεί η καταχώρησή τους στο Μητρώο 
μόνο διαμέσου Καταχωρητή διαπιστευμένου από το Μητρώο. Είναι πιθανό ο 
Καταχωρητής να απαιτήσει κάποια αμοιβή για να παρέχει τις υπηρεσίες του. 
 
Εφόσον ότι ο Καταχωρούμενος έχει προσφέρει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες στον Καταχωρητή και έχει ανταποκριθεί σε όλες τις υπόλοιπες 
υποχρεώσεις του, είναι ευθύνη του Καταχωρητή να εισάγει τις εν λόγω 
πληροφορίες άμεσα στα συστήματα του Μητρώου, σύμφωνα με τις τεχνικές 
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διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί από το Μητρώο και παρέχονται στον 
Καταχωρητή.   
 
Εάν το Όνομα Τομέα για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση είναι ακόμα 
διαθέσιμο και από τη στιγμή που τα απαιτούμενα στοιχεία είναι πλήρη και το 
Μητρώο έχει λάβει τα χρήματα για την καταχώρηση του Ονόματος Τομέα από 
τον Καταχωρητή, το Όνομα Τομέα θα καταχωρηθεί αυτόματα για μια 
(ανανεώσιμη) χρονική Περίοδο ενός έτους, όπως ορίζεται στο Εδάφιο 6 των 
Όρων και Προϋποθέσεων.  
 
Σημαντικό: δεν είναι δυνατό να διορθωθεί τυχόν λάθος στο ίδιο το Όνομα 
Τομέα: το λάθος αυτό μπορεί να διορθωθεί μόνο με την καταχώρηση του 
σωστού Ονόματος Τομέα. 
 
 
ΕΔΑΦΙΟ 7. ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ WHOIS 
 
1. Εισαγωγή 
 
Οι Κανόνες Δημόσιας Πολιτικής απαιτούν από το Μητρώο να παρέχει 
εργαλείο αναζήτησης WHOIS στο οποίο, με την πληκτρολόγηση ενός 
Ονόματος Τομέα .eu, θα μπορεί κανείς να βρει τα στοιχεία επικοινωνίας με το 
διαχειριστή και τον τεχνικό υπεύθυνο που διαχειρίζονται το Όνομα Τομέα. 
 
Όταν καταχωρηθεί ένα Όνομα Τομέα, τα στοιχεία που αφορούν την 
καταχώρηση βρίσκονται σε μια βάση δεδομένων WHOIS σύμφωνα με τους 
κανόνες που ορίζονται στην Πολιτική WHOIS. Οι συγκεντρωμένες 
πληροφορίες περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας με τον 
Καταχωρούμενο, τον εμπλεκόμενο Καταχωρητή και στοιχεία για τους 
διακομιστές ονομάτων τους οποίους το Μητρώο εξουσιοδοτεί να έχουν 
εξουσία όσον αφορά το Όνομα Τομέα.  
 
Μπαίνοντας στον Ιστότοπο του Μητρώου και πληκτρολογώντας το Όνομα 
Τομέα στο εργαλείο αναζήτησης WHOIS, μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε 
πληροφορίες που αφορούν το Όνομα Τομέα και τον Καταχωρούμενο, 
σύμφωνα με τους κανόνες που τίθενται στη συνέχεια. 
 
Με την καταχώρηση ενός Ονόματος Τομέα, ο Καταχωρούμενος οφείλει να 
αποδεχτεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Μητρώου που δίνουν το 
δικαίωμα στο Μητρώο να καταστήσει προσβάσιμα ορισμένα προσωπικά 
δεδομένα στον Ιστότοπό του, μαζί με κάποια ακόμη τεχνικά δεδομένα, έτσι 
ώστε να διασφαλίσει την διαφάνεια του συστήματος Ονομάτων Τομέα όσον 
αφορά το κοινό. 
 
2. Σκοπός 
 
Ο σκοπός της βάσης δεδομένων WHOIS όπως ορίζεται στην πρώτη 
παράγραφο του Άρθρου 16 των Κανόνων Δημόσιας Πολιτικής είναι να 
παρέχει λογικά ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία επικοινωνίας με τον τεχνικό 
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και τον διαχειριστικό υπεύθυνο που διαχειρίζονται τα ονόματα Τομέα υπό τον 
TLD .eu. 
 
3. Πρόληψη της λαθεμένης χρήσης της βάσης δεδομένων WHOIS  
 
Η πρόσβαση στα δεδομένα WHOIS επιτυγχάνεται μέσω μιας καθαρά 
κειμενικής εντολής ή με τη χρήση δικτυακού εργαλείου. Το κειμενικό εργαλείο 
αναζήτησης WHOIS περιέχει μόνο τεχνικές πληροφορίες, οι οποίες όμως δεν 
σχετίζονται συγκεκριμένα με τον Καταχωρούμενο. 
 
Προκειμένου να αποφευχθεί η κακή χρήση των προσωπικών δεδομένων που 
διατίθενται στο δικτυακό εργαλείο αναζήτησης WHOIS το Μητρώο κάνει τα 
ακόλουθα βήματα: 
 

(i) Οποιοσδήποτε πραγματοποιεί αναζήτηση WHOIS προμηθεύεται 
έναν τυχαίο αυτόματα δημιουργημένο κωδικό, που θα πρέπει να 
πληκτρολογήσει προτού λάβει απάντηση στην αναζήτησή του. Η 
παροχή του κωδικού σε μορφή εικόνας και όχι κειμένου θα 
αποτρέψει τον εύκολο αυτοματισμό του συστήματος για 
υπονόμευση δεδομένων.    

 
(ii) Οι διευθύνσεις e-mail addresses, και σε περίπτωση που 

κοινοποιηθούν οι ταχυδρομικές διευθύνσεις, οι αριθμοί τηλεφώνων 
και fax φανερώνονται με μορφή εικόνων (φωτογραφίες) και όχι 
κειμένου, καθιστώντας δύσκολο τον αυτοματισμό της κατάληψης 
δεδομένων.  

 
(iii) Δεν θα είναι δυνατές οι αναζητήσεις πολλαπλών κριτηρίων και οι 

άλλες ευκολίες αναζήτησης, για αναζήτηση μέσω του ονόματος, της 
διεύθυνσης e-mail, της διεύθυνσης ή του αριθμού fax ή τηλεφώνου.  

 
(iv) Όλοι όσοι πραγματοποιούν αναζήτηση στην βάση δεδομένων 

WHOIS θα κληθούν να διαβάσουν και να συμφωνήσου πρώτα με 
την «νομική δήλωση και τους όρους και τις προϋποθέσεις WHOIS» 
που θα ενημερώνουν τον χρήστη ότι: 

 
a. οι υπηρεσίες WHOIS παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς 

σκοπούς 
b. πραγματοποιώντας μια αναζήτηση ο χρήστης συμφωνεί να μη 

χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες για: 
1. να επιτρέψει, να καταστήσει δυνατή ή να υποστηρίξει με 

άλλον τρόπο τη μετάδοση αυτοπροαίρετης, εμπορικής 
διαφήμισης ή άλλων υποκινήσεων μέσω e-mail ή με 
άλλον τρόπο, 

2. στοχεύσει τη διαφήμιση με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο, 
3. να προκαλέσει ενόχληση στον Καταχωρούμενο με 

κάποιον τρόπο στέλνοντάς του μηνύματα. 
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Για να αποφευχθεί η «υπονόμευση δεδομένων» με τη χρήση της μεθόδου 
κειμενικών εντολών, 1 όνομα τομέα το μέγιστο ανά δευτερόλεπτο και 100 
ονόματα τομέα το μέγιστο ανά ώρα μπορούν να ανεβρεθούν από την ίδια 
διεύθυνση  ΙΡ. 
 
4. Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 
 
Όσον αφορά το δικτυακό εργαλείο θα υπάρξουν ειδικές προβλέψεις 
πρόσβασης, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα άτομα με βλάβη στην όραση θα 
έχουν ίση πρόσβαση στις πληροφορίες WHOIS. 
 
Ο αυτόματα δημιουργούμενος τυχαίος κωδικός που πρέπει να 
πληκτρολογηθεί πριν από τη λήψη της απάντησης στην αναζήτηση θα 
εμφανίζεται τυχαία σε δυο χρωματικούς συνδυασμούς, διευκολύνοντας την 
πρόσβαση για τους περισσότερους χρήστες που πάσχουν από αχρωματοψία. 
 
Όλοι οι χρήστες που πάσχουν από βλάβη της όρασης μπορούν να ζητήσουν 
έναν ειδικό κωδικό από το Μητρώο για να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, 
χωρίς να πρέπει να πληκτρολογήσουν τον τυχαίο κωδικό και για να λάβουν 
τις διευθύνσεις e-mail σε μορφή καθαρού κειμένου και όχι σε μορφή εικόνων 
που εμφανίζουν τις διευθύνσεις e-mail.  
 
Για την αποφυγή της «υπονόμευσης δεδομένων» με τη χρήση του εδικού 
συνθήματος (password), μπορούν να ανεβρεθούν το μέγιστο 100 ονόματα 
τομέα ανά ημέρα. 
 
Οι χρήστες που πάσχουν από βλάβη της όρασης θα κληθούν να παρέχουν 
στο Μητρώο πιστοποιητικό που θα αποδεικνύει την αναπηρία τους. Το εν 
λόγω πιστοποιητικό μπορεί να αποσταλεί στο μητρώο με το ταχυδρομείο, ή 
με e-mail και θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την υπεύθυνη αρχή κάθε κράτους 
μέλους. Η διεύθυνση e-mail του χρήστη που θα ζητήσει ειδικό password 
πρέπει να περιλαμβάνεται στην αίτηση για ειδικό password διότι ο χρήστης θα 
το λάβει μέσω e-mail. 
 
Το Μητρώο οφείλει να χειριστεί αυτές τις αιτήσεις με πλήρη εχεμύθεια και δεν 
θα πρέπει να μεταβιβάσει καμία πληροφορία σε τρίτα μέρη. 
 
 
ΕΔΑΦΙΟ 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
Εάν τα στοιχεία επικοινωνίας του Καταχωρούμενου αλλάξουν, ο 
Καταχωρούμενος θα πρέπει να ζητήσει από τον Καταχωρητή του να 
τροποποιήσει τα στοιχεία του στο Μητρώο μέσα σε έναν (1) μήνα από τη 
στιγμή τη χρονική στιγμή της αλλαγής. Δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί τέτοιο 
αίτημα απευθείας στο Μητρώο. 
 
ΕΔΑΦΙΟ 9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Η ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ 
 
Κατ’ αρχήν, η ανανέωση ενός Ονόματος Τομέα είναι αυτόματη. 
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Ο Καταχωρούμενος δικαιούται να ακυρώσει την καταχώρηση Ονόματος 
Τομέα συμπληρώνοντας μια αίτηση με τον Καταχωρητή του, ο οποίος είναι ο 
μόνος που μπορεί να υποβάλει αίτηση ακύρωσης στο Μητρώο. Ο 
Καταχωρούμενος δεν δύναται να υποβάλει αίτηση ακύρωσης απευθείας στο 
Μητρώο. 
 
Οι διαδικασίες που μπορεί να ακολουθήσουν οι Καταχωρητές για την 
ανανέωση ή την ακύρωση Ονομάτων Τομέα ποικίλουν. Επομένως καλούμε 
τον Καταχωρούμενο να διαβάσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται από τον διορισμένο Καταχωρητή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο 
Καταχωρητής θα ακυρώσει ή θα ανανεώσει το Όνομα Τομέα μόνο εάν 
πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Εάν ο Καταχωρούμενος δεν έχει πρόθεση να ανανεώσει το Όνομα Τομέα με 
την εκπνοή της Περιόδου ενός έτους, είναι σημαντικό να ενημερώσει τον 
Καταχωρητή για αυτό το γεγονός εγκαίρως και σύμφωνα με την συμφωνία του 
με τον Καταχωρητή. Εάν η προθεσμία καταχώρησης του Ονόματος Τομέα 
εκπνεύσει,  το Μητρώο θα τιμολογήσει αυτομάτως τον Καταχωρητή για την 
νέα Περίοδο ενός έτους. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι πιθανό ο 
Καταχωρητής να χρεώσει το εν λόγω τέλος ανανέωσης στον Καταχωρούμενο.  
 
Κάθε Καταχωρητής έχει τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις 
τιμολόγησης. Ορισμένοι Καταχωρητές απαιτούν να πληρώσει ο 
Καταχωρούμενος το τιμολόγιο πριν εκπνεύσει το Όνομα Τομέα τους, έτσι 
ώστε να γνωρίζουν εάν θα πρέπει να ανανεωθεί η καταχώρηση ή όχι. 
Παρακαλώ σημειώστε ότι το Μητρώο δεν θα παρέμβει σε καμία διαφορά 
μεταξύ ενός Καταχωρητή και των πελατών του. 
 
 
ΕΔΑΦΙΟ 10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ 
 

1. Εάν η συμφωνία μεταξύ του Μητρώου και του Καταχωρητή που έχει 
διοριστεί από τον Καταχωρούμενο διακοπεί και ο Καταχωρητής δεν 
έχει μεταφέρει τον φάκελό του Ονόματος Τομέα του σε άλλον 
Καταχωρητή, το Μητρώο θα ειδοποιήσει τον Καταχωρούμενο για το 
γεγονός αυτό. Ο Καταχωρούμενος θα πρέπει να επιλέξει έναν νέο 
Καταχωρητή μέσα σε διάστημα ενός (1) μήνα μετά από την ημερομηνία 
αποστολής της ειδοποίησης από το Μητρώο.  

 
Εάν ο Καταχωρούμενος υποδείξει έναν άλλο Καταχωρητή εντός της 
άνω αναφερόμενης διορίας, το Μητρώο θα χρεώσει τα τέλη ανανέωσης 
στον νέο Καταχωρητή με την εκπνοή της Περιόδου.  
 
Εάν ο Καταχωρούμενος δεν κατορθώσει να διορίσει νέο Καταχωρητή 
εντος της άνω αναφερόμενης διορίας, το Όνομα Τομέα θα εκπνεύσει 
στο τέλος της Περιόδου. Σε αυτήν την περίπτωση, το Όνομα Τομέα θα 
ανασταλεί για:  
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 - τρεις μήνες μετά από την περίοδο ειδοποίησης που αναφέρεται 
ανωτέρω ή 

 - για δυο μήνες μετά από την εκπνοή της Περιόδου.  
 
2. Εάν ο Καταχωρούμενος επιθυμεί να αλλάξει τον Καταχωρητή του κατά 

τη διάρκεια της Περιόδου, πρέπει να ορίσει νέο Καταχωρητή και να 
απαιτήσει από τον Καταχωρητή του να ενημερώσει το Μητρώο για την 
αλλαγή.  

 
Με την παραλαβή αυτής της ειδοποίησης, το Μητρώο θα επιβεβαιώσει 
την λήψη ειδοποίησης της προτεινόμενης αλλαγής, στέλνοντας στον 
Καταχωρούμενο ένα e-mail που θα περιλαμβάνει έναν κωδικό που θα 
επιτρέπει στον Καταχωρούμενο να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει την 
αίτηση αλλαγής μέσω του Ιστότοπου  του Μητρώου για κάθε Όνομα 
Τομέα για το οποίο έχει ζητηθεί αλλαγή Καταχωρητή.  
 
Εάν ο Καταχωρούμενος δεν καταφέρει να επιβεβαιώσει την αλλαγή 
Καταχωρητή μέσω του Ιστοτόπου του Μητρώου μέσα σε επτά (7) 
ημέρες μετά την ημερομηνία αποστολής από το Μητρώο του άνω 
αναφερόμενου e-mail, το Μητρώο θα αποστείλει ένα e-mail στον νέο 
Καταχωρητή που έχει οριστεί από τον Καταχωρούμενο. Σε αυτό το 
δεύτερο e-mail ο νέος Καταχωρητής θα ενημερώνεται ότι η μεταβίβαση 
θα τεθεί σε ισχύ μόνο, εάν ο Καταχωρούμενος επιβεβαιώσει την 
αλλαγή Καταχωρητή στο Μητρώο μέσω ενός δεόντως 
υπογεγραμμένου μηνύματος fax ή μέσω αποστολής επιβεβαίωσης 
στον Ιστότοπο του Μητρώου μέσα σε διάστημα επτά (7) 
ημερολογιακών ημερών μετά  την ημερομηνία αποστολής του e-mail 
υπενθύμισης. Εάν δεν παραληφθεί η εν λόγω επιβεβαίωση από το 
Μητρώο εντός της περιόδου επτά ημερών, η αλλαγή Καταχωρητή που 
έχει κινηθεί θα ακυρωθεί αυτομάτως. 
 
Δεν θα δοθεί αποζημίωση για τα τέλη που έχουν πληρωθεί για την 
αρχική καταχώρηση Ονόματος Τομέα (ή για την ανανέωσή της). 

 
 
ΕΔΑΦΙΟ 11. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
1. Εάν το Μητρώο λάβει αίτηση ακύρωσης από τον Καταχωρητή 

σύμφωνα με το Εδάφιο 6(2) των Όρων και Προϋποθέσεων και με το 
Εδάφιο 9 του παρόντος, θα αναστείλει αμέσως το εν λόγω Όνομα 
Τομέα για περίοδο σαράντα (40) ημερών μετά (ι) την ημερομηνία που 
αναφέρεται στην αίτηση ακύρωσης ή (ιι) από την ημερομηνία κατά την 
οποία έγινε η αίτηση ακύρωσης, στην περίπτωση που η ημερομηνία 
που αναφέρεται στην αίτηση ακύρωσης είναι προγενέστερη από την 
ημερομηνία υποβολής. 

 
Εντός της σαρανταήμερης αυτής περιόδου, 
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(i) ο Καταχωρούμενος μπορεί να ζητήσει από τον Καταχωρητή του 
να επανενεργοποιήσει το ανασταλμένο Όνομα Τομέα και ο 
Καταχωρητής θα πρέπει να ενημερώσει το Μητρώο για αυτήν 
την απαίτηση. 

(ii) Ο Καταχωρούμενος μπορεί να ζητήσει την αλλαγή Καταχωρητή 
μέσω ενός νέου Καταχωρητή (επανενεργοποιώντας σιωπηρώς 
το Όνομα Τομέα). 

  
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της άνω αναφερθείσας περιόδου 
αναστολής, ο εκτελεστής διαθήκης του Καταχωρούμενου ή οι νόμιμοι 
κληρονόμοι του (σε περίπτωση θανάτου του Καταχωρούμενου)ή ο 
νόμιμα διορισμένος διαχειριστής του (σε περίπτωση εκκαθάρισης της 
εταιρείας του Καταχωρούμενου) μπορεί, παρά την αναστολή του 
Ονόματος Τομέα να κάνει αίτηση μεταβίβασης του ονόματος διαμέσου 
ενός Καταχωρητή με την υποβολή των απαραίτητων εγγράφων όπως 
αναφέρεται στο Εδάφιο 13(2) και (3) στην συνέχεια του παρόντος. 

 
 Εάν δεν πραγματοποιηθεί επανενεργοποίηση ή μεταβίβαση όπως 

αναφέρεται πιο πάνω εντός της καθορισμένης περιόδου των σαράντα 
ημερών ή εάν το Μητρώο δεν λάβει τα σχετικά τέλη, θα καταστήσει το 
εν λόγω Όνομα Τομέα διαθέσιμο για γενική καταχώρηση. Δεν θα δοθεί 
αποζημίωση για τα τέλη που έχουν πληρωθεί για την αρχική 
καταχώρηση Ονόματος Τομέα (ή για την ανανέωσή της). 

 
3. Εάν το Μητρώο αναστείλει ένα Όνομα Τομέα με την διακοπή της 

συμφωνίας ανάμεσα στο Μητρώο και τον Καταχωρητή, θα εφαρμοστεί 
η διαδικασία που προβλέπεται στο Εδάφιο 10(1) του παρόντος. 

 
 
ΕΔΑΦΙΟ 12. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ 
 
1. Το Μητρώο μπορεί να αποσύρει ένα Όνομα Τομέα κατά την κρίση του 

αποκλειστικά για τους ακόλουθους λόγους: 
 

(i) σημαντικά απλήρωτα χρέη που οφείλονται από τον Καταχωρητή 
στο Μητρώο, 

(ii) ο Καταχωρούμενος δεν πληροί ή δεν πληροί πια τα Γενικά 
Κριτήρια Επιλεξιμότητας που προβλέπονται στο Άρθρο 4(2)(β) 
του Κανονισμού .eu, 

(iii) παραβίαση των Κανόνων από τον Καταχωρούμενο. 
 
2. Τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν από την απόσυρση του 

Ονόματος Τομέα, το Μητρώο θα πρέπει να επικοινωνήσει με e-mail με 
τον Καταχωρούμενο και / ή με τον Καταχωρητή μέσω του οποίου 
καταχωρήθηκε το όνομα Τομέα, καλώντας τον Καταχωρούμενο να 
συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του σχετικά με αυτόν τον λόγο. 
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Εάν οι άνω αναφερόμενοι λόγοι απόσυρσης πάψουν να υπάρχουν 
εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται ανωτέρω, το Μητρώο έχει το 
δικαίωμα να αποσύρει το Όνομα Τομέα.  

 
 
ΕΔΑΦΙΟ 13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ 
 
1. Κάθε μεταβίβαση Ονόματος Τομέα αποτελεί αλλαγή δικαιούχου του 

ονόματος τομέα και πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με την 
ακόλουθη διαδικασία. 

 
Ο δεχόμενος τη μεταβίβαση θα πρέπει να ορίσει έναν Καταχωρητή και 
να του ζητήσει να ενημερώσει το Μητρώο για τη μεταβίβαση του 
Ονόματος Τομέα.  

 
Με την παραλαβή της ειδοποίησης, το Μητρώο θα επιβεβαιώσει την 
παραλαβή της προτεινόμενης αλλαγής στον μεταβιβάζοντα και στον 
δεχόμενο τη μεταβίβαση με e-mail και κάθε e-mail θα περιέχει έναν 
μοναδικό κωδικό, που θα επιτρέπει και στα δυο μέρη να 
επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν την προτεινόμενη μεταβίβαση μέσω 
του Ιστότοπου του Μητρώου.  

 
Εάν κάποιο από τα μέρη δεν καταφέρει να επιβεβαιώσει την 
μεταβίβαση μέσω του Ιστοτόπου του Μητρώου εντός επτά (7) ημερών 
από την ημερομηνία κατά την οποία το Μητρώο έχει στείλει τα e-mail 
επιβεβαίωσης όπως αναφέρεται πιο πάνω, το Μητρώο θα στείλει ένα 
e-mail στον Καταχωρητή που έχει οριστεί από τον δεχόμενο τη 
μεταβίβαση. Σε αυτό το e-mail το Μητρώο θα πληροφορεί τον 
Καταχωρητή ότι η μεταβίβαση θα ισχύσει μόνο εάν τόσο ο 
μεταβιβάζων όσο και ο δεχόμενος τη μεταβίβαση επιβεβαιώσουν την 
μεταβίβαση στο Μητρώο,  με δεόντως υπογεγραμμένο μήνυμα fax ή 
μέσω του Ιστοτόπου του Μητρώου εντός επτά (7) ημερών από την 
ημερομηνία αποστολής του e-mail υπενθύμισης.  

 
Εάν δεν πραγματοποιηθεί η επιβεβαίωση εντός της περιόδου των επτά 
ημερών, η μεταβίβαση, που έχει κινηθεί, θα ακυρώνεται αυτόματα και 
το Όνομα Τομέα θα παραμένει καταχωρημένο στο όνομα του (αρχικού) 
Καταχωρούμενου. 

 
2. Εάν ο Καταχωρούμενος πεθάνει κατά τη διάρκεια της Περιόδου, οι 

εκτελεστές της διαθήκης του ή οι νόμιμοι κληρονόμοι του μπορούν να 
απαιτήσουν την μεταβίβαση του ονόματος στους κληρονόμους εντός 
του χρονικού πλαισίου που ορίζεται στο Εδάφιο 7(3) των Όρων και 
Προϋποθέσεων με την υποβολή των σχετικών κατάλληλων εγγράφων 
και με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα Γενικά Κριτήρια 
Επιλεξιμότητας. 

 
3. Εάν κατά τη διάρκεια της Περιόδου, ο Καταχωρούμενος πτωχεύσει, 

διαλύσει την εταιρεία του, πάψει την εμπορική του δραστηριότητα, 
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χρεοκοπήσει ή γίνει αντικείμενο οποιασδήποτε παρόμοιας διαδικασίας  
που προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο, ο νόμιμα διορισμένος διαχειριστής 
μπορεί να ζητήσει τη μεταβίβαση του ονόματος στον αγοραστή των 
περιουσιακών στοιχείων του Καταχωρούμενου, εντός του χρονικού 
πλαισίου που ορίζεται στο Εδάφιο 7(3) των Όρων και Προϋποθέσεων 
με την υποβολή των απαιτούμενων σχετικών εγγράφων και με την 
προϋπόθεση ότι ο αγοραστής πληροί τα Γενικά Κριτήρια 
Επιλεξιμότητας .  

 
4. Ένα Όνομα Τομέα μεταβιβάζεται επιτυχώς σύμφωνα με τη διαδικασία 

που περιγράφεται στο παρόν με την πληρωμή των εφαρμοστέων 
τελών, όπως προσδιορίζεται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Δεν 
θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων των τελών που έχουν πληρωθεί για 
την αρχική καταχώρηση Ονόματος Τομέα (ή για την ανανέωσή της). 
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Ποιος έχει δικαίωμα να καταχωρήσει Όνομα Τομέα .eu;  
  
Σημείωση: Η Εθνικότητα δεν αποτελεί κριτήριο για την αποδοχή της 
καταχώρησης Ονόματος Τομέα .eu αντιθέτως, η επίσημη κατοικία αποτελεί 
κριτήριο. 
  

Χώρες / εδάφη που 
ανήκουν στην ΕΕ 

Χώρες / εδάφη που δεν ανήκουν 
στην ΕΕ 

Αυστρία   
Βέλγιο   
Κύπρος, Νότιο Ελληνικό τμήμα 
της Κύπρου (υπό τον έλεγχο της 
Δημοκρατίας της Κύπρου) 

Βόρειο Τουρκικό τμήμα της Κύπρου, το 
οποίο δεν αναγνωρίζεται διεθνώς 

Δημοκρατία της Τσεχίας   
Δανία Νήσοι Φαρόε 
  Γροιλανδία 
Εσθονία   
Φινλανδία   

Νήσοι Άλαντ   
Γαλλία Γαλλική Πολυνησία 

Γουαδελούπη Γαλλικές Νότιες και Ανταρκτικές Γαίες 
Γαλλική Γουιάνα Μαγιότ 

Μαρτινίκα Νέα Καληδονία και εξαρτημένα εδάφη 
Ρεουνιόν Άγιος Πέτρος (Σαιν Πιέρ) και Μικελόν 

 Νήσοι Γουόλις και Φουτούνα 
Γερμανία   
Ελλάδα   
Ουγγαρία   
Ιταλία   
Ιρλανδία   
Λετονία   
Λιθουανία   
Λουξεμβούργο   
Μάλτα   
Πολωνία   
Πορτογαλία   

Αζόρες   
Μαδέρα   

Σλοβακία   
Σλοβενία   
Ισπανία   

Κανάριες Νήσοι   
Σέουτα   
Μελίλλα   

Σουηδία   
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Ολλανδία Αρούμπα 
  Ολλανδικές Αντίλλες: 

 Μπονέρ 
  Κουρακάο 
  Σάμπα 
  Άγιος Ευστάθιος 
  Άγιος Μαρτίνος 
Ηνωμένο Βασίλειο Ανγκουίλα 

Γιβραλτάρ Βερμούδες 
  Βρετανικό έδαφος της Ανταρκτικής 
  Βρετανικά εδάφη του Ινδικού Ωκεανού 
  Βρετανικές Παρθένες Νήσοι 
  Νήσοι Κάυμαν 
  Νήσοι Φώκλαντ (Νήσοι Μαλβίνες) 
  Γκέρνσεϊ 
  Νήσος Μαν 
  Τζέρσεϊ 
  Μονσεράτ 
  Πιτκάιρν 
  Αγία Ελένη και Εξαρτήσεις 
  Νότια Γεωργία και Νότιες Νήσοι Σάντουιτς 
  Νήσοι Τέρκς και Κάικος 
  Ανδόρα 
  Βουλγαρία 
  Κροατία 
  Ισλανδία 
  Λιχτενστάιν 
  Μονακό 
  Νορβηγία 
  Ρουμανία 
  Σαν Μαρίνο 
  Ελβετία 
  Τουρκία 
  Πόλη του Βατικανό 
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