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Γενικός Κανονισμός Καταχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη “co.gr”
Άρθρο 1. Ορισμοί
Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού, οι παρακάτω όροι, όταν αναγράφονται με
κεφαλαία τα πρώτα γράμματα, έχουν την έννοια που περιγράφεται παρακάτω:
i)

Αιτών: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ζητά την καταχώριση
κάποιου Ονόματος Χώρου στο υποεπίπεδο “co.gr”,

ii) Ηλεκτρονική Αίτηση: η αίτηση του Αιτούντος για την καταχώριση, σύμφωνα
με τον παρόντα Γενικό Κανονισμό, Ονόματος Χώρου στο “co.gr”. Η Αίτηση
υποβάλλεται ηλεκτρονικά προς το Μητρώο μέσω του Καταχωρητή. Η
υποβολή Αίτησης υποδηλώνει και γνώση των παρόντων Κανόνων και πλήρη
και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους,
iii) Ιστοθέση του Μητρώου: η ηλεκτρονική διεύθυνση www.inethellas.co.gr,
iv) Κανονισμός της ΕΕΤΤ: η Απόφαση με αριθ. 351/76 (ΦΕΚ Β 717, 27.5.2005),
εισάγουσα “Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου
(domain names) με κατάληξη .gr” όπως εκάστοτε ισχύει, τροποποιηθεί ή
αντικατασταθεί.
v) Καταχωρητής: η εταιρία ΤELIA CO A.E. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (TELIA CO A.E.), η οποία
λειτουργεί ως αποκλειστικός καταχωρητής για λογαριασμό της INET HELLAS
Ε.Π.Ε. ή οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο τυχόν
ενεργεί ως καταχωρητής για λογαριασμό της TELIA CO A.E. και το οποίο
είναι εξουσιοδοτημένο μέσω σύμβασης ή με άλλο τρόπο από την TELIA CO
A.E. και έχει τα τεχνικά μέσα να προβαίνει σε καταχωρίσεις Ονομάτων
Χώρου τρίτου επιπέδου στο “co.gr”,
vi) Γενικός Κανονισμός: οι κανόνες καταχώρησης Ονομάτων Χώρου τρίτου
επιπέδου στο “co.gr”, που προβλέπονται στο παρόν κείμενο, όπως τυχόν
τροποποιηθούν στο μέλλον σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος,
vii) Καταχωρούμενος: το νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο αιτείται και υπέρ
του οποίου διενεργείται καταχώριση Ονόματος Χώρου τρίτου επιπέδου στο
“co.gr”, για όσο χρονικό διάστημα το Όνομα αυτό είναι καταχωρημένο υπέρ
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αυτού, ακόμη κι αν βρίσκεται σε αναστολή. Με τον Καταχωρούμενο
εξομοιώνεται και κάθε γενικός ή ειδικός διάδοχος του ο οποίος θεμελιώνει
δικαίωμα επί του Ονόματος Χώρου,
viii) Μητρώο: η εταιρία ΙΝΕΤ HELLAS Ε.Π.Ε. – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (INET HELLAS Ε.Π.Ε.), η οποία είναι δικαιούχος του
ελληνικού και του κοινοτικού σήματος “co”, καθώς και της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης “co.gr”,
ix) Όνομα Χώρου: οποιοδήποτε όνομα το οποίο:
(1) αποτελείται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου
[Α-Ζ, a-z, 0-9] και τον ειδικό χαρακτήρα [-],
(2) δεν είναι μικρότερο από 3 (τρεις) και δεν ξεπερνά τους 60 (εξήντα)
χαρακτήρες,
(3) μπορεί να καταχωρηθεί σαν όνομα χώρου 3ου επιπέδου κάτω από το
υποεπίπεδο “co.gr” με βάση τον παρόντα Κανονισμό και
(4) του οποίου ζητάται η καταχώριση ως τρίτο ή επέκεινα υποεπίπεδο στο
“co.gr”,
x) Όργανο Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών (ΟΕΕΔ): Όργανο συνιστώμενο
από έναν Καθηγητή Ελληνικού Πανεπιστημίου ειδικευόμενο σε θέματα
Ονομάτων

Χώρου

και

επικουρούμενο

από

γραμματέα,

το

οποίο

επιλαμβάνεται της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών μεταξύ περισσότερων
Αιτούντων ή μεταξύ ενός Αιτούντος και του Μητρώου. Το ΟΕΕΔ τελεί σε
πλήρη οικονομική και λειτουργική αυτονομία από τους Καταχωρητές και από
το Μητρώο και δεσμεύει το τελευταίο πλήρως με τις αποφάσεις του.

Άρθρο 2. Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας – στοιχεία Ηλεκτρονικής Αίτησης
1) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει δικαιοπρακτική ικανότητα
σύμφωνα με την έννομη τάξη του κράτους στο οποίο έχει την μόνιμη κατοικία του
ή την έδρα του, μπορεί να αποκτήσει Όνομα Χώρου στο “co.gr”.
2) Μια Ηλεκτρονική Αίτηση θεωρείται ολοκληρωμένη όταν ο Αιτών καταχωρεί
ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Καταχωρητή, με τελικό αποδέκτη το
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Μητρώο, τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες σε λατινικούς και ελληνικούς
χαρακτήρες:
i)

Το πλήρες όνομα του Αιτούντος. Όταν δεν δηλώνεται κανένα όνομα εταιρίας
ή οργανισμού, θεωρείται ότι Αιτούν είναι το άτομο που ζητάει την καταχώριση
του Ονόματος Χώρου. Εάν δηλώνεται το όνομα του νομικού προσώπου, τότε
αυτό θεωρείται ως Αιτούν.

ii) Δραστηριότητα του Αιτούντος. Στην περίπτωση που ο Αιτών δεν είναι νομικό
πρόσωπο ή δεν ασκεί δραστηριότητα, η αίτηση θα πρέπει να αναφέρει την
ένδειξη ιδιώτης.
iii) Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης (οδός, αριθμός, Τ.Κ., περιοχή, χώρα) όπου
βρίσκεται η έδρα του νομικού προσώπου ή η κατοικία ή μόνιμη διαμονή του
φυσικού προσώπου που υποβάλλει Αίτηση.
iv) ΑΦΜ και ΔΟΥ στην οποία ανήκει ο Αιτών, αν κατοικεί ή εδρεύει στην Ελλάδα
ή αριθμό ΦΠΑ (με το πρόθεμα της Χώρας, πχ. EL 099791212), αν κατοικεί ή
εδρεύει σε άλλη χώρα της ΕΕ ή άλλον αντίστοιχο μοναδικό αριθμό, αν ο
Αιτών κατοικεί ή εδρεύει εκτός ΕΕ (λ.χ. αριθμός κοινωνικής ασφάλισης για τις
ΗΠΑ).
v) Την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του Αιτούντος ή/και του αντιπροσώπου
του.
vi) Τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίον μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με τον
Αιτούντα και με τον αντιπρόσωπό του.
vii) Το Όνομα Χώρου ή τα Ονόματα Χώρου για τα οποία υποβάλλεται Αίτηση.
3) Το Μητρώο διατηρεί το δικαίωμα να διασταυρώνει τις ανωτέρω πληροφορίες με
τους αρμόδιους φορείς των κρατών προέλευσης των σχετικών εγγράφων ή
στοιχείων.
Άρθρο 3. Αρχή εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας (FCFS) – μορφή
Ονόματος Χώρου
1) Εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό, το Μητρώο καταχωρεί τα Ονόματα Χώρου
βάσει της αρχής «Εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας» (first come first served,
FCFS), σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. Γι’ αυτόν τον λόγο οι πλήρως
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συμπληρωμένες και τεχνικά ορθές Ηλεκτρονικές Αιτήσεις για καταχώριση Ονομάτων
Χώρου καταχωρούνται αμέσως μόλις παραλαμβάνονται από το σύστημα του
Μητρώου, με αύξοντα αριθμό και πλήρη χρονοσήμανση (ημερομηνία, ώρα, λεπτά,
δευτερόλεπτα) και συνιστούν το μοναδικό σημείο αναφοράς.
2)

Μόνο τα ονόματα τα οποία πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις
καταχωρούνται ως Ονόματα Χώρου:
a) Διαθέσιμα ονόματα. Ένα όνομα είναι διαθέσιμο όταν:
i)

Δεν έχει ήδη καταχωρηθεί ως Όνομα Χώρου στο co.gr .

ii) Δεν είναι κρατημένο, δεσμευμένο ή άλλως σε εκκρεμότητα, συνεπεία
προηγούμενης Ηλεκτρονικής Αίτησης καταχώρησης.
b) Ονόματα που πληρούν τις ακόλουθες τεχνικές απαιτήσεις:
i)

αποτελείται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου [Α-Ζ,
a-z, 0-9] και τον ειδικό χαρκατήρα [-],

ii) δεν είναι μικρότερο από 3 (τρεις) και δεν ξεπερνά τους 60 (εξήντα)
χαρακτήρες,
iii) Δεν αρχίζουν ή δεν λήγουν σε παύλα (“-“).
Άρθρο 4. Ανυπόστατες αιτήσεις - Απόρριψη αιτήσεων
1) Ως ανυπόστατες και άρα ως μη παράγουσες οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα
θεωρούνται οι Ηλεκτρονικές Αιτήσεις:
a. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του Αιτούντος, όπως αυτά απαριθμούνται
στο άρθρο 2 του παρόντος Γενικού Κανονισμού, είναι ελλειπή.
b. Σε περίπτωση που το αιτούμενο Όνομα Χώρου
i. δεν είναι σύμφωνο με τους όρους του προηγούμενου άρθρου,
ii. έχει ήδη καταχωρηθεί ή άλλως δεσμευτεί υπέρ άλλου προσώπου,
iii. είναι όμοιο με Όνομα που είναι ήδη καταχωρημένο ως τρίτο
επίπεδο στο “gov.gr”,
iv. αποτελεί Κοινόχρηστο όνομα σύμφωνα με τον Κανονισμό της
ΕΕΤΤ.
2) Το Μητρώο απορρίπτει τις Ηλεκτρονικές Αιτήσεις καταχώρισης Ονόματος Χώρου
με κατάληξη “co.gr”, στις εξής, περιοριστικά οριζόμενες περιπτώσεις, που
αποτελούν απόλυτους λόγους απόρριψης:
a. Αν το αιτούμενο Όνομα Χώρου συντίθεται από αλφαριθμητικά στοιχεία τα
οποία συνθέτουν σημείο το οποίο αποτελεί λέξη κλειδί στο Διαδίκτυο ή
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είναι απαραίτητο για την ομαλή τεχνική λειτουργία του μητρώου.
Ενδεικτικά, αναφέρονται οι λέξεις www, email, ns κλπ.
b. Αν το αιτούμενο Όνομα Xώρου συντίθεται από αλφαριθμητικά στοιχεία τα
οποία συνθέτουν σημείο, η καταχώριση του οποίου αντίκειται στη
δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη ή συνιστά επίσημο σημείο του Eλληνικού
κράτους και των λοιπών κρατών που αναφέρονται στο άρθρο 6 τρις της
Συμβάσεως των Παρισίων για την Bιομηχανική Iδιοκτησία, ή ακόμα
σημείο μεγάλης συμβολικής σημασίας, ιδίως θρησκευτικά σύμβολα και
λέξεις.
c. Αν καταθέσει το ίδιο πρόσωπο εκ νέου Αίτηση για Όνομα Χώρου το
οποίο αποσύρθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού, στον ίδιο ή
άλλο Καταχωρητή, χωρίς να υπάρχει λόγος που να δικαιολογεί αυτή την
νέα Αίτηση.
d. Αν η Αίτηση καταχώρησης έγινε με προφανή κακοπιστία.
Άρθρο 5. Υποχρεώσεις Καταχωρούμενου
1) Ο Καταχωρούμενος οφείλει
a) Να διατηρεί στοιχεία επικοινωνίας (i) με τον Καταχωρητή, με τον οποίον ο
Καταχωρούμενος έχει συνάψει συμφωνία και (ii) με το Μητρώο (μέσω
Καταχωρητή), ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα. Επιπλέον, ο Καταχωρούμενος
οφείλει να διασφαλίζει ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που
κοινοποιεί προς το Μητρώο, είναι ενεργή και σε συστηματική χρήση, ώστε να
εξασφαλίζει την άμεση και απρόσκοπτη επικοινωνία με τον Καταχωρούμενο.
b) Να χρησιμοποιεί το Όνομα Χώρου με τρόπο ώστε να μην παραβιάζονται
δικαιώματα τρίτων ούτε οι εκάστοτε εφαρμοστέοι νόμοι και κανονισμοί.
c) Να μην χρησιμοποιεί το Όνομα Χώρου κακόπιστα, παράνομα ή με τρόπο που να
παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων. Ενδεικτικά απαγορεύεται:
i)

η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους
τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό,
προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο,
λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει
εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις,

ii) η πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο,
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iii) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους
οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο ο Καταχωρούμενος δεν έχει
δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή
διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και
εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος
εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
iv) η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους
τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε
ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή
άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
v) η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους
τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή
οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν
σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή
του εξοπλισμού ή της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού
υπολογιστών,
vi) η παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
Άρθρο 6. Εξυπακουόμενες δηλώσεις και δεσμεύσεις του Καταχωρούμενου
Ο Καταχωρούμενος υποβάλλοντας αίτηση για Όνομα Χώρου στο “co.gr” αποδέχεται,
δηλώνει και εγγυάται ότι:
a) Πληρεί ένα από τα Γενικά Κριτήρια Επιλεξιμότητας, και ότι θα πρέπει να
ενημερώνει μέσω του Καταχωρητή του το Μητρώο, όταν πάψει να πληρεί τις
προϋποθέσεις αυτές.
b) Όλα τα στοιχεία, που παρέχονται στο Μητρώο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
καταχώρησης Ονόματος Χώρου, είναι αληθή, πλήρη και ακριβή.
c) Η Αίτηση για καταχώρηση Ονόματος Χώρου έγινε καλόπιστα, για νόμιμο σκοπό
και ότι δεν καταπατά δικαιώματα τρίτου.
d) Το Όνομα Χώρου δεν έρχεται σε αντίθεση με τη δημόσια πολιτική καταχώρισης
Ονομάτων Χώρου, όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στον εκάστοτε ισχύοντα
Κανονισμό της ΕΕΤΤ, τους νόμους του ελληνικού κράτους και τους κανόνες της
ΕΕ, ή τα χρηστά ήθη και την ηθική.
e) Θα σεβαστεί καθόλη τη διάρκεια ισχύος της καταχώρισης του Ονόματος Χώρου
τους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις.
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Άρθρο 7. Τέλη
1) Τα εφαρμοστέα τέλη που επιβάλλονται από το Μητρώο στους Καταχωρητές για την
καταχώρηση, την ανανέωση, τη μεταβίβαση και την επανενεργοποίηση Ονομάτων
Χώρου δημοσιεύονται και ενημερώνονται στον Ιστότοπο του Μητρώου.
2) Η πληρωμή των χρεωστούμενων τελών, για τα οποία μοναδικός υπεύθυνος είναι ο
Καταχωρούμενος, γίνεται προς το Μητρώο μέσω του Καταχωρητή. Το Μητρώο δεν
ευθύνεται εάν ο Καταχωρητής δεν εκπληρώσει αυτή του την υποχρέωση, ακόμα και
αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μη καταχώρηση, την ακύρωση ή την διαγραφή του
σχετικού Ονόματος Χώρου λόγω μη καταβολής των απαραιτήτων τελών.
3) Το Μητρώο δέχεται κάθε αίτηση για καταχώρηση ή για ανανέωση καταχώρησης
Ονόματος Χώρου, η οποία είναι σύμφωνη με τον παρόντα Γενικό Κανονισμό,
εφόσον έχει λάβει το αντίστοιχο τίμημα από τον Καταχωρητή της επιλογής του
Καταχωρούμενου.
Άρθρο 8. Περίοδος Καταχώρισης, Ανανέωση κτλ
1) Η Περίοδος για οποιαδήποτε καταχώρηση Ονόματος Χώρου αρχίζει την ημερομηνία
καταχώρησης του Ονόματος Χώρου και λήγει κατά την ίδια ημερομηνία του
επομένου έτους (η Περίοδος Καταχώρισης).
2) Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν, η Περίοδος Καταχώρισης θα
ανανεώνεται σιωπηρά για μια επιπλέον Περίοδο, η οποία θα λήγει το επόμενο
ημερολογιακό έτος.
3) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Καταχωρούμενος επιθυμεί να ακυρώσει την
ανανέωση, υποβάλλει προς τον Καταχωρητή και ο Καταχωρητής προς το Μητρώο
αίτηση ακύρωσης πριν το τέλος της Περιόδου Καταχώρισης. Εάν το Μητρώο δεν
λάβει αίτηση από τον Καταχωρητή, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τα εφαρμοστέα
τέλη ανανέωσης για την ανανεούμενη Περίοδο Καταχώρισης.
4) Το Μητρώο έχει υποχρέωση να ενημερώσει εκ τον προτέρων τον Καταχωρούμενο
ότι η Περίοδος πλησιάζει στην εκπνοή της. Η ενημέρωση μπορεί να γίνεται και μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λειτουργεί σαν υπενθύμιση λήξης της καταχώρησης
προς τον Καταχωρούμενο.
Άρθρο 9. Μεταβίβαση Ονόματος Χώρου
1) Ο Καταχωρούμενος έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει ένα Όνομα Χώρου όταν
πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
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a) Ο δεχόμενος τη μεταβίβαση πληροί τα Γενικά Κριτήρια Επιλεξιμότητας σύμφωνα
με το άρθρο 2 του παρόντος και
b) Το Μητρώο έχει λάβει όλα τα εφαρμοστέα τέλη για μια τέτοια μεταβίβαση, μέσω
του Καταχωρητή που είχε καταχωρίσει το ίδιο Όνομα Χώρου για τον
μεταβιβάζοντα ή άλλου Καταχωρητή της επιλογής του δεχόμενου τη μεταβίβαση
και
c) Ολοκληρωθεί επιτυχώς η παρακάτω διαδικασία:
i)

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

ii) Με την παραλαβή της ειδοποίησης, το Μητρώο επιβεβαιώνει την παραλαβή
της προτεινόμενης αλλαγής στον μεταβιβάζοντα και στον δεχόμενο τη
μεταβίβαση με e-mail που περιέχει έναν μοναδικό κωδικό, ο οποίος επιτρέπει
και στα δυο μέρη να επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν την προτεινόμενη
μεταβίβαση μέσω του Ιστότοπου του Μητρώου.
iii) Η κατά τα παραπάνω επιβεβαίωση οφείλει να δοθεί οπωσδήποτε εντός δέκα
ημερών από την αποστολή e-mail σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.
iv) Εάν δεν πραγματοποιηθεί η επιβεβαίωση εντός της περιόδου των δέκα
ημερών, η μεταβίβαση, που έχει κινηθεί, θα ακυρώνεται αυτόματα και το
Όνομα Χώρου

παραμένει

καταχωρημένο

στο

όνομα του

(αρχικού)

Καταχωρούμενου.
2) Όνομα Χώρου που έχει αποσυρθεί, τελεί σε αναστολή ή άλλως βρίσκεται εκτός
καταχώρισης, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί παρά μόνο:
a) Με απόφαση (α) του Οργάνου Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών (ΟΕΕΔ)
σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος, ή (β) δικαστηρίου Κράτους ή
b) Με την παραλαβή από το Μητρώο των απαιτούμενων τελών για αυτόν τον
σκοπό, σε περίπτωση που το Όνομα Χώρου έχει ανασταλεί σύμφωνα με το
Άρθρο 11 των παρόντων Κανόνων.
3) Όνομα Χώρου μπορεί να μεταβιβαστεί κατά τη διάρκεια της Περιόδου Καταχώρισης
στους νόμιμους κληρονόμους, αγοραστές ή άλλως μερικούς ή καθολικούς διαδόχους
των περιουσιακών του στοιχείων του Καταχωρούμενου, μετά από την υποβολή των
απαραίτητων αποδεικτικών εγγράφων προς τον Καταχωρητή και το Μητρώο, αρκεί
οι νόμιμοι κληρονόμοι να πληρούν τις προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας, όπως αυτές
ορίζονται στο Άρθρο 2 του παρόντος.
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4) Η μεταβίβαση Ονόματος Χώρου ολοκληρώνεται με την καταβολή προς τον
επιλεγέντα Καταχωρητή και από αυτόν προς το Μητρώο, των εκάστοτε
εφαρμοστέων τελών, όπως αυτά προβλέπονται στην Ιστοθέση του Μητρώου.
5) Μετά τη μεταβίβαση Ονόματος Χώρου, σύμφωνα με τα παραπάνω, αυτό
καταχωρείται υπέρ του δεχόμενου τη μεταβίβαση για μια νέα Περίοδο Καταχώρισης
ενός έτους, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 7 παρ. 1 του παρόντος, ξεκινώντας από
την ημερομηνία της μεταβίβασης του Ονόματος Χώρου.
Άρθρο 10. Μεταβολές στοιχείων Φορέα ενός Ονόματος Χώρου
1) Οι Φορείς Ονομάτων Χώρου έχουν το δικαίωμα να μεταβάλλουν τα στοιχεία που
αφορούν το Όνομα Χώρου, με εξαίρεση το πλήρες Όνομά τους ( δηλ. την επωνυμία αν
πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή το ονοματεπώνυμό τους αν πρόκειται για φυσικό
πρόσωπο).
2) Κατά την αλλαγή των στοιχείων του Φορέα, ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 6
του παρόντος.
3) Το Μητρώο για την εξακρίβωση και την διασταύρωση των στοιχείων του Φορέα που
αιτείται την αλλαγή δύνται να ζητήσει όσα στοιχεία κρίνει απαραίτητο προς τον σκοπό
αυτό.
Άρθρο 11. Αλλαγή Καταχωρητή
1) Σε περίπτωση διακοπής της συμφωνίας (ι) μεταξύ του Μητρώου και του Καταχωρητή
ή (ιι) μεταξύ του Καταχωρητή και του Καταχωρούμενου, ο Καταχωρούμενος θα
πρέπει να επιλέξει νέο Καταχωρητή προκειμένου να διατηρήσει την καταχώρηση
Ονόματος Χώρου.
2) Στην περίπτωση (ι) παραπάνω το Μητρώο ενημερώνει άμεσα τον Καταχωρούμενο
με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail στο οποίο περιέχεται υπερσύνδεσμος
προς την Ιστοθέση του Μητρώου, όπου βρίσκεται αναρτημένος κατάλογος με όλους
τους εν ενεργεία Καταχωρητές με τους οποίους μπορεί να συμβληθεί ο
Καταχωρούμενος. Αν το Μητρώο εντός δέκα (10) ημερών από την αποστολή του ως
άνω e-mail δεν ειδοποιηθεί από κάποιον εν ενεργεία Καταχωρητή σχετικά με τη
μεταφορά του Ονόματος Χώρου θέτει το Όνομα σε αναστολή (αλλά στη διάθεση του
Καταχωρούμενου) για 20 ακόμη ημέρες, ύστερα από την άπρακτη παρέλευση των
οποίων διαθέτει ελεύθερα το Όνομα Χώρου σε κάθε ενδιαφερόμενο. Τα τέλη που
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έχει καταβάλει ο Καταχωρούμενος προς τον προηγούμενο Καταχωρητή, δεν
προσμετρώονται ούυτε αποζημιώνονται.
3) Στην περίπτωση (ιι) παραπάνω, ο Καταχωρούμενος οφείλει, μέσω του παλαιού
Καταχωρητή, να ενημερώσει το Μητρώο για τη διακοπή της μεταξύ τους σύμβασης
και μέσω του νέου Καταχωρητή να ενημερώσει το Μητρώο για τη σύναψη νέας
σύμβασης. Η διακοπή της μιας σύμβασης και η σύναψη της άλλης οφείλουν να
γίνονται ταυτόχρονα, σε καμία περίπτωση δε δεν πρέπει να μεσολαβεί χρόνος
μεγαλύτερος των δέκα (10) ημερών μεταξύ των δύο. Μετά την παρέλευση της ως αν
προθεσμίας αν ο Καταχωρούμενος δεν έχει επιλέξει νέο Καταχωρητή, το Μητρώο
θέτει το Όνομα σε αναστολή (αλλά στη διάθεση του Καταχωρούμενου) για 20 ακόμη
ημέρες, ύστερα από την άπρακτη παρέλευση των οποίων διαθέτει ελεύθερα το
Όνομα Χώρου σε κάθε ενδιαφερόμενο. Τέλη τα οποία έχουν καταβληθεί προς τον
αρχικό Καταχωρητή δεν προσμετρώνται ούτε αποζημιώνονται.
Άρθρο 12. Αναστολή, Κατάργηση και Απόσυρση Ονομάτων Χώρου
1) Αναστολή
a) Το Μητρώο αναστέλλει κάθε Όνομα Χώρου για έναν μήνα
i)

Από την ημέρα παραλαβής αίτησης ακύρωσης από τον Καταχωρητή
σύμφωνα με το άρθρο 8(3) του παρόντος.

ii) Από την παρέλευση είκοσι (20) ημερών από την διακοπή σύμβασης για την
οποία το Μητρώο έχει απαιτήσει από τον Καταχωρούμενο να αντικαταστήσει
τον Καταχωρητή του, σύμφωνα με το άρθρο 10 (8) του παρόντος.
b) Κατά την περίοδο αναστολής, το Όνομα Χώρου δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή να
χρησιμοποιηθεί, ενώ ο Καταχωρούμενος δε μπορεί να αλλάξει Καταχωρητή. Η
σχετική κατάσταση θα πρέπει να αναγράφεται στη Βάση Δεδομένων WHOIS του
Μητρώου.
c) Η κατάσταση αναστολής διακόπτεται και το Όνομα Χώρου επανενεργοποιείται
υπέρ του Καταχωρούμενου, με ι) την υποβολή σχετικής αίτησης από τον
Καταχωρητή που έχει οριστεί από τον Καταχωρούμενο και ιι) την καταβολή των
εφαρμοστέων τελών.
d) Το Μητρώο καθιστά το Όνομα Χώρου διαθέσιμο για γενική καταχώριση αμέσως
μετά τη λήξη της κατά τα παραπάνω περιόδου αναστολής, σε περίπτωση που
αυτό δεν επανενεργοποιηθεί από τον Καταχωρούμενο.
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2) Κατάργηση καταχώρησης υπέρ συγκεκριμένου Καταχωρούμενου – Διάθεση
Ονόματος Χώρου
a) Το

Μητρώο

καταργεί

την

καταχώρηση

ενός

Ονόματος

Χώρου

υπέρ

συγκεκριμένου Καταχωρούμενου και το καθιστά διαθέσιμο για καταχώρηση, μετά
την παρέλευση ενός μήνα από την ημέρα παραλαβής αίτησης ακύρωσης από
τον Καταχωρητή σύμφωνα με το άρθρο 7(2) των Κανόνων, και αφού
προηγουμένως έχει θέσει το ίδιο όνομα σε αναστολή, σύμφωνα με το άρθρο
11(1)a(i) του παρόντος.
b) Το Μητρώο μπορεί να καταργεί καταχώρηση ενός Ονόματος Χώρου υπέρ
συγκεκριμένου Καταχωρούμενου και να το καθιστά διαθέσιμο για καταχώρηση,
αφού προηγουμένως ενημερώσει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον
Καταχωρούμενο ή/και τον Καταχωρητή και του επιτρέψει 14 ημερολογιακές
ημέρες για να επανορθώσει τυχόν ελάττωμα, αν συντρέχουν οι ακόλουθοι λόγοι:
i)

Εκκρεμούν σημαντικά απλήρωτα χρέη προς το Μητρώο, ανεξαρτήτως αν την
ευθύνη για την υπερημερία πληρωμής φέρει ο Καταχωρούμενος ή ο
Καταχωρητής ή

ii) Ο Καταχωρούμενος, η Αίτησή του ή το αιτούμενο Όνομα Χώρου δεν πληρούν
έστω και ένα από τα κριτήρια τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 2, 3(2) και 4
του παρόντος Γενικού Κανονισμού. Το Μητρώο διατηρεί το δικαίωμα
κατάργησης

καταχώρησης

Ονόματος

Χώρου,

ανεξαρτήτως

αν

το

επικαλούμενο ελάττωμα υπήρχε ήδη κατά τον χρόνο αρχικής καταχώρησης
του Ονόματος Χώρου ή είναι επιγενόμενο.
iii) Ο Καταχωρούμενος παραβιάζει κατάφορα τον παρόντα Γενικό Κανισμό.
iv) Ο Καταχωρούμενος απεβίωσε (φυσικό πρόσωπο) ή λύθηκε (νομικό
πρόσωπο) και οι καθολικοί ή ειδικοί του διάδοχοι του Καταχωρούμενου δεν
δήλωσαν έγκαιρα την επιθυμία διατήρησης του Ονόματος Χώρου.
3) Οριστική Απόσυρση
a) Το Μητρώο αποσύρει κάθε Όνομα Χώρου το οποίο αντίκειται προς τους όρους
του άρθρου 4, ανεξάρτητα αν η παραβίαση των ως άνω προϋπήρχε της
καταχώρησης του εν λόγω Ονόματος Χώρου ή είναι επιγενόμενη.
b) Το Μητρώο αποσύρει κάθε Όνομα Χώρου που θεωρείται από δικαστήριο
Κράτους δυσφημιστικό, ρατσιστικό, αντίθετο προς τα χρηστά ήθη ή άλλως
παράνομο, αμέσως μόλις του κοινοποιηθεί η σχετική δικαστική απόφαση και για
όσο καιρό αυτή παραμένει εν ισχύ.
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c) Η σχετική κατάσταση θα πρέπει να αναγράφεται στη Βάση Δεδομένων WHOIS
του Μητρώου.
Άρθρο 13. Δικαιώματα Καταχωρούμενου
1) Με την καταχώρηση ενός Ονόματος Χώρου, ο Καταχωρούμενος διασφαλίζει
περιορισμένο, μεταβιβάσιμο, ανανεώσιμο, αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί το
Όνομα Χώρου με κατάληξη co.gr για την Περίοδο Καταχώρησης. Εκτός από τα
δικαιώματα που περιλαμβάνονται στο παρόν ο Καταχωρούμενος δεν μπορεί να
διεκδικήσει κανένα άλλο δικαίωμα (πχ. δικαίωμα σε άλλη κατάληξη).
2) Ο Καταχωρούμενος δεν έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση με το
Μητρώο μετά την παραλαβή από το τελευταίο αίτησης καταχώρησης Ονόματος
Χώρου, σε κάθε περίπτωση δε δεν δικαιούται την επιστροφή τελών ή άλλων εξόδων.
Άρθρο 14. Επικοινωνία μεταξύ Μητρώου και Καταχωρούμενου
1) Κάθε επίσημη επικοινωνία μεταξύ του Μητρώου και του Καταχωρούμενου θα γίνεται
μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
a) προς το Μητρώο: registry@inethellas.co.gr
b) προς τον Καταχωρούμενο: η διεύθυνση επικοινωνίας e-mail που έχει
κοινοποιηθεί στο Μητρώο μέσω του Καταχωρητή και που θα είναι διαθέσιμη στη
Βάση Δεδομένων WHOIS.
2) Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Μητρώου και του Καταχωρούμενου θα γίνεται στα
ελληνικά ή στα αγγλικά.
Άρθρο 15. Προστασία ιδιωτικότητας και δεδομένων
1) Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
a)

Με την καταχώρηση ενός Ονόματος Χώρου ο Καταχωρούμενος εξουσιοδοτεί το
Μητρώο να επεξεργάζεται τα προσωπικά και λοιπά δεδομένα που απαιτούνται
για τη λειτουργία του συστήματος Ονομάτων Χώρου “co.gr”. Το Μητρώο
χρησιμοποιεί τα δεδομένα μόνο για τη λειτουργία του συστήματος (απόδοση του
Ονόματος Χώρου, μεταβίβαση Ονόματος Χώρου σε νέο Καταχωρούμενο,
μεταβίβαση Ονόματος Χώρου ή χαρτοφυλακίου Ονομάτων Χώρου σε νέο
Καταχωρητή) και για άλλους αυστηρά συνδεόμενους σκοπούς, σύμφωνα με την
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Ασφάλειας του
Μητρώου (Κανονισμός whois). Περαιτέρω, το Μητρώο εκλαμβάνει ως δεδομένη
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την απερίφραστη συγκατάθεση του Καταχωρούμενου να μεταβιβάζει τα
δεδομένα σε τρίτους υπό την προϋπόθεση ότι:
i)

Το Μητρώο λάβει σχετική εντολή από δημόσια αρχή, εκτελώντας τα νόμιμα
καθήκοντά του,

ii) Το Μητρώο λάβει σχετική αίτηση από το ΟΕΕΔ, στα πλαίσια εξωδικαστικής
επίλυσης διαφοράς,
iii) Είναι απαραίτητο

για την άμυνα του Μητρώου σε δικαστικές, εξώδικες,

διαιτητικές ή άλλες διαδικασίες στις οποίες το Μητρώο νομιμοποιείται
παθητικά
iv) είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της βάσης δεδομένων WHOIS σύμφωνα
με το εδάφιο 3 του παρόντος.
b) Ο Καταχωρούμενος διατηρεί συνεχές δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του
δεδομένα καθώς και το δικαίωμα, με απλή αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και, όπου χρειάζεται και των απαραίτητων δικαιολογητικών, να ζητά και να
επιτυγχάνει την ενημέρωση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων,
σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό.
2) Βάση δεδομένων WHOIS
a) Δημιουργείται βάση δεδομένων WHOIS στην οποία καταγράφονται όλα τα
Ονόματα

Χώρου

τα

οποία

έχουν

καταχωρηθεί

υπέρ

συγκεκριμένου

Καταχωρούμενου καθώς και όσα τελούν σε αναστολή, υπό διεκδίκηση ή άλλως
βρίσκονται σε εκκρεμότητα και δεν είναι διαθέσιμα προς καταχώρηση.
b) Σκοπός της βάσης δεδομένων WHOIS είναι να παρέχει λογικά, ακριβή και
ενημερωμένα στοιχεία επικοινωνίας με τον δικαιούχο καταχωρημένου Ονόματος
Χώρου στο “co.gr” ή/και αντιπρόσωπό του.
c) Για το σκοπό αυτό, κάθε Όνομα Χώρου που είναι ενεργό είτε με κάποιον από
τους παραπάνω τρόπους τελεί σε δέσμευση ή εκκρεμότητα, αντιστοιχίζεται με
την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του αντίστοιχου Καταχωρούμενου ή/και του
αντιπροσώπου του. Κάθε Καταχωρούμενος οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον
Καταχωρητή και το Μητρώο για ενδεχόμενες αλλαγές της ως άνω ηλεκτρονικής
του διεύθυνσης, έτσι ώστε αυτή (η ηλεκτρονική διεύθυνση) που φαίνεται στο
WHOIS να είναι λειτουργική και ακριβής. Σε αντίθετη περίπτωση, κατά την
οποίαν η δηλωμένη ηλεκτρονική διεύθυνση δεν αντιστοιχεί στον Καταχωρούμενο
ή αντιπρόσωπό του, δεν ανταποκρίνεται ή άλλως δεν διασφαλίζει την
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επικοινωνία μαζί του, η καταχώρηση του αντίστοιχου Ονόματος Χώρου μπορεί
να καταργηθεί και το Όνομα να διατεθεί ελεύθερα σε κάθε ενδιαφερόμενο.
3) Λοιπά στοιχεία
Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του Καταχωρούμενου θεωρούνται απόρρητα. Το Μητρώο τα
φυλάσσει και τα επεξεργάζεται μόνον για όσο χρόνο τούτο είναι απαραίτητο για την
οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του συστήματος, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα
στο προηγούμενο εδάφιο.
4) Περαιτέρω για την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων
εφαρμόζεται η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική
Ασφάλειας του Μητρώου (Κανονισμός whois)..
Άρθρο 16. Περιορισμός ευθύνης
1) Το Μητρώο δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη ζημιά ή
διαφυγόν κέρδος, από αιτία συμβατική ή αδικοπρακτική, που προκύπτει από ή είναι
συνδεδεμένη με την καταχώρηση ή τη χρήση του Ονόματος Χώρου ή με τη χρήση
του λογισμικού του ή του Ιστοτόπου του Μητρώου, ακόμα και αν έχει ενημερωθεί για
την πιθανότητα τέτοιας απώλειας ή τέτοιων ζημιών, όπως ενδεικτικά:
a) την καταχώρηση ή την ανανέωση (ή την αποτυχία καταχώρισης ή ανανέωσης)
Ονόματος Χώρου υπέρ Καταχωρούμενου ή τρίτου μέρους, λόγω λάθους που
αφορά την ταυτότητά τους,
b) των δικαιωμάτων που μπορεί να διεκδικήσουν τρίτοι, όσον αφορά ένα Όνομα
Χώρου,
c) των τεχνικών προβλημάτων ή ελαττωμάτων,
d) των πράξεων ή παραλήψεων ενός Καταχωρητή, όσον αφορά την αίτηση
καταχώρησης, την καταχώρηση ή την ανανέωση του Ονόματος Χώρου που
μπορεί να οδηγήσει σε μη καταχώρηση ή σε ακύρωση ενός τέτοιου Ονόματος
Τομέα,
e) εκτός από περιπτώσεις που αποδειχτεί η εκούσια κακή διαχείριση του Μητρώου.
2) Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη του Μητρώου περιορίζεται στο ποσό του τέλους
καταχώρησης που ισχύει την χρονική στιγμή που ανακύπτει η διαφορά με το
Μητρώο. Ο Καταχωρούμενος συμφωνεί και αποδέχεται ότι ουδεμία άλλη αξίωση έχει
κατά του Μητρώου.
3) Με δεδομένο ότι το Μητρώο ούτε δύναται ούτε οφείλει να γνωρίζει ή άλλως να
ελέγχει ή να επηρεάζει το περιεχόμενο των σελίδων τις οποίες αναρτούν οι
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Καταχωρούμενοι και συνδέουν με το Όνομα Χώρου, η ευθύνη του Μητρώου
περιορίζεται περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 11 του π.δ. 131/2003 (ΦΕΚ Α
116/16.5.03) και τα άρθρα 12 έως και 15 της οδηγίας 2000/31 (ΕΕ L 178/1, της 17-72000), για το ηλεκτρονικό εμπόριο.
4) Ο Καταχωρούμενος είναι υπεύθυνος έναντι του Μητρώου για οποιαδήποτε δαπάνη
ή ζημία στην καταβολή της οποίας υποχρεώνεται το Μητρώο λόγω παραβίασης των
παρόντων Κανόνων ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεων που βαρύνουν τον
Καταχωρούμενο. Επιπλέον, ο Καταχωρούμενος παραιτείται του δικαιώματός του να
προσεπικαλείται ή άλλως νομιμοποιεί παθητικά το Μητρώο σε δικαστικές ή εξώδικες
διαμάχες οι οποίες προκαλούνται από τρίτα μέρη, και αναλαμβάνει να αποζημιώνει
το Μητρώο για οποιοδήποτε έξοδο ή δαπάνη που τυχόν προκύψει ή για ζημίες που
τυχόν προκληθούν από την δράση τρίτων εις βάρος του Μητρώου, αναφορικά με την
Καταχώριση του Ονόματος Χώρου.
5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «Μητρώο» αναφέρεται επίσης και
στα μέλη του, τους υπεργολάβους του, τους αντίστοιχους διευθυντές τους και τους
υπαλλήλους τους.
Άρθρο 17. Τροποποιήσεις
1) Σε περίπτωση αλλαγής του παρόντος Γενικού Κανονισμού, το Μητρώο αναρτά νέο
Κανονισμό στην Ιστοθέση του τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την εφαρμογή
του. Κάθε καταχώρηση Ονόματος Χώρου διενεργείται σύμφωνα με τον Κανονισμό
που ισχύει κατά την ημερομηνία κατά την οποίαν παραλαμβάνεται από το Μητρώο η
Αίτηση καταχώρησης Ονόματος Χώρου.
2) Κατ’ εξαίρεση, ο Κανονισμός μπορεί να τροποποιείται άμεσα με την ανάρτηση του
νεόυ Κανονισμού στην Ιστοθέση του Μητρώου, όταν τούτο απαιτείται ή άλλως
επιβάλλεται από διάταξη νόμου, άλλη κανονιστική πράξη ή δικαστική απόφαση που
δεσμεύει το Μητρώο.
3) Το Μητρώο δεν επέχει καμία υποχρέωση ατομικής ενημέρωσης Αιτούντων,
Καταχωρούμενων ή Καταχωρητών σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού.
Άρθρο 18. Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία
Ο παρών Γενικός Κανονισμός και οι οποιεσδήποτε συναφείς συμφωνίες ανάμεσα στο
Μητρώο και στον Καταχωρούμενο υπόκεινται αποκλειστικά στο Ελληνικό Δίκαιο. Σε
περίπτωση

διαμάχης,

διαφωνίας

ή

αξίωσης
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Καταχωρούμενου, τα δικαστήρια των Αθηνών είναι αποκλειστικά αρμόδια, εκτός από τις
περιπτώσεις εξωδικαστικής επίλυσης, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο.
Άρθρο 19. Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών («ΕΕΔ»)
1) Ο Αιτών, ο Καταχωρητής και κάθε τρίτος που επικαλείται κάποιο δικαίωμα σχετικά με
Όνομα Χώρου (ο Προσφεύγων) μπορούν για την επίλυση των μεταξύ τους
διαφορών καθώς και των διαφορών τους με το Μητρώο να προσφεύγουν ενώπιον
του ΟΕΕΔ. Η δυνατότητα αυτή δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο το δικαίωμα
προσφυγής κάθε θιγόμενου ενώπιον των τακτικών δικαστηρίων.
2) Η προσφυγή στο ΟΕΕΔ πραγματοποιείται με την αποστολή από τον Προσφεύγοντα
προς το Μητρώο με συστημένο ταχυδρομείο ή Courier φακέλου προσφυγής στον
οποίον περιέχεται α) υπόμνημα προσφυγής, β) τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά γ)
Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχεται την αρμοδιότητα του ΟΕΕΔ και δεσμεύεται από
τις αποφάσεις του και δ) δύο τραπεζικές επιταγές υπέρ της ΙΝΕΤ HELLAS Ε.Π.Ε.,
για το ποσό των 100 και 300 ευρώ, αντίστοιχα.
3) Αν η προσφυγή στρέφεται κατά ή με οποιονδήποτε τρόπο επηρεάζει δικαιώματα
άλλου Αιτούντος (ο Αμυνόμενος), οφείλει να κοινοποιείται και προς αυτόν, με
αποδεικτικό. Το αποδεικτικό της κοινοποίησης αποστέλλεται προς το Μητρώο είτε
μέσα στο φάκελο της προσφυγής είτε εκ των υστέρων, με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή με
συστημένο ταχυδρομείο ή με courier.
4) Ο Αμυνόμενος οφείλει εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία λήψης της
προσφυγής, σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο, να αποστείλει προς το Μητρώο, με
συστημένο ταχυδρομείο ή courier, φάκελο αντίκρουσης ο οποίος περιέχει α)
υπόμνημα αντίκρουσης, β) τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά, γ) υπεύθυνη δήλωση ότι
αποδέχεται την αρμοδιότητα του ΟΕΕΔ και ότι δεσμεύεται από τις αποφάσεις του και
δ) επιταγή υπέρ της ΙΝΕΤ HELLAS Ε.Π.Ε., για το ποσό των 300 ευρώ. Σε
περίπτωση που ο Αμυνόμενος παραλείψει να στείλει φάκελο αντίκρουσης εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι δεν αποδέχεται την αρμοδιότητα του
ΟΕΕΔ, η διαδικασία θεωρείται ως μη αρξάμενη και επιστρέφεται προς τον
Προσφεύγοντα η επιταγή αξίας 300 ευρώ.
5) Αν ο Προσφεύγων το ζητήσει και ο Αμυνόμενος το αποδεχθεί, η σύσταση του ΟΕΕΔ
μπορεί να μεταβληθεί από μονομελής σε τριμελής. Στην περίπτωση αυτή το δεύτερο
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μέλος του ΟΕΕΔ προτείνεται από τον Προσφεύγοντα, ενώ το τρίτο μέλος από τον
Αμυνόμενο. Στην περίπτωση αυτή ο Προσφεύγων, εκτός από τα προβλεπόμενα στο
εδάφιο 2 του παρόντος άρθρου, υποβάλλει και αίτηση για τον διορισμό δεύτερου
μέλους καθώς και (τρίτη) επιταγή, υπέρ της ΙΝΕΤ HELLAS Ε.Π.Ε., για το ποσό των
300 ευρώ. Ο Αμυνόμενος ο οποίος αποδέχεται την τριμελή σύνθεση και προτείνει το
τρίτο μέλος, προκαταβάλλει με όμοια επιταγή το ποσό των 600 ευρώ, ενώ αν δεν
συναινεί στην τριμελή σύνθεση, προκαταβάλλει επιταγή 300 ευρώ. Οι κατά τα
παραπάνω προκαταβολές πραγματοποιούνται ταυτόχρονα με την αίτηση του
Μηνυτή και την αποδοχή του Αμυνόμενου για ΕΕΔ, άλλως η διαδικασία θεωρείται ως
μη αρξάμενη. Η εκδιδόμενη απόφαση υπολογίζει και καταλογίζει και τα δικαστικά
έξοδα, ανάλογα με τη διάρκεια, τη δυσκολία και το αποτέλεσμα της διαδικασίας.
6) Σε περίπτωση κατά την οποίαν η προσφυγή στρέφεται αποκλειστικά κατά του
Μητρώου, αυτό αποδέχεται κατά τρόπο γενικό την αρμοδιότητα του ΟΕΕΔ και, με
την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης απόφασης τακτικού δικαστηρίου ή άλλης δημόσιας
αρχής, δεσμεύεται πλήρως και άμεσα από τις αποφάσεις του ΟΕΕΔ.
7) Γλώσσα της διαδικασίας και των εγγράφων ενώπιον του ΟΕΕΔ είναι τα ελληνικά και
τα αγγλικά. Οι δύο γλώσσες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα στα πλαίσια
της ίδιας διαδικασίας, η απόφαση όμως εκδίδεται στη γλώσσα επιλογής του
Αμυνόμενου.
8) Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται χωρίς κατ’ αντιμωλία συζήτηση.
Κατ’εξαίρεση το ΟΕΕΔ μπορεί με πράξη του να καλέσει τα μέρη ή/και τους
εκπροσώπους τους σε κατ’ αντιμωλία συζήτηση. Η συζήτηση ολοκληρώνεται
αυθημερόν εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν σε επανάληψή της. Αν περισσότερες
προσφυγές ασκηθούν αναφορικά με το ίδιο Όνομα Χώρου, το ΟΕΕΔ μπορεί να
ορίσει κοινή συζήτηση για όλες τις προσφυγές.
9) Η απόφαση εκδίδεται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία λήψης από το Μητρώο
του φακέλου της αντίκρουσης ή από την ημερομηνία της τελευταίας κατ’ αντιμωλία
συζήτησης, Η απόφαση, η οποία είναι αιτιολογημένη και ανέκκλητη, κοινοποιείται με
ευθύνη του ίδιου του ΟΕΕΔ προς το Μητρώο και τα μέρη, τα οποία δεσμεύει άμεσα
και απόλυτα.
10) Η διαδικασία της Εξωδικαστικής Επίλυσης των Διαφορών δεν θίγει το δικαίωμα
προσφυγής στα τακτικά δικαστήρια. Τυχόν άσκηση αγωγής ή άλλου ένδικου μέσου
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ενώπιον των τακτικών δικαστηρίων δεν αναστέλλει την εφαρμογή της απόφασης του
ΟΕΕΔ εκτός αν εκδοθεί σχετική προσωρινή διαταγή από την αρμόδια δικαστική αρχή.
Απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου υπερισχύει αντίστοιχης απόφασης του ΟΕΕΔ, στο
βαθμό έκτασης του δεδικασμένου της.

Αθήνα 1/3/2007
INET HELLAS Ε.Π.Ε.
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληροφοριών
Μητρώο Ονομάτων Χώρου με Κατάληξη .co.gr
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