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Κανονισμός Περιόδου Σταδιακής Καταχώρησης (ΠΣΚ) 

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:

- Αίτηση: η αίτηση του Αιτούντος για την καταχώρηση, σύμφωνα με τους κανόνες 

του παρόντος, Ονόματος Χώρου με κατάληξη “co.gr”. Η Αίτηση αποτελείται α) 

από τις πληροφορίες που καταχωρεί ηλεκτρονικά ο Καταχωρητής για 

λογαριασμό του Αιτούντος (η Ηλεκτρονική Αίτηση) και β) από σειρά 

Δικαιολογητικών τα οποία θεμελιώνουν το Προηγούμενο δικαίωμα Αιτούντος και 

τα οποία αποστέλλονται προς το Μητρώο εντός των προβλεπόμενων 

προθεσμιών σε έγχαρτη μορφή. Μια Αίτηση δεν θεωρείται ολοκληρωμένη αν δεν 

πληρούνται και τα δύο παραπάνω σκέλη. Η υποβολή Αίτησης υποδηλώνει και 

γνώση του παρόντος Κανονισμού και πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των 

όρων του,

- Αιτών: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ζητά την καταχώρηση κάποιου 

Ονόματος Χώρου στο υποεπίπεδο “co.gr”,

- Δικαιολογητικά: τα έγγραφα, σε μορφή έγχαρτη, τα οποία θεμελιώνουν το 

Προηγούμενο Δικαίωμα του Αιτούντος, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του 

παρόντος,

- 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”,

- Καταχωρούμενος: το νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο αιτείται και υπέρ του 

οποίου διενεργείται καταχώρηση Ονόματος Χώρου τρίτου επιπέδου στο “co.gr”, 
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για όσο χρονικό διάστημα το Όνομα αυτό είναι καταχωρημένο υπέρ 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.

- 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”,

- Όνομα Χώρου: οποιοδήποτε όνομα: 

o αποτελείται από αλφαριθμητικούς  χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου 

[Α-Ζ, a-z, 0-9] και τον ειδικό χαρκατήρα [-], 

o δεν είναι μικρότερο από 3 (τρεις) και δεν ξεπερνά τους 60 (εξήντα) 

χαρακτήρες, 

o μπορεί να καταχωρηθεί σαν όνομα χώρου 3ου επιπέδου κάτω από το 

υποεπίπεδο “co.gr” με βάση τον Γενικό Κανονισμό Καταχωρήσεων

Ονομάτων Χώρου με κατάληξη “co.gr” και 

o του οποίου ζητείται η καταχώρηση ως τρίτο υποεπίπεδο στο “co.gr”,

- Όργανο Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών (ΟΕΕΔ): Όργανο συνιστάμενο 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.

- Περίοδος Αποστολής Δικαιολογητικών (ΠΑΔ): οι είκοσι (20) ημέρες που 

ακολουθούν την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης του κάθε Αιτούντος, μέσα 

στις οποίες πρέπει να αποσταλούν στο Μητρώο τα δικαιολογητικά σε έγχαρτη 

μορφή, με σκοπό η Αίτηση να θεωρείται ολοκληρωμένη.

- Περίοδος Σταδιακής Καταχώρησης (ΠΣΚ, Sunrise Period): η περίοδος 

καταχώρησης Ονομάτων Χώρου στο υποεπίπεδο “co.gr”, για την επίτευξη του 

στόχου που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρακάτω και σύμφωνα με τους κανόνες 

του παρόντος Κανονισμού,
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- Προηγούμενο Δικαίωμα: κάθε ένα από τα δικαιώματα τα οποία απαριθμούνται 

στο άρθρο 10 του παρόντος και θεμελιώνουν δικαίωμα καταχώρησης Ονόματος 

Χώρου σύμφωνα με την παρούσα ΠΣΚ,

- Συνοδευτική Επιστολή: η επιστολή που αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το 

μητρώο σε μορφή .pdf στον Αιτούντα, αμέσως μόλις παραληφθεί η αίτηση για 

ένα συγκεκριμένο όνομα χώρου, και η οποία αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της 

αίτησης (ημερομηνία παραλαβής, αύξων αριθμός, κωδικός αίτησης, κωδικός 

πελάτη κλπ).

- Υπεύθυνη Δήλωση: Δήλωση του ν. 1599/86, με το περιεχόμενο που εκάστοτε 

ορίζεται.

Άρθρο 2. Στόχος 

Στόχος της παρούσας ΠΣΚ είναι η διασφάλιση προηγούμενων δικαιωμάτων από 

κακόβουλες, παραπλανητικές ή άλλως ανεπιθύμητες καταχωρίσεις ονομάτων πεδίου 

τρίτου επιπέδου στο υποεπίπεδο  “co.gr”. Για το σκοπό αυτό θεσπίζεται παρέκκλιση από 

τον γενικό κανόνα Εξυπηρέτησης κατά Σειρά Προτεραιότητας (First Come First Served, 

FCFS), υπέρ των δικαιούχων προηγούμενων δικαιωμάτων, όπως αναλυτικά 

παρουσιάζεται παρακάτω.

Άρθρο 3. Διάρκεια

Η παρούσα ΠΣΚ έχει διάρκεια δύο μηνών, αρχίζει στις 7 Μαίου 2007 και ώρα Ελλάδας 

11.00 π.μ. και λήγει στις 7 Ιουλίου 2007 και ώρα Ελλάδας 11.00 π.μ.

Άρθρο 4. Η αρχή της εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας (FCFS) κατά τη 

διάρκεια της ΠΣΚ

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι επιλέξιμο για να υποβάλλει αίτηση για 

καταχώρηση Ονόματος Χώρου σύμφωνα με τους κανόνες της παρούσας ΠΣΚ.

2. Κατά τη διάρκεια της ΠΣΚ, οι Αιτήσεις για καταχώρηση Ονομάτων Χώρου

καταχωρούνται αμέσως μόλις παραλαμβάνονται από το σύστημα του Μητρώου, 

με αύξοντα αριθμό και πλήρη χρονοσήμανση (ημερομηνία, ώρα, λεπτά, 



Κανονισμός Περιόδου Σταδιακής Καταχώρησης (ΠΣΚ) Ονομάτων Χώρου με κατάληξη “co.gr”

4

δευτερόλεπτα). Παρότι οι Αιτήσεις δεν θεωρούνται πλήρεις παρά μόνον από τη 

στιγμή κατά την οποίαν θα παραληφθεί από το Μητρώο το σύνολο των 

απαραίτητων δικαιολογητικών, σε έντυπη μορφή, ως χρόνος υποβολής της 

Αίτησης λογίζεται αυτός της Ηλεκτρονικής Αίτησης.

3. Μεταξύ περισσότερων Αιτούντων που θεμελιώνουν όμοιο Προηγούμενο 

Δικαίωμα επί του ίδιου Ονόματος Χώρου, ισχύει η αρχή της χρονικής 

προτεραιότητας (first come first served, FCFS). Η αρχή αυτή κάμπτεται μόνον 

υπέρ σημάτων και άλλων διακριτικών που χαίρουν ιδιαίτερης φήμης.

4. Αν περισσότεροι Αιτούντες που θεμελιώνουν διαφορετικά αλλά παρόμοια 

Προηγούμενα Δικαιώματα αιτηθούν το ίδιο Όνομα Χώρου, προτεραιότητα δίδεται 

σε αυτόν ο οποίος επικαλείται Προστατευόμενο Δικαίωμα που είναι πλησιέστερο 

στο αιτούμενο Όνομα Χώρου.

Άρθρο 5. Στοιχεία Ηλεκτρονικής Αίτησης

1) Μια Ηλεκτρονική Αίτηση θεωρείται ολοκληρωμένη όταν ο Αιτών (ή ο καταχωρητής 

για λογαριασμό του Αιτούντος) καταχωρεί ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη ιστοσελίδα 

του Καταχωρητή, με τελικό αποδέκτη το Μητρώο, τουλάχιστον τις ακόλουθες

πληροφορίες, σε λατινικούς ή/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 
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Αιτών κατοικεί ή εδρεύει εκτός ΕΕ (λ.χ. αριθμός κοινωνικής ασφάλισης για τις 

ΗΠΑ).

v) Την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του Αιτούντος 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 για τo οποίo υποβάλλεται Αίτηση.

viii)Το πλήρες όνομα στο οποίο θεμελιώνεται Προηγούμενο Δικαίωμα.

ix) Το είδος του Προηγούμενου Δικαιώματος.

x) Την Χώρα στην οποία το Προηγούμενο Δικαίωμα προστατεύεται.

2) Το Μητρώο διατηρεί το δικαίωμα να διασταυρώνει τις ανωτέρω πληροφορίες με τους 

αρμόδιους φορείς των κρατών προέλευσης των σχετικών εγγράφων ή στοιχείων. 

Άρθρο 6. Δηλώσεις, εγγυήσεις και δεσμεύσεις που αναλαμβάνει ο Αιτών

Πέραν της ορθότητας, της αλήθειας και της ακρίβειας των παραπάνω, υπό άρθρο 5, 

στοιχείων, ο Αιτών, με την υποβολή αίτησης για καταχώρηση Ονόματος Χώρου 

σύμφωνα με την παρούσα πολιτική ΠΣΚ, αποδέχεται πλήρως τους όρους του παρόντος 

και βεβαιώνει και εγγυάται ότι:

(i) Είναι ο κύριος, κάτοχος αδείας, διάδοχος, κληρονόμος ή άλλως δικαιούχος επί 

του Προηγούμενου Δικαιώματος που επικαλείται.

(ii) Το Προηγούμενο Δικαίωμα που επικαλείται είναι ισχυρό κατά την ημερομηνία 

της Αίτησης και

(iii) Τα Δικαιολογητικά που θα κατατεθούν στο Μητρώο αποτελούν πραγματικά 

και γνήσια αντίγραφα των σχετικών πρωτότυπων εγγράφων, είναι πλήρη, ορθά, 

ενημερωμένα και όχι ψευδή.

Άρθρο 7. Υποβολή αίτησης

1) Οι Αιτήσεις για τα Ονόματα Χώρου υποβάλλονται προς το Μητρώο μόνον μέσω ενός 

Καταχωρητή, ο οποίος δρα εκ μέρους και για λογαριασμό του Αιτούντος.
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2) Οι Αιτήσεις γίνονται για συγκεκριμένο Όνομα Χώρου το οποίο αντιστοιχεί σε 

Προηγούμενο Δικαίωμα του Αιτούντος. Σε περίπτωση που ο Αιτών επικαλείται  

εμπορική επωνυμία ή διακριτικό τίτλο κτλ, μπορεί να καταχωρήσει κατά 

προτεραιότητα Όνομα Χώρου που να αντιστοιχεί στο πλήρες προστατευόμενο 

δικαίωμα και όχι μόνον σε μέρος αυτού (έτσι λ.χ. η εταιρία «Ολυμπιακή Τεχνική» 

μπορεί να καταχωρίσει το Olympiakitechniki ή Olybiakhtechnikh όχι όμως 

Olympiaki). Τα αρχικά ΑΕ, ΟΕ, ΕΠΕ κτλ που δηλώνουν το είδος της εταιρίας δεν 

θεωρούνται ως μέρος της προστατευόμενης επωνυμίας κτλ.. 

3) Αν υπάρχουν περισσότεροι τρόποι απεικόνισης ή μεταγραφής του προηγούμενου 

δικαιώματος σε Όνομα Χώρου, ο Αιτών οφείλει να επιλέξει τον πλησιέστερο και 

ακριβέστερο. Μπορεί όμως ο Αιτών να υποβάλλει περισσότερες πλήρεις, αυτοτελείς 

Αιτήσεις για διαφορετικές μορφές (μετεγγραφές) του αυτού ονόματος.

4) Οι αιτήσεις υποβάλλονται προς το Μητρώο ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου ή 

άλλης εφαρμογής του Καταχωρητή και λαμβάνουν αριθμό προτεραιότητας και 

χρονοσήμανση, σύμφωνα με το άρθρο 4 παραπάνω. Ωστόσο, δεν θεωρούνται 

ολοκληρωμένες και δεν εξετάζονται αν κατά τη διάρκεια της ΠΑΔ, δεν παραληφθούν

από το Μητρώο, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε έντυπη μορφή. Τα 

δικαιολογητικά αποστέλλονται προς το Μητρώο σε έντυπη μορφή, με i) συστημένο 

ταχυδρομείο ή ii) courrier στη διεύθυνση «INET HELLAS Ε.Π.Ε, 3ης Σεπτεμβρίου 84, 

10434, Αθήνα, 5ος Όροφος». Σε κάθε περίπτωση τα δικαιολογητικά οφείλουν είτε να 

είναι πρωτότυπα είτε, αν είναι αντίγραφα, να έχουν επικυρωθεί από δημόσια αρχή, 

συμβολαιογράφο ή δικηγόρο. Στην περίπτωση που ο Αιτών, αιτείται την 

ενεργοποίηση περισσοτέρων του ενός Ονομάτων Χώρου, θα πρέπει να αποστέλλει 

για κάθε Αίτηση – Όνομα χώρου, ξεχωριστό φάκελο δικαιολογητικών (πχ. 2 φορές το 

καταστατικό αν πρόκειται για 2 αιτήσεις, κλπ.). Είναι αποκλειστική υποχρέωση του 

Αιτούντος να αποστείλει τα Δικαιολογητικά σε άριστη κατάσταση εντός της ΠΑΔ. 

5) Σε περίπτωση κατά την οποία το Μητρώο παραλάβει ελλιπή στοιχεία, ενημερώνει με 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) τον Αιτούντα και τον Καταχωρητή μέσω 

του οποίου έγινε η αίτηση. Τα συμπληρωματικά στοιχεία οφείλουν, σε κάθε 

περίπτωση, να περιέλθουν στην κατοχή του Μητρώου πριν τη λήξη της ΠΑΔ.

6) Μετά από την παραλαβή μιας Ηλεκτρονικής Αίτησης, το Μητρώο στέλνει Ειδοποίηση

Επιβεβαίωσης μέσω email στον Αιτούντα και στον Καταχωρητή μέσω του οποίου 

έγινε η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνει υπερσύνδεσμο προς την προσωρινή βάση 
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δεδομένων WHOIS της περιόδου ΠΣΚ (βλ. παρακ. άρθρο 9) καθώς και Συνοδευτική 

Επιστολή με όλες τις πληροφορίες της αίτησης. Η Συνοδευτική Επιστολή 

συμπληρώνεται από τον Αιτούντα και χρησιμεύει ως «διαβιβαστικό» (cover letter) 

στον φάκελο με τα Δικαιολογητικά ο οποίος αποστέλλεται προς το Μητρώο.

Άρθρο 8. Καταχώρηση και ενεργοποίηση Ονόματος Χώρου

Το Μητρώο αποφαίνεται για το σύνολο των Αιτήσεων στις 30 Ιουλίου 2007 και 

κοινοποιεί τις αποφάσεις του πριν τις 11.00 π.μ.. Ηλεκτρονικές Αιτήσεις οι οποίες δεν 

έχουν συμπληρωθεί με την αποστολή όλων των απαραίτητων Δικαιολογητικών μέσα 

στην προβλεπόμενη εικοσαήμερη προθεσμία από την υποβολή τους δεν εξετάζονται 

στα πλαίσια της ΠΣΚ. Κάθε Αιτών υπέρ του οποίου καταχωρείται Όνομα Χώρου 

ενημερώνεται σχετικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Κάθε αιτών υπέρ 

του οποίου εκδίδεται θετική απόφαση του Μητρώου οφείλει μέχρι τις 7 Αυγούστου και 

ώρα 11.00 π.μ. να προβεί στην καταβολή προς τον Καταχωρητή που έχει επιλέξει του

συμβατικού τιμήματος για την ενεργοποίηση του Ονόματος Χώρου. Σε αντίθετη 

περίπτωση, ο Αιτών χάνει το δικαίωμα στο σχετικό Όνομα Χώρου το οποίο αυτομάτως 

καθίσταται διαθέσιμο βάσει της γενικής αρχής FCFS.

Άρθρο 9 . Βάση Δεδομένων WHOIS Sunrise

1) Μετά την παραλαβή κάθε Αίτησης, το Μητρώο αναρτά στην Βάση Δεδομένων 

WHOIS Sunrise σχετικές πληροφορίες. Η Βάση Δεδομένων WHOIS Sunrise μπορεί 

να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε μία από τις Αιτήσεις που 

λαμβάνονται:

i) Αύξοντα αριθμό καταχώρησης.

ii) Την ημερομηνία και την ώρα παραλαβής της Αίτησης από το Μητρώο και τη 

θέση της Αίτησης του Υποψηφίου στην σειρά για το εν λόγω Όνομα Χώρου.

iii) Προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να παραλάβει το Μητρώο τα 

δικαιολογητικά.

iv) Ημερομηνία παραλαβής των δικαιολογητικών από το Μητρώο.

v) Το Όνομα Χώρου για το οποίο έχει υποβληθεί Αίτηση.
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vi) Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος και του αντιπροσώπου 

του.

vii) Τον τύπο Προηγούμενου Δικαιώματος το οποίο επικαλείται ο αιτών.

viii)Το πλήρες όνομα για το οποίο υφίσταται Προηγούμενο Δικαίωμα.

ix) Την Χώρα στην οποία το Προηγούμενο Δικαίωμα προστατεύεται.

x) Ένα πρώτο πεδίο κατάστασης, στο οποίο θα συμπληρώνεται η ημερομηνία 

λήψης πλήρους φακέλου δικαιολογητικών ή, σε περίπτωση ελλείψεων, τα 

ελλείποντα δικαιολογητικά.

xi) Ένα δεύτερο πεδίο κατάστασης, το οποίο θα συμπληρώνεται μετά την λήψη 

απόφασης από το Μητρώο και στο οποίο θα αναφέρεται αν 

(1) το Όνομα Χώρου καταχωρήθηκε αλλά δεν ενεργοποιήθηκε (σύμφωνα με 

τα άρθρα 8 και 14 του παρόντος),

(2) το Όνομα Χώρου καταχωρήθηκε και ενεργοποιήθηκε,

(3) η Αίτηση απορρίφθηκε.

xii) Ένα τρίτο πεδίο κατάστασης, το οποίο επίσης θα συμπληρώνεται μετά τη 

λήψη απόφασης από το Μητρώο και στο οποίο θα δίνεται μια από τις 

παρακάτω σύντομες αιτιολογίες για την ενδεχόμενη απόρριψη  μιας αίτησης 

(1) εκπρόθεσμο (αίτηση ή δικαιολογητικά),

(2) δικαιολογητικά ανεπαρκή (δε θεμελιώνουν το επικαλούμενο δικαίωμα),

(3) όνομα Χώρου δόθηκε σε άλλον αιτούντα,

(4) όνομα Χώρου καταχωρήθηκε αλλά δεν ενεργοποιήθηκε εντός της

προθεσμίας του άρθρου 8 του παρόντος.

2) Η Βάση δεδομένων WHOIS Sunrise θα παραμείνει αναρτημένη στην ιστοθέση του 

Μητρώου, για έξι μήνες μετά το πέρας της ΠΣΚ.

Άρθρο 10. Προηγούμενα Δικαιώματα που προστατεύονται

Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Σταδιακής Καταχώρησης, μπορεί να υποβάλλει αίτηση 

για την καταχώρηση Ονόματος Χώρου κάθε δικαιούχος ή κάτοχος άδειας επί των 

παρακάτω δικαιωμάτων: α) σήματα, β) εμπορικές επωνυμίες, γ) διακριτικοί τίτλοι, δ) μη 
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καταχωρημένα σήματα, ε) προηγούμενα ονόματα χώρου, στ) γεωγραφικές ενδείξεις ή 

ονομασίες προέλευσης, ζ) οικογενειακά ονόματα, η) ψευδώνυμα, υποκοριστικά, 

καλλιτεχνικά ή άλλα ονόματα, θ) διακριτικοί τίτλοι ή ονόματα λογοτεχνικών ή 

καλλιτεχνικών έργων, ζ) ειδικά για φορείς του Δημοσίου, αποκεντρωμένες υπηρεσίες,

ΟΤΑ, εποπτευόμενους φορείς καθώς και κάθε είδους ΝΠΔΔ, το όνομά τους ολόκληρο ή 

συντετμημένο ή οποιοδήποτε όνομα, τίτλο ή ακρωνύμιο βάσει του οποίου είναι γνωστά 

προς το ευρύ κοινό. 

Άρθρο 11. Επεξεργασία των Δικαιολογητικών

1. Τα Δικαιολογητικά που αποστέλλονται προς το Μητρώο καθίστανται αποκλειστική 

περιουσία του και δεν επιστρέφονται.

2. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των Δικαιολογητικών διενεργείται από εταιρία 

συμβούλων επικουρούμενη από τριμελή ομάδα νομικών. Η παραπάνω ομάδα 

εργασίας εισηγείται προς το Μητρώο, το οποίο είναι μόνο υπεύθυνο για τις τελικές 

αποφάσεις τις  οποίες λαμβάνει. 

3. Όλα τα Δικαιολογητικά θεωρούνται ως απόρρητα, φυλάσσονται ασφαλώς και δεν 

κοινοποιούνται προς κανέναν τρίτο ή δημόσια αρχή, εκτός αν υπάρχει σχετική 

νόμιμη υποχρέωση. Περαιτέρω, κοινοποιούνται προς κάθε αρμόδιο τακτικό ή 

διαιτητικό δικαστήριο στα πλαίσια δίκης στην οποία το Μητρώο ή ο Καταχωρητής 

καθίστανται παθητικώς νομιμοποιούμενοι διάδικοι.

Άρθρο 12. Γενικά δικαιολογητικά - νομιμοποιητικά

1) Κάθε Αιτούν νομικό πρόσωπο οφείλει να υποβάλλει αντίγραφο του καταστατικού ή 

άλλου ιδρυτικού εγγράφου, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής του προς το 

Μητρώο, από το οποίο να προκύπτει α) ο σκοπός του νομικού προσώπου και β) ότι 

το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση για την 

καταχώρηση του Ονόματος Χώρου έχει την αρμοδιότητα εκπροσώπησης του 

νομικού προσώπου. Επίσης, αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (και από τις δύο 

πλευρές) ή του διαβατηρίου του νομίμου εκπροσώπου.
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2) Κάθε Αιτών φυσικό πρόσωπο οφείλει να υποβάλλει αντίγραφο της αστυνομικής του 

ταυτότητάς (και από τις δύο πλευρές) ή του διαβατηρίου, από το οποίο να προκύπτει 

με σαφήνεια η ταυτότητα και η ηλικία του αιτούντος.

Άρθρο 13. Ειδικά δικαιολογητικά – αποδεικτικά του επικαλούμενου δικαιώματος

1) Αναλόγως με το εκάστοτε επικαλούμενο δικαίωμα, ο Αιτών οφείλει να υποβάλλει 

προς το Μητρώο αντίγραφο τίτλου ή άλλου εγγράφου, ισχυρού και αληθινού κατά 

τον χρόνο υποβολής, που να βεβαιώνει το προηγούμενο δικαίωμα, όπως:

a) Για σήματα: αντίγραφο καταχώρησης εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή (στην 

Ελλάδα: Διοικητική Επιτροπή Σημάτων) ή εκτύπωση από την αντίστοιχη 

ιστοσελίδα από την οποία να προκύπτει χωρίς περιθώριο αμφιβολιών δικαίωμα 

επί του σήματος. Είναι αδιάφορο αν το επικαλούμενο σήμα είναι λεκτικό ή 

απεικονιστικό ή με ιδιαίτερη χρωματική σύνθεση κλπ. 

b) Για εμπορικές επωνυμίες: 

i) Βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο Μητρώο ή Επιμελητήριο ή εκτύπωση 

από την αντίστοιχη ιστοσελίδα ή 

ii) απόσπασμα από το σχετικό βιβλίο εμπορικών εταιρειών, ή

iii) πιστοποιητικό συγχώνευσης ή αντίγραφο της δημοσιευμένης ειδοποίησης 

συγχώνευσης ή αλλαγής ονομασίας της εταιρείας στην επίσημη εφημερίδα ή 

την εφημερίδα της κυβέρνησης, ή

iv) Υπεύθυνη Δήλωση προερχόμενη από βιβλίο εμπορικών εταιρειών, αρμόδια 

δημόσια αρχή ή από συμβολαιογράφο.

c) Για διακριτικούς τίτλους ή άλλα αναγνωριστικά νομικού προσώπου, αν δεν 

υπάρχει κανένα από τα παραπάνω τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο 

προηγούμενο εδάφιο, έγγραφα, όπως τιμολόγια ή θεωρημένες αποδείξεις, 

διαφημιστικό υλικό ή υλικό προώθησης, χαρτιά με κεφαλίδα του νομικού 

προσώπου, επαγγελματικές κάρτες των στελεχών του νομικού προσώπου, 

πινακίδες ή οποιοδήποτε άλλο μέσο από το οποίο να προκύπτει η χρήση στις 

συναλλαγές του επικαλούμενου διακριτικού τίτλου ή αναγνωριστικού στοιχείου.

d) Για μη καταχωρημένα σήματα που προστατεύονται σύμφωνα με το εδάφιο 6bis 

της Σύμβασης των Παρισίων για την Προστασία Βιομηχανικής Περιουσίας (όπως 
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τροποποιήθηκε), ή με το δίκαιο οποιουδήποτε κράτους, όπως στο προηγούμενο 

εδάφιο.

e) Για προηγούμενα ονόματα χώρου σε οποιοδήποτε επίπεδο ή υποεπίπεδο, 

έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι ο Αιτών είναι δικαιούχος του αυτού 

ονόματος. 

f) Για γεωγραφικές ενδείξεις ή ονομασίες προέλευσης: 

i) Αντίγραφο πράξης, διατάγματος, απόφασης αρμόδιας επίσημης αρχής, που 

παρέχει προστασία σε συγκεκριμένη γεωγραφική ένδειξη ή ονομασία

προέλευσης, ή

ii) Αντίγραφο επίσημης δημοσίευσης πράξης, διατάγματος ή απόφασης που 

αναφέρεται στο (a) ανωτέρω, ή

iii) Απόσπασμα από σχετικό μητρώο.

g) Για οικογενειακά ονόματα, αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

h) Για ψευδώνυμα, υποκοριστικά, καλλιτεχνικά ή άλλα ονόματα, κάθε πρόσφορο 

μέσο, όπως ενδεικτικά αυτά που αναφέρονται στο εδάφιο (c) παραπάνω.

i) Για διακριτικούς τίτλους και ονόματα προστατευόμενων λογοτεχνικών και 

καλλιτεχνικών έργων 

i) αντίγραφο του εξώφυλλου ή της εικόνας του έργου όπου περιλαμβάνεται ο εν 

λόγω τίτλος ή όνομα και

ii) δήλωση υπογεγραμμένη από την αρμόδια αρχή, από άτομο που ασκεί 

επάγγελμα συναφές με τη δικαιοσύνη ή από επαγγελματία εκπρόσωπο, 

όπου θα δηλώνεται ότι ο Αιτών είναι δικαιούχος των απαιτούμενων 

δικαιωμάτων όσον αφορά τον εν λόγω τίτλο ή όνομα κατά την ημερομηνία 

υποβολής της Αίτησης, ότι το εν λόγω έργο δημοσιεύθηκε νόμιμα και ότι ο 

τίτλος ή το όνομα είναι διακριτικός.

j) Για ονόματα, τίτλους, ακρώνυμα κτλ τα οποία ανήκουν στον ευρύτερο τομέα του 

Δημοσίου, κάθε πρόσφορο μέσο.

2) Σε κάθε περίπτωση ο Αιτών μπορεί να υποβάλλει αποδείξεις σχετικά με το ότι το 

επικαλούμενο Προηγούμενο Δικαίωμα πληροί όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται 
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στο δίκαιο του οικείου κράτους, προσκομίζοντας τις σχετικές ακαδημαϊκές εργασίες, 

δικαστικές ή διαιτητικές αποφάσεις ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. 

3) Στις ανωτέρω περιπτώσεις, από τα Δικαιολογητικά πρέπει να προκύπτει χωρίς 

περιθώριο αμφιβολιών α) ότι αυτά ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής τους προς το 

Μητρώο και β) ότι ο Αιτών είναι ο αναφερθείς κάτοχος, δικαιούχος ή αδειούχος του 

επικαλούμενου Προηγούμενου Δικαιώματος. Αν τα Δικαιολογητικά υποβάλλονται σε 

γλώσσα άλλη από τα Ελληνικά, τα Αγγλικά ή τα Γαλλικά, πρέπει να συνοδεύονται 

από μετάφραση σε μια από τις παραπάνω γλώσσες. 

4) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Αιτών δεν είναι ο ίδιος άμεσος δικαιούχος του 

επικαλούμενου Προηγούμενου Δικαιώματος αλλά αντλεί δικαιώματα βάσει άδειας, 

μεταβίβασης, συγχώνευσης, απορρόφησης, εκχώρησης, παραχώρησης, 

κληρονομιάς κ.α. υποβάλλει προς το Μητρώο αντίγραφο της πράξης ή άλλου 

εγγράφου βάσει του οποίου θεμελιώνει δικαίωμα επί του Προηγούμενου 

Δικαιώματος (λ.χ. το πρακτικό Γενικής Συνέλευσης εταιρίας με το οποίο εγκρίνεται το 

σχέδιο συγχώνευσης/απορρόφησης άλλης εταιρίας καθώς και το ίδιο το κείμενο του 

σχεδίου) καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση ότι το έγγραφο το οποίο υποβάλλεται 

περιγράφει πλήρως και επακριβώς τα δικαιώματα επί του Προηγούμενου 

Δικαιώματος, όπως αυτά ισχύουν κατά τον χρόνο της Αίτησης.

Άρθρο 14. Απόφαση του Μητρώου - Ενεργοποίηση

1) Το Μητρώο εξετάζει μόνον τις Αιτήσεις για τις οποίες έχει λάβει όλα τα 

Δικαιολογητικά, και τούτο μόνον ως προς την πληρότητα των Δικαιολογητικών και το 

είδος και την αλήθεια επικαλούμενων Προηγούμενων Δικαιωμάτων. Το Μητρώο δεν 

προβαίνει σε καμία συγκριτική αξιολόγηση των επικαλούμενων Προηγούμενων 

Δικαιωμάτων, τα οποία θεωρεί όλα ως ισάξια. Το Μητρώο εφαρμόζει την αρχή FCFS

όπως αυτή αναλύεται στο άρθρο 4 του παρόντος καθώς και τον Γενικό Κανονισμό

Καταχώρησης Ονομάτων Χώρου στο “co.gr”.

2) Το Μητρώο εξετάζει καθημερινά τις εισερχόμενες Αιτήσεις, αλλά αποφασίζει οριστικά 

για το σύνολο τους μόνον στις 30 Ιουλίου 2007. Αναρτά τις αποφάσεις του, καθώς 

και μια σύντομη αιτιολόγηση στην βάση δεδομένων WHOIS. Παράλληλα ενημερώνει 

με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) τους Αιτούντες των οποίων οι 

Αιτήσεις έγιναν δεκτές και τους αντίστοιχους Καταχωρητές.
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3) Εντός 7 ημερών από την απόφαση του Μητρώου, δηλαδή μέχρι τις 7 Αυγούστου

2007 και ώρα 11.00 π.μ., 

i) Οι Αιτούντες οι αιτήσεις των οποίων έγιναν δεκτές καταβάλλουν το 

προβλεπόμενο τίμημα προς τον Καταχωρητή. Το Όνομα Χώρου θα 

ενεργοποιηθεί αμέσως αν δεν προκύψει προσφυγή στο ΟΕΕΔ. 

ii) Οι Αιτούντες οι αιτήσεις των οποίων δεν έγιναν δεκτές μπορούν, αν θεωρούν 

ότι αδικήθηκαν, να προσβάλουν την απόφαση του Μητρώου ενώπιον του 

Οργάνου Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών (ΟΕΕΔ), το οποίο λειτουργεί 

σύμφωνα με το επόμενο άρθρο.

iii) Μέχρι να αποφασίσει το ΟΕΕΔ, το Όνομα Χώρου για το οποίο έχει 

καταβληθεί το αντίτιμο, δεν ενεργοποιείται. Το Όνομα Χώρου που είναι 

αντικείμενο του ΟΕΕΔ:

(1) Ενεργοποιείται υπέρ του πρώτου δικαιούχου, αν η απόφαση του ΟΕΕΔ 

είναι ίδια με την απόφαση του Μητρώου.

(2)  Ενεργοποιείται υπέρ διαφορετικού δικαιούχου, αν η απόφαση του ΟΕΕΔ, 

διαφέρει από την αντίστοιχη του Μητρώου, και αν καταβληθεί το 

αντίστοιχο τίμημα από τον δικαιούχο υπέρ του οποίου αποφασίστηκε η 

ενεργοποίηση. Στην περίπτωση αυτή το καταβληθέν τίμημα, επιστρέφεται 

στον πρώτο δικαιούχο από το Μητρώο. 

4) Την ίδια ημέρα, δηλαδή την 7η Αυγούστου 2007 και ώρα 11.01 π.μ., ξεκινά η 

ελεύθερη διάθεση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη co.gr, με βάση την αρχή FCFS, για 

όλα τα λοιπά Ονόματα Χώρου. Αιτήσεις που απορρίφθηκαν από το Μητρώο κατά τη 

διάρκεια της ΠΣΚ, μπορούν να επαναληφθούν μετά το πέρας της σύμφωνα με τον

Γενικό Κανονισμό Καταχώρησης Ονομάτων Χώρου στο co.gr.

Άρθρο 15. Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών

1) Ο Αιτών, ο Καταχωρητής και κάθε τρίτος που επικαλείται κάποιο δικαίωμα σχετικά με 

Όνομα Χώρου 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.
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2) Η προσφυγή στο ΟΕΕΔ πραγματοποιείται με την αποστολή από τον Προσφεύγοντα 

προς το Μητρώο με Courrier φακέλου 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) 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.

6) 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.

7) Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται χωρίς κατ’ αντιμωλία συζήτηση, εντός 10 

ημερών από την ημέρα λήψης από το Μητρώο του φακέλου της αντίκρουσης. 
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8) 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. Η απόφαση του ΟΕΕΔ εκδίδεται 

εντός δέκα 10 ημερών από την τελευταία συζήτηση, κοινοποιείται με ευθύνη του 

ίδιου του ΟΕΕΔ προς το Μητρώο και τα μέρη τα οποία συμμορφώνονται άμεσα 

προς αυτήν. 

9) Η διαδικασία της Εξωδικαστικής Επίλυσης των Διαφορών δεν θίγει το δικαίωμα 

προσφυγής στα τακτικά δικαστήρια. Τυχόν άσκηση αγωγής ή άλλου ένδικου μέσου 

ενώπιον των τακτικών δικαστηρίων δεν αναστέλλει την εφαρμογή της απόφασης του 

ΟΕΕΔ εκτός αν εκδοθεί σχετική προσωρινή διαταγή από την αρμόδια δικαστική 

αρχή. Απόφαση τακτικού δικαστηρίου με περιεχόμενο αντίθετο αυτής του ΟΕΕΔ 

υπερισχύει της απόφασης του ΟΕΕΔ.

Άρθρο 16. Αρμόδια δικαστήρια – εφαρμοστέο δίκαιο

1) Για κάθε διαφορά σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων κανόνων ΠΣΚ αρμόδια 

είναι τα πολιτικά δικαστήρια Αθηνών και εφαρμοστέο αποκλειστικά το ελληνικό 

δίκαιο.

2) Εάν κάποιο τμήμα των παρόντων Κανόνων ΠΣΚ κριθεί άκυρο ή μη εκτελεστό για 

οποιονδήποτε λόγο, οι υπόλοιποι από τους παρόντες Κανόνες ΠΣΚ ισχύουν και είναι 

εκτελεστοί.

Άρθρο 17. Περιορισμός Ευθύνης

1) Στο μέτρο που επιτρέπεται από το υποχρεωτικό δίκαιο, το Μητρώο είναι υπεύθυνο 

μόνο για βαρειά αμέλεια ή εσκεμμένη λανθασμένη απόφαση. Το Μητρώο δεν φέρει 

καμία ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση υλική ζημιά ή διαφυγόν κέρδος, προερχόμενη 

από συμβατική σχέση ή από αδικοπραξία η οποία 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, ακόμα και αν έχει ενημερωθεί για την 

πιθανότητα τέτοιας απώλειας ή τέτοιων ζημιών.
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2) Ο Αιτών αναλαμβάνει να μην προσεπικαλείται ή άλλως να  εμπλέκει το Μητρώο σε 

αγωγές αποζημιώσεων ή άλλες δικαστικές ή εξωδικαστικές διαμάχες που στρέφονται 

κατά του Αιτούντος. Αναλαμβάνει επίσης να καλύπτει τα πραγματικά δικαστικά έξοδα 

και όλα τα συναφή έξοδα και ζημίες τα οποία υφίσταται το Μητρώο, καθώς και κάθε 

αποζημίωση την οποία το Μητρώο καλείται να καταβάλλει επειδή η χρήση του 

Ονόματος Χώρου από τον Αιτούντα παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτου.

Αθήνα 1/3/2007

INET HELLAS Ε.Π.Ε.

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληροφοριών

Μητρώο Ονομάτων Χώρου με Κατάληξη co.gr


