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ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
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Στο EURid έχει ανατεθεί η οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του τομέα ανωτάτου επιπέδου
".eu" και παραλλαγές του .eu σε άλλες γραφές όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 733/2002
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 2002 περί εφαρμογής
του Τομέα Ανωτάτου Επιπέδου .eu και στον Κανονισμό (ΕΚ) 874/2004 που θεσπίζει τους
κανόνες δημόσιας πολιτικής που αφορούν στην εφαρμογή και τις λειτουργίες του Τομέα
Ανωτάτου Επιπέδου .eu και στις αρχές που διέπουν την καταχώρηση και τις μεταγενέστερες
τροποποιήσεις αυτών.

-

Ο Καταχωρητής επιθυμεί να γίνει ένας πιστοποιημένος Καταχωρητής και να συμμετέχει στη
διαδικασία Καταχώρησης με την καταχώρηση, ανανέωση, μεταφορά ή διαχείριση ονομάτων
τομέα με το EURid εκ μέρους των πελατών του αλλά για δικό του λογαριασμό.

-

Το EURid επιθυμεί τη συνεργασία με τον Καταχωρητή για την καταχώρηση, ανανέωση,
μεταβίβαση και διαχείριση των ονομάτων τομέα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
της παρούσας Σύμβασης («Σύμβαση»).

ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ, ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΗΣ:
Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Στην παρούσα Σύμβαση, τη εξαιρέσει των περί του εναντίου οριζομένων:
Ως «Πιστοποίηση» ορίζεται η παραχώρηση στον Καταχωρητή του δικαιώματος παροχής Υπηρεσιών
Καταχώρησης όπως περιγράφονται στο παρόν, μετά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης και την
πληρωμή από τον Καταχωρητή της προμήθειας που περιγράφεται στο Άρθρο 6.1 κατωτέρω.
Ως «Ελεγκτής Δεδομένων» ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή
οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, τα οποία μόνα ή από κοινού με άλλους προσδιορίζουν τους
σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.
Ως «Επεξεργαστής Δεδομένων» ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή
οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός που επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα εκ μέρους ενός
Ελεγκτή Δεδομένων.
Ως «Όνομα Τομέα» ορίζεται το όνομα τομέα που παρέχεται στο πλαίσιο του Τομέα Ανωτάτου
Επιπέδου “.eu” στην αναζητούμενη γραφή.
Ως «Προσωπικά Δεδομένα» ορίζονται οποιεσδήποτε πληροφορίες/ στοιχεία που αφορούν σε
ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Ταυτοποιήσιμο πρόσωπο είναι αυτό που μπορεί να
ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ειδικότερα μέσω ενός αριθμού αναφοράς ή ταυτότητας ή από ένα ή
περισσότερους παράγοντες που προσδιορίζουν τη φυσική, φυσιολογική, διανοητική, οικονομική,
πολιτιστική ή κοινωνική του ταυτότητα.
Ως «Κάτοχος» ορίζεται ο κάτοχος ή ο αιτών του Ονόματος Τομέα του οποίου τα Προσωπικά
Δεδομένα θα τοποθετούνται στη βάση δεδομένων WHOIS εάν του χορηγηθεί το Όνομα Τομέα.
Ως «Καταχώρηση» ορίζεται το δικαίωμα που χορηγείται στον Κάτοχο να χρησιμοποιεί το Όνομα
Τομέα για περιορισμένη, ανανεώσιμη περίοδο, χωρίς μεταβίβαση ιδιοκτησίας και υπόκειται 1)
στους γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις που έχουν θεσπιστεί από το EURid, και 2) σε οποιαδήποτε
δήλωση, προβλεπόμενη εκ του νόμου ή άλλως, που υιοθετείται από όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σε σχέση με το θέμα.
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Ως «Υπηρεσίες Καταχώρησης» ορίζονται οι υπηρεσίες της καταχώρησης, ανανέωσης, μεταβίβασης
ή διαχείρισης Ονομάτων Τομέα που παρέχονται στους Κατόχους.
Ως «Registry Lock» ορίζεται η υπηρεσία προσφερόμενη από το EURid σύμφωνα του Άρθρου 8.2 της
παρούσας Σύμβασης και της Ενότητας 8.6 του Όρου και Προϋποθέσεις για προστασία των
ονομάτων τομέα ενάντια τυχαίων αλλαγών, μεταφορών ή διαγραφών κλειδώνοντας το Όνομα
Τομέα.
Ως «Κανόνες» ορίζονται όλοι οι κανόνες και κανονισμοί που ισχύουν στον Τομέα Ανωτάτου
Επιπέδου .eu σε όποια από τις διαθέσιμες γραφές σε δεύτερο και ανώτατο επίπεδο,
συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμούς τον Κανονισμό 733/2002, τον Κανονισμό 874/2004, τον
Κανονισμό 1654/2005, μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους, της Πολιτικής Καταχώρησης, των
Όρων και Προϋποθέσεων, της Πολιτικής WHOIS, των Κανόνων Sunrise, των Κανόνων ADR και των
Συμπληρωματικών Κανόνων ADR, όπως δημοσιεύονται μεταξύ άλλων στο δικτυακό τόπο του EURid
(www.eurid.eu) και του Δικαστηρίου Διαιτησίας που εδρεύει στην Τσεχία (www.adr.eu).

Άρθρο 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ
2.1

Αντικείμενο της Σύμβασης

Με την παρούσα Σύμβαση, το EURid πιστοποιεί τον Καταχωρητή και με αυτό τον τρόπο παρέχει
στον Καταχωρητή το δικαίωμα να προσφέρει Υπηρεσίες Καταχώρησης στους Κατόχους σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω. Η παρούσα Σύμβαση δε δίνει στον
Καταχωρητή κανένα δικαίωμα, δύναμη ή εξουσία λειτουργίας ή διαχείρισης του Μητρώου.
2.2.

Μη αποκλειστικότητα

Τα δικαιώματα που παρέχονται στον Καταχωρητή υπό την παρούσα Σύμβαση είναι μη αποκλειστικά
και το EURid είναι ελεύθερο να ορίζει άλλους Καταχωρητές κατά τη δική του κρίση.
2.3

Συμμόρφωση στους Κανόνες

Ο Καταχωρητής οφείλει να συμμορφώνεται στους Κανόνες και να απέχει από κάθε άμεση ή έμμεση
συνεργασία με οποιονδήποτε Κάτοχο ο οποίος παραβιάζει τους Κανόνες ή ο οποίος υποκινεί την εν
λόγω παραβίαση. Ο Καταχωρητής θα ενημερώσει το Μητρώο για τέτοιου είδους παραβιάσεις δίχως
καθυστέρηση.
2.4

Γλώσσες

Κατά την αίτηση για Πιστοποίηση, απαιτείται από όλους του αιτούντες Καταχωρητές να
υποδεικνύουν τις γλώσσες στις οποίες θα παρέχουν τις Υπηρεσίες Καταχώρησης. Όλοι οι
πιστοποιημένοι Καταχωρητές δημοσιεύονται στον κατάλογο πιστοποιημένων Καταχωρητών στο
δικτυακό τόπο του EURid και οι γλώσσες στις οποίες παρέχουν τις Υπηρεσίες Καταχώρησης
υποδεικνύονται κατά τον ίδιο τρόπο.
Ο Καταχωρητής εγγυάται ότι: θα θέτει στη διάθεση των ενδιαφερόμενων τους Όρους και τις
προϋποθέσεις της υπηρεσίας, θα παραθέτει τις υπηρεσίες και τις τιμές και θα προσφέρει
υποστήριξη στον πελάτη στη γλώσσα (-ες) που υποδεικνύονται, όπου «υποστήριξη πελατών» σε
οποιαδήποτε γλώσσα νοείται ως η τηλεφωνική και/ή η ηλεκτρονική υποστήριξη.
Απαιτείται επίσης από τους Καταχωρητές να παρέχουν όλες τις Υπηρεσίες Καταχώρησης στις
γλώσσες που έχουν υποδείξει. Οι Καταχωρητές που δεν διαθέτουν λειτουργικό δικτυακό τόπο στον
οποίο μπορούν να δημοσιευτούν οι προσφορές τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους θα θεωρείται
ότι δεν παρέχουν υποστήριξη πελατών.

V.6.0
Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να παρέχουν υποστήριξη πελατών σε τουλάχιστον μία από τις
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κάθε Καταχωρητής υποχρεούται να έχει τις δικές του ξεχωριστές ηλεκτρονικές διευθύνσεις οι
οποίες να λειτουργούν.
Εάν ο Καταχωρητής αδυνατεί να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες σε μία ή περισσότερες από τις
υποδεικνυόμενες γλώσσες, το EURid μπορεί να αφαιρέσει την ένδειξη που αφορά την εν λόγω
γλώσσα από τον Καταχωρητή. Επιπλέον, η αδυναμία αυτή θα αποτελέσει ουσιαστική παραβίαση της
παρούσας Σύμβασης.
2.5

Τεχνικές ικανότητες

Ο Καταχωρητής εγγυάται ότι κατέχει τις τεχνικές ικανότητες που απαιτούνται για να εκτελέσει
επιτυχώς τα διάφορα είδη ενεργειών (νέα Καταχώρηση, ενημέρωση τομέα, μεταφορά τομέα, κ.τ.λ.)
χρησιμοποιώντας τα αυτοματοποιημένα συστήματα του EURid.
Ο Καταχωρητής υποχρεούται να παρέχει στον Κάτοχο όλες τις Υπηρεσίες Καταχώρησης που
προσφέρονται από το EURid. Για παράδειγμα (χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτές):
- Aλλαγή διακομιστών DNS (DNS servers)
- Eνημέρωση στοιχείων επικοινωνίας
- Aνανέωση Ονομάτων Τομέα
- Mεταφορά Ονομάτων Τομέα
Οποιοσδήποτε Καταχωρητής προβεί σε δόλιες δηλώσεις αναφορικά με τεχνικούς περιορισμούς θα
θεωρηθεί ότι παραβιάζει τη Σύμβαση.
2.6

Χρήση του όρου «Πιστοποιημένος Καταχωρητής»

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας Πιστοποίησης, ο Καταχωρητής μπορεί να
αναφέρεται στον εαυτό του ως «Πιστοποιημένος Καταχωρητής». Ο κΚαταχωρητής, ωστόσο, δεν
μπορεί να δηλώνει ή να υπαινίσσεται ότι το καθεστώς του ως «Πιστοποιημένου Καταχωρητή»
αποκτήθηκε βάσει της ποιότητας των υπηρεσιών του.

Άρθρο 3. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ
Σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, το EURid θα καταχωρεί και θα παρέχει το δικαίωμα χρήσης
οποιουδήποτε Ονόματος Τομέα για το οποίο ο Καταχωρητής ζήτησε την Καταχώρηση ή ανανέωση
εκ μέρους του Κατόχου, αλλά για τον δικό του λογαριασμό. Το δικαίωμα χρήσης του Ονόματος
Τομέα θα παρέχεται μόνο εάν η αίτηση συμμορφώνεται με τους Κανόνες.

Άρθρο 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ
Ο Καταχωρητής θα πρέπει να:

-

-

Διασφαλίζει και τεκμηριώνει ότι κάθε Κάτοχο,ς για τον οποίο ο Καταχωρητής καταχωρεί ένα
Όνομα Τομέα, έχει αποδεχθεί τους Κανόνες που ισχύουν κατά το χρόνο που γίνεται η αίτηση. Ο
Καταχωρητής, με το πρώτο κιόλας σχετικό αίτημα του EURid και χωρίς αναίτια καθυστέρηση,
θα παρέχει στο EURid τα έγγραφα που αποδεικνύουν την αποδοχή των Κανόνων από τον
Κάτοχο..
Διασφαλίζει και τεκμηριώνει ότι κάθε Κάτοχος για τον οποίο ο Καταχωρητής καταχωρεί ένα
Όνομα Τομέα συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 3 του Κανονισμού 874/2004,
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-

-

-

-

συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμούς, τη διαβεβαίωση του Κατόχου ότι ,εις γνώση του,
το αίτημα για Καταχώρηση ονόματος τομέα γίνεται καλόπιστα και δεν παραβιάζει τα
δικαιώματα τρίτου ως ορίζονται στο Άρθρο 3 του Κανονισμού 874/2004. Ο Καταχωρητής, με
το πρώτο κιόλας σχετικό αίτημα του EURid και χωρίς αναίτια καθυστέρηση, θα παρέχει στο
EURid τα έγγραφα που αποδεικνύουν την συμμόρφωση του Κατόχου με το Άρθρο 3 του
Κανονισμού 874/2004.
Διασφαλίζει ότι κάθε Κάτοχος για τον οποίο ο Καταχωρητής καταχωρεί ένα Όνομα Τομέα
πληροί όλες τις προϋποθέσεις των Κανόνων για την απόκτηση ή την ανανέωση της
Καταχώρησης Ονόματος Τομέα, ειδικότερα, αλλά χωρίς περιορισμούς, τις προϋποθέσεις του
Κανονισμού της ΕΚ 733/2002 και του Κανονισμού της ΕΚ 874/2004, και τις πιθανόν
μεταγενέστερες τροποποιήσεις του οι οποίες περιλαμβάνουν τα γενικά κριτήρια εκλεξιμότητας
για το .eu. Η αδυναμία εκπλήρωσης των εν λόγω προϋποθέσεων ενδέχεται να καταλήξει σε
άμεση ακύρωση της Σύμβασης Καταχώρησης.
Ενημερώνει κάθε Κάτοχο για όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται από το EURid στον
Καταχωρητή, ειδικότερα όταν οι πληροφορίες που αποστέλλονται ενδέχεται να επηρεάσουν τη
σχέση μεταξύ του Κατόχου και του EURid ή όπου οι πληροφορίες που αποστέλλονται αφορούν
την πιθανή λήξη της Καταχώρησης του Ονόματος Τομέα.
Διασφαλίζει ότι η προθεσμία καταχώρησης του Ονόματος Τομέα, όπως συμφωνήθηκε με τον
Κάτοχο, αντιστοιχεί ανά πάσα στιγμή στην πραγματική περίοδο καταχώρησης που εμφανίζεται
στη βάση δεδομένων WHOIS.
Yποβάλλει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας Καταχώρησης, πάντοτε (συμπεριλαμβανομένης,
αλλά χωρίς περιορισμούς, οποιασδήποτε υποβολής στη βάση δεδομένων WHOIS) τα δεδομένα
του Κατόχου που υπέβαλε το αρχικό αίτημα για την Καταχώρηση του εν λόγω Ονόματος (-ων)
Τομέα και όχι τα δικά του δεδομένα. Η ηλεκτρονική διεύθυνση που υποβάλλεται στα στοιχεία
επικοινωνίας θα είναι αποκλειστικά η διεύθυνση του Κατόχου και όχι του Καταχωρητή, εκτός
εάν ο Κάτοχος απαιτεί ρητώς την υποβολή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Καταχωρητή.
Μετά τη διαδικασία Καταχώρησης, ο Καταχωρητής πρέπει να διασφαλίζει ότι ανά πάσα στιγμή
τα δεδομένα στη βάση δεδομένων WHOIS είναι τα δεδομένα του Κατόχου και όχι τα δικά του.
Μην καταχωρεί Ονόματα Τομέα χωρίς να έχει πάρει συγκεκριμένες οδηγίες για αυτό το σκοπό
από τον Κάτοχο. Ανεξαρτήτως, ο Καταχωρητής μπορεί να καταχωρήσει περιορισμένο αριθμό
Ονομάτων Τομέα αποκλειστικά για δική του χρήση χωρίς να έχει πάρει συγκεκριμένες οδηγίες
για αυτό από Κάτοχο. Σε αυτή την περίπτωση, ο Καταχωρητής, με το πρώτο κιόλας σχετικό
αίτημα του EURid και χωρίς αναίτια καθυστέρηση, θα παρέχει στο EURid αποδείξεις που θα
αποδεικνύουν ότι τα εν λόγω Ονόματα Τομέα καταχωρήθηκαν αποκλειστικά για χρήση του
ιδίου Καταχωρητή. Για το σκοπό αυτής της παραγράφου, οδηγίες από Κατόχους που έχουν
σημαντικές ομοιότητες ή συνδέονται με τον Καταχωρητή (συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς
περιορισμούς των εξής: ίδιος αριθμός τηλεφώνου ή ηλεκτρονική διεύθυνση, ο υπεύθυνος
επικοινωνίας του οργανισμού που παρατίθεται είναι ίδιος με τον υπεύθυνο επικοινωνίας για
τεχνικά θέματα ή θέματα τιμολόγησης του Καταχωρητή) δεν θεωρούνται ως συγκεκριμένες
οδηγίες με την έννοια της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 5. ΠΕΡΙΟΔΟΣ SUNRISE
Έχει παραμείνει σκόπιμα κενό.

Άρθρο 6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
6.1

Προμήθειες

1. Ο Καταχωρητής πρέπει να πληρώσει προκαταβολικά ως μια γενική προμήθεια στο EURid το ποσό
των 2.500 (των δύο χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ) τουλάχιστον, μη συμπεριλαμβανομένων
τραπεζικών προμηθειών ή εξόδων μεταφοράς, πριν μπορέσει να γίνει πιστοποιημένος
Καταχωρητής.
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Το ποσό αυτό είναι προκαταβολή από την οποία το EURid αφαιρεί τις προμήθειες για Καταχώρηση,
ανανέωση, παράταση περιόδου, ενεργοποίηση και μεταβίβαση ενός Ονόματος τομέα του
Καταχωρητή, όπως ορίζονται στο εν λόγω Άρθρο, όπως και την προμήθεια για την αίτηση της
περιόδου sunrise ως ορίζεται στο Άρθρο 5.
Το EURid θα εκδίδει μηνιαία τιμολόγια για όλες τις προμήθειες Καταχώρησης, ανανέωσης,
παράτασης περιόδου, ενεργοποίησης και μεταβίβασης σύμφωνα με το Άρθρο 6.1. Η εξόφληση των
εν λόγω τιμολογίων θα χρησιμοποιείται για την αναπλήρωση της γενικής προμήθειας.
Εάν η προκαταβολή καταλήξει να είναι μηδενική πριν από τη μηνιαία τιμολόγηση από το EURid ή
πριν από την εξόφληση ενός οποιουδήποτε ανεξόφλητου τιμολογίου, τότε το EURid δεν θα χορηγεί
πλέον ούτε θα ανανεώνει καταχωρήσεις για τις οποίες θα υποβάλλεται αίτήση από τον εν λόγω
Καταχωρητή, μέχρις ότου στο EURid πληρωθεί τουλάχιστον το ποσό της γενικής προμήθειας που
ορίζεται στο Άρθρο 6.1.
Δε θα υπάρχουν δεδουλευμένοι τόκοι επί της προκαταβολής προς όφελος του Καταχωρητή
(ανεξαρτήτως του Άρθρου 6.2). Ανεξαρτήτως των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο Άρθρο 12 της
παρούσας Σύμβασης, το υπόλοιπο της προκαταβολής εξοφλείται στον Καταχωρητή στο τέλος της
Σύμβασης ή σε περίπτωση παράβασης του συμβολαίου από τον Καταχωρητή όταν η Σύμβαση θα
είχε κανονικά τερματιστεί σύμφωνα με το Άρθρο 10.
2. Ο Καταχωρητής πρέπει να πληρώνει τις προμήθειες Καταχώρησης, ανανέωσης, ενεργοποίησης
και παράτασης της περιόδου για τα Ονόματα Τομέα που καταχωρεί, ανανεώνει, ενεργοποιεί ή
παρατείνει εκ μέρους οποιουδήποτε Κατόχου. Στο Έγγραφο 1 ορίζονται οι προμήθειες
Καταχώρησης, ανανέωσης και παράτασης που ισχύουν κατά την υπογραφή της παρούσας
Σύμβασης. Η προμήθεια για την καταχώρηση, ανανέωση και παράταση ενός ονόματος τομέα
κρατείται αμέσως από τη γενική προμήθεια που ορίζεται στο Άρθρο 6.1.
Ο Καταχωρητής πρέπει να προχωρήσει σε όλα τα απαραίτητα βήματα για τη διαγραφή ενός
Ονόματος Τομέα πριν από την ημερομηνία λήξης. Ονόματα τομέα τα οποία δεν διαγράφονται πριν
από την ημερομηνία λήξης θα ανανεώνονται αυτόματα και οι αντίστοιχες προμήθειες θα
κρατούνται αυτόματα από τη γενική προμήθεια που ορίζεται στο Άρθρο 6.1.
3. Ο Καταχωρητής μπορεί να ζητήσει από το EURid να μεταβιβάσει όλα ή μερικά από τα Ονόματα
Τομέα του σε άλλο πιστοποιημένο Καταχωρητή. Για τις μεταβιβάσεις αυτές, το EURid θα χρεώνει
συγκεκριμένη προμήθεια μεταβίβασης. Το τιμολόγιο κόστους μεταβίβασης ενός Ονόματος Τομέα
που ισχύει κατά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ορίζεται στο Έκθεμα 1. Η προμήθεια
μεταβίβασης ενός Ονόματος Τομέα κρατείται από τη γενική προμήθεια που ορίζεται στο Άρθρο 6.1
μόλις λάβει χώρα η μεταβίβαση.
4.
Σε περίπτωση μεταφοράς Ονόματος Τομέα, σύμφωνα με την Ενότητα 7 του Όροι και
Προϋποθέσεις και Ενότητα 10 του Πολιτική Καταχώρησης, τα ισχύοντα τέλη για αυτή τη μεταφορά
θα οφείλονται και θα αφαιρούνται αυτόματα από το λογαριασμό του Καταχωρητή που αιτήθηκε τη
μεταφορά, από τη στιγμή που η μεταφορά έρθει εις πέρας. Το EURid δε θα επιστρέψει κανένα
πληρωμένο ποσό από τον προηγούμενο Καταχωρητή είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει.
5. Προκειμένου να προστατευθεί ο Κάτοχος του Ονόματος Τομέα απέναντι σε ακούσιες διαγραφές,
ένα Όνομα Τομέα θα τίθεται σε καραντίνα για μια συγκεκριμένη περίοδο μετά τη διαγραφή του,
ανεξάρτητα από το εάν η διαγραφή ζητήθηκε από τον Κατόχο ή εάν οφείλεται στη μη ανανέωση
του ονόματος τομέα.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το Όνομα Τομέα μπορεί να
ενεργοποιηθεί κατόπιν αιτήματος του προηγούμενου Κατόχου. Το EURid θα χρεώνει συγκεκριμένη
προμήθεια για την ενεργοποίηση του κάθε Ονόματος Τομέα, η οποία θα κρατείται από τη γενική
προμήθεια που ορίζεται στο Άρθρο 6.1. Η περίοδος κατά την οποία το Όνομα Τομέα μπορεί να
ενεργοποιηθεί, όπως και το κόστος ενεργοποίησης κατά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης
ορίζονται στο Έκθεμα 1.
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6.: Στην περίπτωση ενός Registry Lock ενός Ονόματος Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Άρθρου 8.2 της παρούσας συμφωνίας και της Ενότητας 8.6 του Όροι και Προϋποθέσεις, θα
οφείλονται τα εφαρμοστέα τέλη που ορίζονται στο Έκθεμα 1 .
7. Το EURid ενδέχεται να τροποποιήσει οποιαδήποτε στιγμή τα τέλη που αναφέρονται στο Άρθρο
6.1 και θα ενημερώσει τον Καταχωρητή για οποιεσδήποτε μεταβολές το αργότερο εντός 30 ημερών
πριν την έναρξη ισχύος των νέων τιμών για τα τέλη. Το EURid πρέπει να αποστέλλει αυτές τις
πληροφορίες μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δίνεται από τον Καταχωρητή κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας Πιστοποίησης και να δημοσιεύει τα νέα τέλη στο δικτυακό του τόπο.
6.2

Πληρωμή

1. Τα τιμολόγια που αποστέλλει το EURid στον Καταχωρητή σε μηνιαία βάση πρέπει να εξοφλούνται
σύμφωνα με τις μεθόδους πληρωμής που αναγράφονται στα εν λόγω τιμολόγια.
Οι προμήθειες Καταχώρησης και ανανέωσης οφείλονται αμέσως μόλις το Όνομα Τομέα έχει
καταχωρηθεί ή μια περίοδος καταχώρησης έχει ανανεωθεί, είτε ο Καταχωρητής έχει λάβει
πληρωμή από τον Κάτοχο είτε όχι.
2. Τα τιμολόγια πρέπει να εξοφλούνται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του
τιμολογίου. Οι προσαυξήσεις λόγω καθυστερούμενης πληρωμής ισχύουν χωρίς ειδοποίηση και
υπολογίζονται ως εξής:
- 10% του οφειλόμενου ποσού (250,00 ευρώ κατ’ ελάχιστον) και
- Τόκος 1% μηνιαίως υπολογιζόμενος για κάθε μήνα που έχει αρχίσει.
Αυτό δεν επηρεάζει άλλα μέσα αποκατάστασης που ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση.

Άρθρο 7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
7.1

Η διαδικασία Καταχώρησης

Η διαδικασία Καταχώρησης είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και ο Καταχωρητής πρέπει να σέβεται
τις διαδικασίες που αναπτύσσονται από το EURid για την καταχώρηση, ανανέωση ή διαχείριση ενός
Ονόματος Τομέα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για την περίοδο Sunrise και την
ενημέρωση στοιχείων σχετικά με τους Κατόχους. Σύντομη επισκόπηση αυτών των διαδικασιών
υπάρχει στο δικτυακό τόπο του EURid.
Το EURid ενδέχεται να τροποποιήσει τη διαδικασία Καταχώρησης και πρέπει να ενημερώνει τον
Καταχωρητή για οποιεσδήποτε μεταβολές τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την έναρξη ισχύος των νέων
διαδικασιών μέσω e-mail και με τη δημοσίευση των νέων διαδικασιών στο δικτυακό τόπο του
EURid. Ταυτόχρονα, το EURid πρέπει να παρέχει στον Καταχωρητή όλες τις τεχνικές πληροφορίες
που απαιτούνται για την εφαρμογή των εν λόγω διαδικασιών.

7.2

Τεχνικά ελαττώματα

Ο Καταχωρητής δεν μπορεί να υπερφορτώνει το δίκτυο του EURid ή να παρακωλύει το EURid ως
προς την παροχή των υπηρεσιών του (π.χ. μέσω της παρεμπόδισης της εξυπηρέτησης, “denial of
service attacks”). Ο Καταχωρητής δεν πρέπει να ενεργεί με τρόπο που να απειλεί τη σταθερότητα
του Διαδικτύου. Εάν ο Καταχωρητής παραβιάσει αυτές τις υποχρεώσεις, το EURid μπορεί να
διακόψει την παρούσα Σύμβαση αμέσως και χωρίς προειδοποίηση για 14 ημέρες. Το EURid μπορεί
να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση εάν μετά από 14 ημέρες ο Καταχωρητής παραβιάζει ακόμα
τις εν λόγω υποχρεώσεις.
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7.3. Πρόσβαση στο λογισμικό του EURid
Ο Καταχωρητής είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί την πρόσβαση στα συστατικά λογισμικού του
EURid καλόπιστα και σε συμμόρφωση, τόσο λειτουργικά όσο και τεχνικά, με τα εγχειρίδια χρήσης
που δημοσιεύονται στους δικτυακούς τόπους του EURid ή που διατίθενται με άλλα μέσα, όπως
έντυπο υλικό, CD/DVD, κ.τ.λ., συμπεριλαμβανομένων newsflash και/ή newsletters.
Σε περίπτωση που ο Καταχωρητής παρατηρεί μια δυσλειτουργία, είναι υποχρεωμένος να την
αναφέρει στο EURid, εμπιστευτικά, μαζί με οποιοδήποτε υλικό υποστήριξης που μπορεί να βοηθήσει
το EURid στη διάγνωση και ακολούθως, στη διόρθωση/βελτίωση της υποτιθέμενης δυσλειτουργίας.
Σε καμία περίπτωση, ο Καταχωρητής δεν επιτρέπεται να δημοσιοποιεί τις διαπιστώσεις του, είτε
μέσω Τύπου, είτε μέσω newsgroup, blog ή άλλων μέσων προτού λάβει μια επίσημη δήλωση από το
EURid για τη διάγνωση και την αποκατάσταση της συγκεκριμένης περίπτωσης, με μια εύλογη
καθυστέρηση τουλάχιστον 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αρχικής επικοινωνίας.
Εάν σε οποιοδήποτε χρονική στιγμή αργότερη της επικείμενης περιόδου ,ο Καταχωρητής
ανακοινώσει τις διαπιστώσεις του δημοσίως, είναι υποχρεωμένος να περιλαμβάνει την πλήρη
δήλωση του EURid.

Άρθρο 8. Μεταφορά Ονόματος Τομέα και Registry Lock
8.1. Μεταφορά Ονόματος Τομέα
Ο Καταχωρητής αναγνωρίζει ότι ο Κάτοχος έχει το δικαίωμα να μεταφέρει το Όνομα Τομέα σε νέο
Κάτοχο και/ή σε άλλο διαπιστευμένο Καταχωρητή. Η μεταφορά πρέπει να πραγματοποιείται
σύμφωνα με την Ενότητα 10 της Πολιτικής Καταχώρησης και την Ενότητα 7 του Όροι και
Προϋποθέσεις. Ακολουθώντας τις διαδικασίες που ορίζονται στο παρών, ο Καταχωρητής
αποδέχεται και εγγυάται την εγκυρότητα της μεταφοράς του Ονόματος Τομέα. Ο Καταχωρητής θα
πρέπει να συνεργαστεί με τον (τωρινό και/ή νέο) Κάτοχο, το νέο Καταχωρητή, και το EURid καθ'
όλη τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων της διαδικασίας μεταφοράς.
Εάν ο Καταχωρητής δεν συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές, το EURid δικαιούται να
εκτελέσει την μεταφορά και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για κάτι τέτοιο.
8.2 Registry Lock
Οποιαδήποτε στιγμή ο πιστοποιημένος Καταχωρητής έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στην
υπηρεσία Registry Lock σύμφωνα με την Ενότητα 8.6 του Όρου και Προϋποθέσεις και τη διαδικασία
που ορίστηκε από το Registrar Extranet (https://secure.registry.eu

Άρθρο 9. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Ο Καταχωρητής θα τηρεί μια ξεκάθαρη πολιτική απορρήτου, η οποία συμμορφώνεται με όλους τους
ισχύοντες εθνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων και θα
ενημερώνει σχετικά τους Κατόχους του.
Ο Καταχωρητής δεν θα προσεγγίζει μέσω spamming τους ήδη υπάρχοντες ή τους ενδεχόμενους
Κατόχους με σκοπό να τους πείσει να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του. Ωστόσο, η πρόσκληση
στους ήδη υπάρχοντες Κατόχους που αφορά στην ανανέωση των Ονομάτων Τομέα τους και η
μετάδοση στους εν λόγω Κατόχους πρόσθετων πληροφοριών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες δεν
θεωρείται spamming.
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Ο Καταχωρητής δεν θα μεταδίδει τα προσωπικά δεδομένα των Κατόχων του σε τρίτους εκτός εάν
αυτό απαιτηθεί από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές ή για το σκοπό της συντήρησης της λειτουργίας
WHOIS του EURid.
Ο Καταχωρητής ορίζεται δια του παρόντος ως Επεξεργαστής Δεδομένων αναφορικά με τη
συγκέντρωση και μεταβίβαση στο EURid, που ενεργεί ως Ελεγκτής Δεδομένων, των Προσωπικών
Δεδομένων των Κατόχων που υποβάλλουν αίτηση για Καταχώρηση ενός Ονόματος Τομέα ή
ανανέωση μιας περιόδου Καταχώρησης.
Για αυτό το σκοπό, ο Καταχωρητής:
α)

εάν εδρεύει εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, πρέπει να συμμορφώνεται με την
ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων, όπως αυτή ισχύει στο Κράτος Μέλος
στο οποίο έχει την έδρα του ο Καταχωρητής και να αποζημιώνει και να διατηρεί αζήμιο το
EURid απέναντι σε οποιαδήποτε ενέργεια τρίτου λόγω παραβάσεων των νόμων περί
προστασίας των δεδομένων σε σχέση με την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης.

β)

εάν εδρεύει σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η οποία έχει δηλωθεί ότι
διασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας μέσω του εσωτερικού δικαίου της ή των
διεθνών δεσμεύσεων τις οποίες έχει αναλάβει με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που
ελήφθη στο πλαίσιο του Άρθρου 25(6) της οδηγίας 95/46/ΕΚ, πρέπει να συμμορφώνεται με
την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων, όπως ισχύει στην περιοχή όπου
έχει την έδρα του ο Καταχωρητής και να αποζημιώνει και να διατηρεί αζήμιο το EURid
απέναντι σε οποιαδήποτε ενέργεια τρίτου λόγω παραβάσεων των νόμων περί προστασίας
των δεδομένων σε σχέση με την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης.

γ)

εάν έχει τη βάση του σε χώρα που δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα εδάφια
(α) και (β) ανωτέρω, πρέπει να συμμορφώνεται με τις τυποποιημένες συμβατικές διατάξεις
που υιοθετούνται στα πλαίσια της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2002/16/ΕΚ της
27ης Δεκεμβρίου 2001 και να αποζημιώνει και να διατηρεί αζήμιο το EURid απέναντι σε
οποιαδήποτε ενέργεια τρίτου λόγω παραβάσεων των εν λόγω συμβατικών διατάξεων σε
σχέση με την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης.

δ)

εάν έχει τη βάση του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Καταχωρητής πρέπει να:
-

συμμορφώνεται στις Safe Harbour Privacy Principles (Αρχές Ασφάλειας του
Απορρήτου) που εκδίδονται από το αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου, παρέχοντας
επαρκείς πληροφορίες στο EURid για το θέμα και να αποζημιώνει και να διατηρεί
αζήμιο το EURid απέναντι σε οποιαδήποτε ενέργεια τρίτου λόγω παραβάσεων των
διατάξεων αυτών σε σχέση με την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης ή

-

να υιοθετεί τις συμβατικές διατάξεις που ορίζονται στο εδάφιο (γ) ανωτέρω και να
αποζημιώνει και να διατηρεί αζήμιο το EURid απέναντι σε οποιαδήποτε ενέργεια
τρίτου λόγω παραβάσεων των συμβατικών διατάξεων σε σχέση με την εκτέλεση της
παρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται με διάρκεια ισχύος ενός έτους με ημερομηνία έναρξης την
ημερομηνία Πιστοποίησης και ημερομηνία λήξης την τελευταία ημέρα του μήνα της επετείου της
Σύμβασης.
Στο τέλος της διάρκειας ισχύος της, η Σύμβαση θα ανανεώνεται για διαδοχικές περιόδους ενός
έτους εκτός εάν ένας από τους συμβαλλόμενους γνωστοποιήσει γραπτώς στον έτερο συμβαλλόμενο
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το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της αρχικής διάρκειας ισχύος της Σύμβασης ή το
αργότερο εντός τριών μηνών πριν από το τέλος της οποιασδήποτε διαδοχικής περιόδου του ενός
έτους της Σύμβασης ότι δεν επιθυμεί να επεκτείνει τη Σύμβαση.

Άρθρο 11. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
11.1 Τερματισμός της αρμοδιότητας καταχώρησης του EURid
Η παρούσα Σύμβαση λύεται αμέσως εάν το EURid δεν έχει πλέον τη δυνατότητα καταχώρησης
Ονομάτων Τομέα για οποιονδήποτε λόγο. O Καταχωρητής δεν μπορεί να καταστήσει υπεύθυνο το
EURid για τις ζημίες που προκύπτουν από την εν λόγω λύση, εκτός εάν οφείλεται σε βαριά αμέλεια
ή απάτη εκ μέρους του EURid.
Το EURid πρέπει αμέσως να ενημερώσει τον Καταχωρητή για οποιοδήποτε γεγονός περιέρχεται
στην προσοχή του και το οποίο μπορεί ευλόγως να προκαλέσει τον τερματισμό της αρμοδιότητας
καταχώρησης του EURid.
Όταν το EURid λάβει γνώση του επερχόμενου τερματισμού της αρμοδιότητας καταχώρησής του, θα
πρέπει να καταβάλει τις μέγιστες δυνατές προσπάθειες ώστε να:

-

διευκολύνει τη συνέχιση ή τη μεταβίβαση των υφιστάμενων συμβολαίων μεταξύ του EURid και
των Kαταχωρητών κατά την ημερομηνία τερματισμού

-

επιτύχει την ισχύ και εφαρμογή μιας περιόδου γνωστοποίησης του γεγονότος πριν από τη λήξη
της αρμοδιότητας καταχώρησής του.

11.2

Αθέτηση του συμβολαίου

Εάν ο Καταχωρητής αθετήσει την παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου μη περιοριστικά του
άρθρου 2.3, το EURid θα αποστείλει e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δίνεται από τον
Καταχωρητή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας Πιστοποίησης, όπως και συστημένη επιστολή στον
Καταχωρητή ζητώντας του να σταματήσει να παραβιάζει τη Σύμβαση. Το EURid μπορεί να λύσει τη
Σύμβαση χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και χωρίς να οφείλεται οποιαδήποτε αποζημίωση, εάν ο
Καταχωρητής δεν απαντήσει ή δεν σταματήσει την αθέτηση της Σύμβασης εντός 14 ημερών από
την ημερομηνία ενημέρωσης..
11.3

Χρεοκοπία ή διάλυση

Η παρούσα Σύμβαση θα λύεται αμέσως χωρίς να οφείλεται καμία αποζημίωση στην περίπτωση που:

-

ο Καταχωρητής χρεοκοπήσει ή

-

ο Καταχωρητής κάνει αίτηση για πτωχευτικό συμβιβασμό ή

-

διαλυθεί η επιχείρηση του Καταχωρητή.

Άρθρο 12. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ
Με τη λύση της Σύμβασης, ο Καταχωρητής πρέπει αμέσως να πληρώσει τις οφειλόμενες πριν από
τη λύση προμήθειες.
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Το EURid θα μεταβιβάσει τα Ονόματα Τομέα του Καταχωρητή του οποίου λύθηκε η Σύμβαση σε ένα
ή περισσότερους άλλους πιστοποιημένους καταχωρητές κατόπιν αιτήματος του εν λόγω
Καταχωρητή ή του ατόμου που έχει το δικαίωμα να τον εκπροσωπεί. Σε αυτή την περίπτωση, το
EURid θα χρεώσει την προμήθεια μεταβίβασης που αναφέρεται στο Άρθρο 6.1.3 και θα κρατήσει το
ποσό από το υπόλοιπο της γενικής προμήθειας που πληρώθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 6.1 της
παρούσας Σύμβασης. Το οποιοδήποτε υπόλοιπο ποσό θα επιστρέφεται στον Καταχωρητή στο τέλος
της αρχικής περιόδου της Σύμβασης ή, εάν υφίσταται, στο τέλος της μονοετούς περιόδου
επέκτασης που ισχύει. Σημειωτέον ότι, καμία επιστροφή δεν θα γίνεται πριν από το τέλος της
περιόδου Sunrise ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5.
Εάν η Σύμβαση λυθεί και ο Καταχωρητής δεν κατορθώσει να κάνει τη μεταβίβαση των Ονομάτων
Τομέα που έχει στο λογαριασμό του σε άλλο Καταχωρητή-ές εντός ενός μήνα από τη λύση της
Σύμβασης, το EURid πρέπει να ενημερώσει τους Κατόχους ότι τα Ονόματα Τομέα τους έχουν τεθεί
σε κατάσταση αναμονής σύμφωνα με τους Κανόνες. Τα εν λόγω στοιχεία/ πληροφορίες θα
αποστέλλονται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δίνεται από τον Καταχωρητή κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας Καταχώρησης και θα δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του EURid, το
αργότερο, εντός δύο μηνών πριν από την έναρξη ισχύος τους. Ταυτόχρονα, το EURid πρέπει να
ενημερώνει τους Κατόχους ότι έχουν ένα μήνα στη διάθεσή τους για να επιλέξουν άλλο
Καταχωρητή. Το EURid έχει το δικαίωμα να τιμολογεί το κόστος σε σχέση με αυτή τη διαδικασία
ενημέρωσης, εάν το εν λόγω κόστος υπερβαίνει το υπόλοιπο της γενικής προμήθειας.
Εάν ο Κάτοχος ορίσει άλλο Καταχωρητή, το EURid θα χρεώσει την προμήθεια ανανέωσης στο νέο
Καταχωρητή όταν η προθεσμία Καταχώρησης που παραχωρήθηκε από τον παλιό Καταχωρητή,
λήξει. Εάν ο Κάτοχος δεν ορίσει άλλο Καταχωρητή, το EURid θα τερματίσει την άδεια του
Ονόματος Τομέα του στο τέλος της περιόδου ισχύος της. Το Όνομα Τομέα θα παραμείνει σε
καραντίνα για την περίοδο που ακολουθεί ( όποια είναι μεγαλύτερη):
- τρεις μήνες από την έκδοση της ειδοποίησης με την οποία έγινε αίτηση από τον Κάτοχο να
ορίσει νέο Καταχωρητή ή
- δύο μήνες από τη λήξη της Καταχώρησης.
Ενώ το Όνομα Τομέα βρίσκεται σε καραντίνα, ο Κάτοχος μπορεί να ορίσει άλλο Καταχωρητή. Ο
ενδεχόμενος Καταχωρητής πρέπει να αποστείλει ένα προσήκον αίτημα στο EURid υποβάλλοντας
αίτηση για να γίνει ο νέος Καταχωρητής και να αποκαταστήσει τις τυχόν Καταχωρήσεις που έχουν
λήξει.

Άρθρο 13. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Ο Καταχωρητής μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του στα πλαίσια της
παρούσας Σύμβασης σε άλλο πιστοποιημένο Καταχωρητή εάν ενημερώσει γραπτώς το EURid το
αργότερο μέσα σε ένα μήνα πριν από την έναρξη ισχύος της Καταχώρησης.

Άρθρο 14. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο Καταχωρητής πρέπει να αποζημιώνει το EURid απέναντι οποιασδήποτε απαίτησης αποζημίωσης
που προβάλλεται δικαστικά ή εξωδικαστικά από τους Κατόχους ή τρίτους κατά του EURid για
προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από το EURid ή από τον Καταχωρητή,
συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμούς των εξής:

-

Απαιτήσεις σε σχέση με την αθέτηση της παρούσας Σύμβασης από τον Καταχωρητή
Απαιτήσεις αναφορικά με τη χορήγηση ή μη χορήγηση, την ανανέωση ή τη μη ανανέωση της
Καταχώρησης ενός Ονόματος Τομέα Κατόχου ή τρίτου
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-

Απαιτήσεις αναφορικά με τον τερματισμό της αρμοδιότητας καταχώρησης του EURid στα
πλαίσια του τομέα ".eu" (ανεξαρτήτως του Άρθρου 11.1 της παρούσας Σύμβασης)
Απαιτήσεις τρίτων για δικαιώματα επί Ονόματος Τομέα ή
Απαιτήσεις σε σχέση με τεχνικά ελαττώματα ή ελλείψεις.

Άρθρο 15. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
15.1 Συνέπειες της παρούσας Σύμβασης σε τρίτους
Η παρούσα δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις μόνο για τους υπογεγραμμένους και όχι για
τρίτους. Οι τρίτοι δεν μπορούν να προβάλουν οποιαδήποτε δικαιώματα απέναντι στον Καταχωρητή
ή το EURid.
15.2 Τροποποιήσεις
Και οι δυο συμβαλλόμενοι πρέπει να συμφωνούν για τις τροποποιήσεις στην παρούσα, εκτός εάν η
παρούσα Σύμβαση ρητώς ορίζει διαφορετικά.
Αν το EURid αιτήσει μια τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας, θα ενημερώσει
(συμπεριλαμβανομένου του email και/τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα του) τον Καταχωρητή και ο
Καταχωρητής θα θεωρείται ότι έχει συμφωνήσει σε μια τέτοια τροποποίηση εκτός και εάν
διαμαρτυρηθεί γραπτώς, το αργότερο 30 ημέρες μετά την κοινοποίηση του EURid.
Ανεξαρτήτως της προηγούμενης παραγράφου, το EURid μπορεί να τροποποιεί τους Κανόνες εάν
ενημερώνει σχετικά τον Καταχωρητή το αργότερο εντός 30 ημερών πριν από την έναρξη ισχύος
των εν λόγω τροποποιήσεων. Το EURid πρέπει να αποστέλλει αυτές τις πληροφορίες μέσω e-mail
στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δίνεται από τον Καταχωρητή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
Πιστοποίησης και να τις δημοσιεύει στο δικτυακό τόπο του.
15.3 Διαφορές
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το βελγικό δίκαιο. Όλες οι διαφορές θα επιλύονται ενώπιον των
δικαστηρίων των Βρυξελλών.
15.4 Πνευματική ιδιοκτησία
Η παρούσα Σύμβαση δεν μεταβάλλει την κατάσταση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας των ενδιαφερόμενων μερών (συγκεκριμένα, αλλά όχι αποκλειστικά, τη μεταφορά
εκάτερων της ιδιοκτησίας, ή αδειών, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του.)
15.5 Χρήση λογότυπων και επωνυμίας του EURid
Η παρούσα Σύμβαση δεν παρέχει στον Καταχωρητή το δικαίωμα χρήσης του λογότυπου και της
επωνυμίας του EURid παρά μόνο μετά από ρητή άδεια του τελευταίου. Το EURid μπορεί να
δημιουργήσει συγκεκριμένους λογότυπους προς όφελος του Καταχωρητή και να παράσχει το
δικαίωμα χρήση αυτών των λογότυπων στον Καταχωρητή. Το EURid θα ενημερώνει τον
Καταχωρητή για οποιοδήποτε τέτοιο γεγονός.
Με τη λύση της παρούσας Σύμβασης κατά τα Άρθρα 10, 11 και 12, ο Καταχωρητής πρέπει να παύσει
κάθε χρήση του λογότυπου του EURid που ήταν που ήταν προηγουμένως επιτρεπτή κατά την
προηγούμενη παράγραφο.
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15.6 Δικτυακός τόπος του Καταχωρητή
Ο Καταχωρητής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει δικό του δικτυακό τόπο και στις περιπτώσεις που
η διαχείριση των Καταχωρήσεων γίνεται μέσω δικτυακού τόπου που ανήκει σε τρίτον, ο
Καταχωρητής θα θεωρείται υπεύθυνος για το πλήρες περιεχόμενο του δικτυακού τόπου του εν
λόγω τρίτου. Και στις δύο περιπτώσεις, ο Καταχωρητής είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει με
ακρίβεια στο EURid τη συγκεκριμένη αναφορά του μέρους του δικτυακού του τόπου όπου γίνεται
παραπομπή στην Καταχώρηση Ονόματος Τομέα. Το EURid έχει το δικαίωμα να καταχωρεί αυτή την
αναφορά στο δικό του δικτυακό τόπο ώστε οι Κάτοχοι να μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα με τον
Καταχωρητή. Το EURid έχει επίσης το δικαίωμα να ενημερώνει αυτή την αναφορά εάν αποδειχθεί
μη ενημερωμένη με τα νέα στοιχεία που ισχύουν.

Για το EURid

τον Marc Van Wesemael
Γενικός διευθυντής

Για τον Καταχωρητή

(ονοματεπώνυμο + τίτλος + ημερομηνία)

V.6.0
Έκθεμα 1: Τέλη Καταχώρησης και ανανέωσης που ισχύουν κατά την υπογραφή της
παρούσας Σύμβασης
1.

Η προμήθεια για την Καταχώρηση του Ονόματος Τομέα είναι 4 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ) κατά τη στιγμή της υπογραφής της παρούσας Σύμβασης μεταξύ του EURid και του
Καταχωρητή. Η παρούσα προμήθεια περιλαμβάνει το δικαίωμα χρήσης του Ονόματος Τομέα για
μια περίοδο ενός έτους μετά την Καταχώρηση.

2.

Η προμήθεια ανανέωσης ή παράτασης της περιόδου για ένα Όνομα Τομέα είναι 3.75 ευρώ (μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) κατά τη στιγμή της υπογραφής της παρούσας Σύμβασης
μεταξύ του EURid και του Καταχωρητή.

3.

Τα τέλη για τη μεταφορά ενός Ονόματος Τομέα, σύμφωνα με τις ενότητες 10.1 και 10.2 τις
Πολιτικής Καταχώρησης, είναι 4 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

4.

Τα τέλη για την υπηρεσία Registry Lock, σύμφωνα με την Ενότητα 7 του Όρου και
Προϋποθέσεις, είναι 10 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ) για κάθε Όνομα Τομέα;

5.

Τα τέλη για μεγάλο αριθμό μεταβιβάσεων Ονομάτων Τομέα (Bulk Transfer) από μέρους του
EURid κατόπιν αιτήματος του Καταχωρητή είναι 0,25 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ) ανά Όνομα Τομέα, με ένα ελάχιστο ποσό των 500 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ) ανά αιτούμενη συναλλαγή.

6.

Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για την ενεργοποίηση ξανά του Ονόματος Τομέα που τέθηκε
σε «καραντίνας» είναι 3.75 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Ονόματα Τομέα που
βρίσκονται σε «καραντίνα» μπορούν να ενεργοποιηθούν ξανά σε 40 ημέρες μετά τη διαγραφή
τους;

7.

Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για την ενεργοποίηση ξανά ενός Ονόματος Τομέα που είχε
τεθεί σε «καραντίνα» το οποίο συνοδεύεται από μια μεταβίβαση εκείνου του Ονόματος Τομέα
σε έναν «Νέο Καταχωρητή» είναι 4 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Ονόματα Τομέα
σε «καραντίνα», μπορούν να ενεργοποιηθούν ξανά σε 40 ημέρες μετά τη διαγραφή τους

