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Πολιτική Κατοχύρωσης Ονομάτων Τομέα
ΟΡΙΣΜΟΙ
Η παρούσα Πολιτική Κατοχύρωσης Ονομάτων Τομέα (η «Πολιτική Κατοχύρωσης»)
υιοθετεί τους όρους που ορίζονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις ή/και στους
Κανόνες ΕΕΔ.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ
Η παρούσα Πολιτική Κατοχύρωσης ορίζει τις τεχνικές και διαχειριστικές
διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από το Μητρώο για τα Ονόματα Τομέα όσον
αφορά την κατοχύρωση, ή τη διαγραφή, τη μεταφορά, την αναστολή, την
ανάκληση, κτλ των εν λόγω Ονομάτων Τομέα.
Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις της παρούσας Πολιτικής Κατοχύρωσης εφαρμόζονται
μόνο σε Ονόματα Τομέα που κατοχυρώθηκαν άμεσα υπό τον Τομέα Ανώτατου
Επιπέδου (TLD) .eu και παραλλαγές αυτού σε άλλες γραφές.
Η παρούσα Πολιτική Κατοχύρωσης δεν εφαρμόζεται σε Ονόματα Τομέα που
κατοχυρώνονται σε οποιοδήποτε χαμηλότερο επίπεδο για τα οποία το Μητρώο δεν
έχει καμία εξουσία, διότι η διαχείριση αυτών των επιπέδων γίνεται αποκλειστικά
από τον Κάτοχο.
ΕΝΟΤΗΤΑ 1.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ο Κάτοχος πρέπει να ικανοποιεί τα εξής Κριτήρια Επιλεξιμότητας και να είναι:
(α) πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα του τόπου διαμονής του
(κριτήριο το οποίο ισχύει από τις 19 Οκτωβρίου 2019, βάσει του άρθρου 20 σε
συνδυασμό με το άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/517) ή
β) φυσικό πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι
κάτοικος ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του
Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας ή
γ) επιχείρηση με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν ή τη
Νορβηγία ή
δ) οργανισμός, ο οποίος έχει ιδρυθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ισλανδία, το
Λιχτενστάιν ή τη Νορβηγία με την επιφύλαξη της εφαρμογής του εθνικού δικαίου.
Όσοι Κάτοχοι δεν πληρούν οποιοδήποτε από τα παραπάνω αναφερόμενα Κριτήρια
Επιλεξιμότητας δεν έχουν το δικαίωμα κατοχύρωσης Ονόματος Τομέα.
Εάν ο Κάτοχος δεν πληροί τις παραπάνω αναφερόμενες προϋποθέσεις, το Μητρώο
δικαιούται να αποσύρει ανά πάσα στιγμή το εν λόγω Όνομα Τομέα σύμφωνα με
τους Όρους και Προϋποθέσεις.
ΕΝΟΤΗΤΑ 2.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο Κάτοχος πρέπει, προτού κατοχυρώσει ένα Όνομα Τομέα να επιβεβαιώσει εάν το
ζητούμενο Όνομα Τομέα πληροί τις προϋποθέσεις διαθεσιμότητας και τις τεχνικές
απαιτήσεις που ορίζονται στην Ενότητα 2.2 του Όροι και Προϋποθέσεις.
Για αυτό τον λόγο, ο Κάτοχος πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:
a) να ελέγξει εάν το Όνομα Τομέα για το οποίο υποβάλλει την αίτηση
πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται στην Ενότητα 2.2 b) των
Όρων και Προϋποθέσεων,
b) να ελέγξει στο διαδικτυακό WHOIS (web-based) (που είναι διαθέσιμο
στον Ιστότοπο του Μητρώου) εάν το Όνομα Τομέα είναι διαθέσιμο. Τα
Ονόματα Τομέα που περιλαμβάνονται στις λίστες μπλοκαρισμένων ή
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δεσμευμένων ονομάτων (κοινοποιημένες στον Ιστότοπο του Μητρώου)
δεν είναι (ακόμα) διαθέσιμα για Kατοχύρωση.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3.

EΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ

Τα Ονόματα Τομέα μπορούν να κατοχυρώνονται (και οι κατοχυρώσεις θα
ανανεώνονται μόνο) στο Μητρώο μέσω ενός Καταχωρητή, ο οποίος ενεργεί εκ
μέρους του Κάτοχου.
Επομένως, ο Κάτοχος για να κατοχυρώσει ένα Όνομα Τομέα θα πρέπει να επιλέξει
έναν διαπιστευμένο από το Μητρώο Καταχωρητή μέσα από τη λίστα που είναι
διαθέσιμη στον Ιστότοπο του Μητρώου.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4.

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Όταν κατοχυρώνει ένα Όνομα Τομέα, ο Κάτοχος συνάπτει συμφωνία με το Μητρώο,
οι όροι και οι προϋποθέσεις της οποίας περιλαμβάνονται στους Κανόνες. Από
εκείνη τη στιγμή και μετά, ο Κάτοχος θα δεσμεύεται αποκλειστικά από αυτούς
τους Κανόνες, οι οποίοι μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή, σύμφωνα με τις
διαδικασίες που ορίζονται στη παρούσα Πολιτική Κατοχύρωσης.
Είναι ευθύνη του Καταχωρητή να παρέχει στον Κάτοχο τους εφαρμοστέους
Κανόνες πριν τη Κατοχύρωση Ονόματος Τομέα.
Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις καθώς και όλοι οι υπόλοιποι Κανόνες που ισχύουν επί
του παρόντος είναι διαθέσιμοι στον Ιστότοπο του Μητρώου.
Παρακαλώ σημειώστε ότι το Μητρώο δικαιούται να αποσύρει ένα Όνομα Τομέα με
δική του πρωτοβουλία σε περίπτωση που ο Κάτοχος παραβιάσει τους Κανόνες.
ΕΝΟΤΗΤΑ 5.

ΠΑΡΟΧΗ ΑΚΡΙΒΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μια κατοχύρωση ενός Ονόματος Τομέα θα θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο όταν,
διαμέσου ενός Καταχωρητή, ο Κάτοχος παρέχει στο Μητρώο τουλάχιστον τις
ακόλουθες πληροφορίες:
a)
Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του Κατόχου. Όταν δεν προσδιορίζεται
κανένα όνομα επιχείρησης ή οργανισμού, ως Κάτοχος θα θεωρείται το
φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση Κατοχύρωσης Ονόματος Τομέα.
Εάν προσδιορίζεται το όνομα της επιχείρησης ή του οργανισμού, τότε ως
Κάτοχος θα θεωρείται η επιχείρηση ή ο οργανισμός.
b)
Την πλήρη διεύθυνση του Κατόχου.
c)
Ένδειξη για τη χώρα εθνικότητας για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που δεν διαμένουν σε κάποιο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
d)
Την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του Κατόχου (ή του αντιπροσώπου
του).
e)
Τον αριθμό τηλεφώνου μέσω του οποίου είναι δυνατή η επικοινωνία με τον
Κάτοχο (ή με αντιπρόσωπό του).
f)
Το Όνομα Τομέα για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.
g)
Τη γλώσσα για τις διαδικασίες ΕΕΔ, όπως αναφέρεται στην Παράγραφο 3(α)
των Κανόνων ΕΕΔ, η οποία θα είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην
συμφωνία κατοχύρωσης μεταξύ του Κατόχου και του Καταχωρητή,
σύμφωνα με τους Κανόνες.
Ο Κάτοχος έχει την υποχρέωση να διατηρεί τις άνω αναφερόμενες πληροφορίες
πλήρεις και ακριβείς συνεχώς κατά τη διάρκεια της Περιόδου κατοχυρώσεων
(βλέπε Ενότητα 8 του παρόντος αναφορικά με την τροποποίηση των στοιχείων
επικοινωνίας).
Το Μητρώο δικαιούται να αποσύρει ένα Όνομα Τομέα για το οποίο ο Κάτοχος έχει
δώσει ελλιπείς ή ατελείς πληροφορίες.
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Το Μητρώο δικαιούται να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες από τον Κάτοχο (τόσο
απευθείας όσο και διαμέσου του Καταχωρητή του Κατόχου).
Ο Κάτοχος δεσμεύεται να παραχωρεί μια λειτουργική ηλεκτρονική διεύθυνση
(email) για να μπορεί να λαμβάνει επικοινωνίες από το Μητρώο ή / και από τον
πάροχο ΕΕΔ (ADR). Εάν η ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που παραχωρήθηκε στο
Μητρώο δεν λειτουργεί, το Μητρώο δικαιούται να αποσύρει το Όνομα Τομέα
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην Ενότητα 12 της παρούσας
Πολιτικής Κατοχύρωσης.
Τα παρεχόμενα στοιχεία πρέπει να είναι τα στοιχεία του Κατόχου και όχι τα
στοιχεία του Καταχωρητή, του πληρεξούσιου ή του αντιπροσώπου του προσώπου
ή της οντότητας που δεν πληρούν τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας.
ΕΝΟΤΗΤΑ 6.

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ

Τα Ονόματα Τομέα μπορούν να κατοχυρωθούν με το Μητρώο μόνο μέσω
διαπιστευμένου από το Μητρώο Καταχωρητή. Είναι πιθανό ο Καταχωρητής να
χρεώσει κάποιο αντίτιμο για να παρέχει τις υπηρεσίες του. Δε είναι δυνατή η
αίτηση κατοχύρωσης Ονόματος Τομέα απευθείας στο Μητρώο.
Εφόσον ο Κάτοχος έχει παραχωρήσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον
Καταχωρητή και έχει ανταποκριθεί σε όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του, είναι
ευθύνη του Καταχωρητή να εισάγει τις εν λόγω πληροφορίες άμεσα στα
συστήματα του Μητρώου, σύμφωνα με τις τεχνικές διαδικασίες που έχουν
θεσπιστεί από το Μητρώο και παρέχονται στον Καταχωρητή.
Εάν το αναζητούμενο Όνομα Τομέα είναι ακόμα διαθέσιμο και οι πληροφορίες είναι
πλήρης, το Όνομα Τομέα θα κατοχυρωθεί αυτόματα για μια (ανανεώσιμη) Περίοδο
όπως περιγράφεται και σύμφωνα με τις διατάξεις που έχουν οριστεί στο Όροι και
Προϋποθέσεις.
Δεν καθίσταται δυνατή η διόρθωση τυχόν ορθογραφικού λάθους στο ίδιο το Όνομα
Τομέα: η κατοχύρωση του σωστού Ονόματος Τομέα είναι η μόνη λύση για το
προαναφερθέν λάθος.
ΕΝΟΤΗΤΑ 7.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ WHOIS (WEB-BASED)

Οι Κανόνες απαιτούν από το Μητρώο να παρέχει διαδικτυακό WHOIS (web-based).
Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το σκοπό και τις πληροφορίες που
δημοσιεύονται στο διαδικτυακό WHOIS, καθώς και για την πρόληψη κατάχρησης,
τη γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων και την προσβασιμότητα του
διαδικτυακού WHOIS από άτομα με μειωμένη όραση προβάλλονται στην Πολιτική
WHOIS που διατίθεται στον Ιστότοπο του Μητρώου.
ΕΝΟΤΗΤΑ 8.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εάν τα στοιχεία επικοινωνίας του Κατόχου αλλάξουν, ο Κάτοχος θα πρέπει να
ζητήσει από τον Καταχωρητή του να τροποποιήσει τα στοιχεία του στο Μητρώο
μέσα σε έναν (1) μήνα από τη στιγμή τη χρονική στιγμή της αλλαγής. Δεν είναι
δυνατόν να υποβληθεί τέτοιο αίτημα απευθείας στο Μητρώο.
ΕΝΟΤΗΤΑ 9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Ή ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ
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Κατ’ αρχήν και σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίστηκαν στο Όροι και
Προϋποθέσεις, η Περίοδος ενός κατοχυρωμένου Ονόματος Τομέα ανανεώνεται
αυτόματα για διαδοχικές μονοετείς περιόδους.
Ο Κάτοχος δικαιούται να διαγράψει την κατοχύρωση Ονόματος Τομέα κάνοντας
αίτηση στον Καταχωρητή του. Ο Καταχωρητής είναι ο μόνος φορέας που μπορεί
να υποβάλει αίτηση διαγραφής στο Μητρώο. Ο Κάτοχος δεν δύναται να υποβάλει
αίτηση διαγραφής απευθείας στο Μητρώο.
Οι διαδικασίες που ακολουθούν οι Καταχωρητές για την ανανέωση, την διαγραφή
ή την επέκταση της Περιόδου των Ονομάτων Τομέα ποικίλουν. Επομένως, Το EURid
συνιστά στον Κάτοχο να διαβάσει προσεχτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις που
ορίζονται από το επιλεγμένο Καταχωρητή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο
Καταχωρητής θα διαγράψει, θα ανανεώσει ή θα επεκτείνει την Περίοδο ισχύος
Ονόματος Τομέα μόνο εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.
Εάν ο Κάτοχος δεν έχει πρόθεση να ανανεώσει το Όνομα Τομέα με τη λήξη της
Περιόδου ισχύος, είναι σημαντικό να ενημερώσει τον Καταχωρητή για αυτό το
γεγονός εγκαίρως και σύμφωνα πάντα με την συμφωνία του Καταχωρητή με τον
Κάτοχο. Εάν η προθεσμία Κατοχύρωσης του Ονόματος Τομέα εκπνεύσει, το
Μητρώο θα τιμολογήσει αυτομάτως τον Καταχωρητή για την νέα Περίοδο ενός
έτους. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι πιθανό ο Καταχωρητής να χρεώσει το
αντίτιμο ανανέωσης στον Κάτοχο.
Κάθε Καταχωρητής έχει τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις τιμολόγησης.
Ορισμένοι Καταχωρητές απαιτούν να πληρώσει ο Κάτοχος το τιμολόγιο πριν
εκπνεύσει το Όνομα Τομέα τους, έτσι ώστε να γνωρίζουν εάν θα πρέπει να
ανανεωθεί η κατοχύρωση ή όχι. Παρακαλώ σημειώστε ότι το Μητρώο δεν θα
παρέμβει σε καμία διαφορά μεταξύ ενός Καταχωρητή και των πελατών του.
ΕΝΟΤΗΤΑ 10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
10.1 Μεταφορά Ονόματος Τομέα σε νέο Κάτοχο
Κατά την Ενότητα 8 του Όροι και Προϋποθέσεις, ο κάτοχος έχει το δικαίωμα να
μεταφέρει το όνομα τομέα του σε άλλο Καταχωρητή σύμφωνα με τη διαδικασία
που ορίζεται παρακάτω.
Μετά από αίτηση του Κατόχου να μεταφέρει το Όνομα Τομέα σε έναν άλλο
διαπιστευμένο Καταχωρητή, ο τωρινός Καταχωρητής θα πρέπει να ζητήσει από το
Μητρώο ένα αποκλειστικό κωδικό εξουσιοδότησης για μια μεταφορά. Μετά τη
παραχώρηση του κωδικού εξουσιοδότησης από το Μητρώο στον Καταχωρητή, ο
κωδικός εξουσιοδότησης θα παραχωρηθεί με τη σειρά, (i) από τον Καταχωρητή
στον Κάτοχο, (ii) από τον Κάτοχο στον νέο Καταχωρητή και (iii) από τον νέο
Καταχωρητή στο Μητρώο μέσω της κατάλληλης μεταφοράς.
Το Μητρώο θα εκτελέσει τη μεταφορά μετά τη λήψη του κωδικού εξουσιοδότησης
από το Μητρώο σύμφωνα με το (iii) παραπάνω.
Ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία, οι εμπλεκόμενοι Καταχωρητές και
Κάτοχοι αναγνωρίζουν και εγγυώνται την εγκυρότητα της μεταφοράς του
Ονόματος Τομέα στον νέο διαπιστευμένο Καταχωρητή.
Εάν η συμφωνία μεταξύ του Μητρώου και του Καταχωρητή που έχει διοριστεί από
τον Κάτοχο διακοπεί και εφόσον ο Καταχωρητής δεν έχει μεταφέρει το
χαρτοφυλάκιο των Ονομάτων Τομέα του σε άλλον Καταχωρητή, το Μητρώο θα
ειδοποιήσει τον Κάτοχο για το γεγονός αυτό. Ο Κάτοχος θα πρέπει να επιλέξει έναν
νέο Καταχωρητή πριν τη λήξη της Περιόδου. Με τη λήξη της Περιόδου το Όνομα
Τομέα θα διακοπεί.
10.2 Μεταφορά Ονόματος Τομέα σε νέο Κάτοχο
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Κατά την Ενότητα 8 του Όροι και Προϋποθέσεις, ο κάτοχος έχει το δικαίωμα να
μεταφέρει το όνομα τομέα του σε άλλο Κάτοχο σύμφωνα με τη διαδικασία που
ορίζεται παρακάτω.
Μετά από αίτηση του Κατόχου να μεταφέρει το Όνομα Τομέα σε έναν νέο Κάτοχο,
ο τωρινός Καταχωρητής θα πρέπει να ζητήσει από το Μητρώο ένα αποκλειστικό
κωδικό εξουσιοδότησης για μια μεταφορά. Μετά τη παραχώρηση του κωδικού
εξουσιοδότησης από το Μητρώο στον Καταχωρητή, ο κωδικός εξουσιοδότησης θα
παραχωρηθεί με τη σειρά, (i) από τον Καταχωρητή στον τωρινό Κάτοχο, (ii) από
τον τωρινό Κάτοχο στον νέο Κάτοχο, (iii) από τον νέο Κάτοχο στον (τωρινό ή νέο)
Καταχωρητή και (iv) από τον (τωρινό ή νέο) Καταχωρητή στο Μητρώο μέσω της
κατάλληλης μεταφοράς.
Το Μητρώο θα εκτελέσει τη μεταφορά μετά τη λήψη του κωδικού εξουσιοδότησης
από το Μητρώο σύμφωνα με το (iv) παραπάνω.
Ακολουθώντας τη παραπάνω διαδικασία, οι εμπλεκόμενοι Καταχωρητές και
Κάτοχοι αναγνωρίζουν και εγγυώνται την εγκυρότητα της μεταφοράς του
Ονόματος Τομέα στον νέο Κάτοχο.
Εάν κατά τη διάρκεια της Περιόδου ο Κάτοχος πάψει να υφίσταται, υπόκειται σε
διαδικασίες χρεοκοπίας, εκκαθάρισης, παύσης αγοραπωλησιών, πτώχευσης ή
παρόμοιο, οι νόμιμοι κληρονόμοι ή ο νομίμως διορισμένος διαχειριστής μπορεί να
ζητήσει τη μεταφορά του Ονόματος Τομέα σύμφωνα με την Ενότητα 7 του Όροι
και Προϋποθέσεις.
10.3

Ενημέρωση των πληροφοριών

Εάν ο Κάτοχος επιθυμεί να μεταφέρει το Όνομα Τομέα σε ένα νέο Κάτοχο, και υπό
τη συνθήκη ότι ο Καταχωρητής δεν αλλάζει ως προς αυτή τη μεταφορά, ο
Καταχωρητής έχει το δικαίωμα (επιπλέον της διαδικασίας που ορίστηκε στην
Ενότητα 10.2 παραπάνω) να ανανεώσει τα στοιχεία του Κατόχου για το εν λόγω
Όνομα Τομέα σε αυτά του νέου Κατόχου. Για την αποφυγή τυχόν αμφιβολιών, δεν
θα απαιτείται κωδικός εξουσιοδότησης για ανανέωση αυτού του είδους.
Ακολουθώντας τη παραπάνω διαδικασία, οι εμπλεκόμενοι Καταχωρητές και
Κάτοχοι αναγνωρίζουν και εγγυώνται την εγκυρότητα της μεταφοράς του
Ονόματος Τομέα στον νέο Κάτοχο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 11. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
1.

Εάν το Μητρώο λάβει αίτηση διαγραφής από τον Καταχωρητή σύμφωνα με
την Ενότητα 6.2 του Όροι και Προϋποθέσεις και με την Ενότητα 9 της
παρούσας Πολιτικής Κατοχύρωσης, θα θέσει σε αναστολή άμεσα το εν λόγω
Όνομα Τομέα για μια περίοδο σαράντα (40) ημερών κατά (i) την ημερομηνία
που αναφέρεται στην αίτηση διαγραφής ή (ii) από την ημερομηνία κατά την
οποία έγινε η αίτηση διαγραφής, στην περίπτωση που η ημερομηνία που
αναφέρεται στην αίτηση διαγραφής είναι προγενέστερη από την
ημερομηνία υποβολής, ή αν καμία ημερομηνία δεν δηλώθηκε κατά την
αίτηση διαγραφής.
Εντός της περιόδου των 40 ημερών:
(i)
ο Κάτοχος μπορεί να ζητήσει από τον Καταχωρητή του να
επανενεργοποιήσει το Όνομα Τομέα που έχει ανασταλεί και ο
Καταχωρητής θα πρέπει να ενημερώσει το Μητρώο για αυτήν την
αίτηση.
Κατ’ αρχήν, η επανενεργοποίηση ενός Ονόματος Τομέα δεν αλλάζει
την ημερομηνία Κατοχύρωσης ή την ημερομηνία ετήσιας
ανανέωσης της Κατοχύρωσης, αλλά προσθέτει ένα επιπλέον χρόνο
στην Περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίστηκαν στο Όροι
και Προϋποθέσεις.
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(ii)

Ο Κάτοχος μπορεί να ζητήσει την μεταφορά του Ονόματος Τομέα
(επανενεργοποιώντας αυτονόητα το Όνομα Τομέα).

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της άνω αναφερθείσας περιόδου αναστολής, ο
εκτελεστής της διαθήκης του Κατόχου ή οι νόμιμοι κληρονόμοι του (σε
περίπτωση θανάτου του Κατόχου) ή ο νόμιμα διορισμένος διαχειριστής του
(σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρείας του Κάτοχου) μπορεί, παρά την
αναστολή του Ονόματος Τομέα να κάνει αίτηση μεταφοράς του Ονόματος
Τομέα μέσω ενός Καταχωρητή με την υποβολή των απαραίτητων εγγράφων
όπως αναφέρεται στην Ενότητα 10 της Πολιτικής Κατοχύρωσης.
Εάν δεν πραγματοποιηθεί επανενεργοποίηση ή μεταφορά όπως αναφέρεται
πιο πάνω εντός της καθορισμένης περιόδου των 40 ημερών ή εάν το
Μητρώο δεν λάβει τα σχετικά τέλη, θα καταστήσει το εν λόγω Όνομα Τομέα
διαθέσιμο για γενική κατοχύρωση. Δεν θα δοθεί αποζημίωση για τα τέλη
που έχουν πληρωθεί για την αρχική κατοχύρωση του Ονόματος Τομέα (ή
για την ανανέωσή του).
2.

Εάν το Μητρώο αναστείλει ένα Όνομα Τομέα με την διακοπή της συμφωνίας
ανάμεσα στο Μητρώο και τον Καταχωρητή, θα εφαρμοστεί η διαδικασία
που προβλέπεται στην Ενότητα 11.1 της παρούσας Πολιτικής
Κατοχύρωσης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 12. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ
1.

Το Μητρώο μπορεί να ανακαλέσει ένα Όνομα Τομέα κατά την κρίση του
αποκλειστικά για τα ακόλουθα πεδία:
(i)
Σημαντικά απλήρωτα χρέη που οφείλονται από τον Καταχωρητή στο
Μητρώο.
(ii)
Ο Κάτοχος δεν πληροί ή δεν πληροί πια τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας
που προβλέπονται στο Άρθρο 4(2)(β) του Κανονισμού (ΕΚ) 733/2002
και στο άρθρο 20 σε συνδυασμό με το άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ)
2019/517.
(iii)
Οποιαδήποτε παραβίαση των Κανόνων από τον Κάτοχο.

2.

Πριν από την ανάκληση του Ονόματος Τομέα, το Μητρώο ειδοποιεί τον
Κάτοχο μέσω e-mail και/ή τον Καταχωρητή μέσω του οποίου κατοχυρώθηκε
το Όνομα Τομέα, δίνοντας στον Κάτοχο και/ή στον Καταχωρητή την
ευκαιρία να επανορθώσει, όπου είναι εφικτό, αναφορικά με τα
προαναφερθέντα πεδία της ανάκλησης.
Εάν τα προαναφερθέντα πεδία ανάκλησης δεν επανορθωθούν σε εύθετο
χρόνο, το Μητρώο έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει το Όνομα Τομέα.

3.

Από τη στιγμή που το Μητρώο ειδοποίησε τον Κάτοχο και/ή τον
Καταχωρητή σύμφωνα με την Ενότητα 12.2 της Πολιτικής Κατοχύρωσης,
μπορεί να αναστείλει το εν λόγω Όνομα (Ονόματα) Τομέα. Τα Ονόματα
Τομέα που έχουν ανακληθεί σύμφωνα με την Ενότητα 12.3 του παρόντος
δεν μπορούν να μεταφερθούν ή να επανενεργοποιηθούν.
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