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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Βασική προϋπόθεση για την είσοδο στην αγορά του Διαδικτύου και τη 

δραστηριοποίηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο είναι να αποκτήσει κανείς ένα όνομα 

χώρου (domain name), το οποίο αποτελεί το «διαβατήριο» εισόδου στον κόσμο του 

Internet.

Το όνομα χώρου  - π.χ. “iglezakis.gr” -   είναι ουσιαστικά η ηλεκτρονική διεύθυνση 

ενός προσώπου, μια επιχείρησης ή ενός οργανισμού στο Διαδίκτυο. Αποτελεί 

ουσιαστικά την ηλεκτρονική ταυτότητα του προσώπου που το κατέχει και είναι ο 

μόνος τρόπος που μπορεί κάποιος να βρει πληροφορίες για το πρόσωπο αυτό στον 

κυβερνοχώρο.

Τα ονόματα χώρου συνήθως αντιστοιχούν στις γνωστές επωνυμίες των εταιριών ή

τα διακριτικά γνωρίσματα των προϊόντων τους ή στο όνομα ενός οργανισμού ή ενός 

προσώπου. Έτσι και όταν ακόμα δεν γνωρίζουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση ενός 

ιστοχώρου, μπορούμε να τη «μαντέψουμε», πληκτρολογώντας το όνομα ή το είδος 

του προϊόντος που μας ενδιαφέρει.

Ο παρών οδηγός παρέχει ορισμένες βασικές πληροφορίες σχετικά με τα ονόματα 

χώρου, ώστε να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες στο έπακρο τις 

δυνατότητες που σας παρέχει το Διαδίκτυο. Για τη δημιουργία του ανατρέξαμε σε 

δημόσια προσβάσιμες πληροφορίες από την Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων και to Μητρώο Ονομάτων Internet [.gr].

Ελπίζουμε να βρείτε ενδιαφέρον τον παρόντα οδηγό. Αναμένουμε με χαρά τις 

παρατηρήσεις σας, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας.
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1 Τι είναι ένα όνομα χώρου

Κάθε  υπολογιστής  που  συνδέεται  στο  Διαδίκτυο  απαιτείται  να  έχει  μια

ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι μοναδική σε όλο το δίκτυο και συνίσταται σε

ένα  δυαδικό  κώδικα  που  καθορίζει  μια  εικονική  περιοχή  (domain)  ή  τοποθεσία

(site).  Σύμφωνα δε με το πρωτόκολλο επικοινωνίας του  Internet,  οι  κωδικοί  που

αποτελούν την ηλεκτρονική διεύθυνση μεταφράζονται σε ένα αριθμό που έχει τη

μορφή  xxx.xxx.xxx.xxx,  όπου  το  xxx συμβολίζει  έναν  αριθμό  από  0  έως  255,  τη

διεύθυνση IP (Internet Protocol Address). 

Για τη διευκόλυνση των χρηστών χρησιμοποιείται το σύστημα DNS (Domain Name

System). Με βάση αυτό, σε κάθε διεύθυνση αποδίδεται ένα συμβολικό όνομα, το

domain name,  το  οποίο  πρέπει  να  πληκτρολογήσει  κανείς  στο  αντίστοιχο

πρόγραμμα του υπολογιστή του, για να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες που

διαθέτει στο δίκτυο ο Η/Υ, στον οποίο αντιστοιχεί η διεύθυνση αυτή.

Έτσι, στο  World Wide Web (www) οι περιοχές Διαδικτύου αποτελούνται από τα

εξής τμήματα: α) το http://www που δηλώνει το πρωτόκολλο επικοινωνίας και ότι η

επικοινωνία διεξάγεται στο World Wide Web, β) το Second-Level-Domain, το οποίο

αποτελεί το κυρίως όνομα και γ) το  Top-Level-Domain, που δηλώνει το είδος της

τοποθεσίας  ("com"  για  εταιρίες,  "org"  για  οργανισμούς,  "net"  για  παροχείς

υπηρεσιών διαδικτύου) ή τη γεωγραφική προέλευση (λ.χ. "gr" για την Ελλάδα, "de"

για  τη Γερμανία).

Η  επιλογή  ονόματος  περιοχής  Διαδικτύου  είναι  κατά  βάση  ελεύθερη·  κάθε

χρήστης  του  Internet μπορεί  να  δηλώσει  στον  αρμόδιο  για  την  καταχώριση

οργανισμό το όνομα που επιθυμεί. Στην περίπτωση των γενικών ονομάτων περιοχής

Διαδικτύου (generic domain names) αρμόδια είναι η Υπηρεσία ΙΑΝΑ, η οποία έχει

την έδρα της στις ΗΠΑ. Όταν όμως κάποιος επιθυμεί να καταχωρίσει ένα  domain

name σε εθνικό επίπεδο, οπότε το όνομα θα έχει την κατάληξη που αντιστοιχεί στην

εκάστοτε  χώρα  (λ.χ.  www.host.gr)  πρέπει  να  απευθυνθεί  στον  αρμόδιο  εθνικό
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οργανισμό.  Στην  Ελλάδα  αρμόδιος  οργανισμός  διαχείρισης  κατ'  ανάθεση  της

Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) είναι το Ινστιτούτο

Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Ηρακλείου Κρήτης (ΙΠ-ΙΤΕ).

2 Πως καταχωρώ ένα όνομα χώρου;

Για να καταχωρήσω ένα όνομα χώρου πρέπει να ακολουθήσω τα παρακάτω 

βήματα:

 Επιλέγω την κατάληξη και συγκεκριμένα, αν θα πρόκειται για εθνικό 

όνομα χώρου (π.χ., …gr) ή όνομα με κατάληξη .com, .net. κλπ.

 Επιλέγω το όνομα χώρου

 Επιλέγω έναν καταχωρητή

 Ελέγχω αν το όνομα χώρου είναι διαθέσιμο

 Προβαίνω στην καταχώρηση του ονόματος χώρου και πληρώνω τα 

σχετικά τέλη

Το πρώτο βήμα σημαίνει ότι πρέπει να επιλέγω top-level-domain name 

second καθώς και level domain name. Μπορώ να επιλέξω το όνομα της επιχείρησής 

μου ή ένα νέο όνομα που μπορεί να είναι φανταστικό. Τα πιο επιτυχημένα ονόματα 

χώρου στο ηλεκτρονικό εμπόριο είναι αυτά που αφορούν μια γενική ονομασία, π.χ.,

για εταιρία πώλησης υπολογιστών: “computers.gr” ή για ένα δικηγορικό γραφείο: 

“greeklawyer.gr”.

Για την καλύτερη οργάνωση του [.gr] domain έχουν δημιουργηθεί τα 

ονόματα δευτέρου επιπέδου:
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com.gr (για όσους ασκούν εμπορική δραστηριότητα)

edu.gr (για εκπαιδευτικούς οργανισμούς)

net.gr (για παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service 
Providers - ISPs) και παρόχους δικτύων)

org.gr (για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς)

gov.gr (αποκλειστικά για κυβερνητικούς οργανισμούς)

Η καταχώρηση Ονομάτων κάτω από τα [com.gr],[edu.gr],[net.gr],[org.gr] και 

[gov.gr] δεν είναι υποχρεωτική για τους χρήστες.

Για τον έλεγχο της διαθεσιμότητας του ονόματος χώρου που επιθυμούμε να 

αποκτήσουμε, συμβουλευόμαστε τη μηχανή αναζήτησης WHOIS. Στην Ελλάδα, το 

Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας – Ινστιτούτο Πληροφορικής διαθέτει μηχανή 

αναζήτησης στην ιστοσελίδα: https://grweb.ics.forth.gr/public/whois.jsp?lang=el 
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Η απόκτηση ονόματος χώρου γίνεται με την εύρεση της εταιρίας ή του 

προσώπου που αναλαμβάνει αυτή τη διαδικασία, τον λεγόμενο «καταχωρητή» 

(registrar). Για την επιλογή καταχωρητή, συμβουλεύομαι τον κατάλογο που 

δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ:      

Λίστα καταχωρητών που έχουν συμμορφωθεί με τον νέο Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων 

Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr (ΦΕΚ 593/Β/2011) Τελευταία Ενημέρωση:01/04/2016 

http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DomainNa

mes/search.html?cat=kat 

Εάν κάποιος θέλει να αποκτήσει ένα όνομα χώρου με γενική κατάληξη 

(«gTLD») πρέπει να επικοινωνήσει με έναν καταχωρητή εγκεκριμένο από την ICANN.

Ο κατάλογος των εγκεκριμένων καταχωρητών δημοσιεύεται εδώ: 

http://www.internic.net/regist.html 

3 Η διαδικασία για την απόκτηση ενός νέου Ονόματος 

Χώρου [.gr]1:

 Σύμφωνα με την Απόφαση 750/2 (19/02/2015) της ΕΕΤΤ ο χρήστης που επιθυμεί 
την εκχώρηση ενός ονόματος πρέπει να καταθέσει σχετική δήλωση σε έναν από 
τους καταχωρητές του Χώρου Ονομάτων με κατάληξη [.gr].

 Μαζί με την δήλωση καταχώρησης ο χρήστης υποχρεούται στην κατάθεση του 
σχετικού τέλους εκχώρησης, το οποίο έχει οριστεί από τον καταχωρητή.

 Η δήλωση προωθείται από τον καταχωρητή εντός μίας εργάσιμης ημέρας με 
ηλεκτρονικό τρόπο στο Μητρώο, το οποίο επιστρέφει στον καταχωρητή και στις 
email διευθύνσεις επικοινωνίας που δηλώνονται σε κάθε δήλωση τον αριθμό 
πρωτοκόλλου της δήλωσης, όπου αναφέρεται και η ημερομηνία μέχρι λεπτού της 
ώρας.

1 https://grweb.ics.forth.gr/public/brief_instructions.jsp?lang=el 
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 Ο καταχωρητής δίδει στον καταχωρούμενο αποδεικτικό κατάθεσης της δήλωσης 
με τα παραπάνω στοιχεία.

 Το Όνομα Χώρου [.gr] ελέγχεται αυτόματα από το Μητρώο. Εφόσον είναι 
σύμφωνο με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων 
Χώρου [.gr] ενεργοποιείται εντός τριών ωρών και εκχωρείται με την παρέλευση 
πέντε ημερών από την υποβολή της δήλωσης καταχώρησης στο Μητρώο.

 Εάν πρόκειται για όνομα με κατάληξη .gov.gr ή όνομα 2ου επιπέδου με 
κατάληξη .gr που περιλαμβάνεται στη λίστα γεωγραφικών όρων της ΕΕΤΤ, τότε δεν 
ενεργοποιείται προσωρινά, αλλά η δήλωση εξετάζεται από την ΕΕΤΤ και εγκρίνεται ή
απορρίπτεται εντός είκοσι ημερών από την υποβολή της στο Μητρώο.

4 Καταχώρηση Ονομάτων Χώρου [.gr] με Ελληνικούς Χαρακτήρες

Επιτρέπεται η καταχώρηση Ονομάτων Διαδικτύου με Κατάληξη .gr το 

μεταβλητό μέρος των οποίων αποτελείται από Ελληνικούς χαρακτήρες. 

Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό της ΕΕΤΤ, οι καταχωρήσεις Ονομάτων Χώρου

[.gr] με Ελληνικούς χαρακτήρες δίνουν στον δικαιούχο το δικαίωμα στην 

καταχώρηση μιας «Δέσμης ( Bundle)» ονομάτων που σχετίζονται με το Όνομα 

Χώρου [.gr] που υποβλήθηκε για εκχώρηση. Τα ονόματα της δέσμης αυτή 

διαφέρουν από το αρχικό Όνομα Χώρου μόνο στον τονισμό (επιτρέπονται όλοι οι 

τονισμένοι χαρακτήρες – Πολυτονικό) ή είναι ομόγραφά του. Ομόγραφα 

ονόματα λέγονται τα ονόματα τα οποία έχουν οπτική ομοιότητα με το 

καταχωρημένο όνομα αν και περιέχουν διαφορετικούς χαρακτήρες (π.χ. mepa.gr και

μέρα .gr αν τα δούμε σε κεφαλαία μορφή).

Τα ονόματα αυτά αποκλείονται από τρίτους και δικαίωμα στην καταχώρηση 

τους έχει μόνο ο δικαιούχος του Ονόματος Χώρου [.gr] που δημιούργησε την ομάδα 

(δεσμευμένα ονόματα). Τα ονόματα δεν καταχωρούνται αυτόματα αλλά δίνεται το 
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δικαίωμα στον δικαιούχο να τα ενεργοποιήσει αν το επιθυμεί. Η ενεργοποίηση των 

ονομάτων αυτών γίνεται με απλή δήλωση ενεργοποίησης του δικαιούχου προς τον 

καταχωρητή του και την καταβολή του αντίστοιχου τέλους ενεργοποίησης 

δεσμευμένου ονόματος.

Τα ονόματα που ανήκουν σε μια δέσμη αυτόματα υπάγονται στους ίδιους 

εξυπηρετητές ονοματοδοσίας του αρχικού ονόματος με αντίστοιχη εγγραφή στην 

ζώνη του μητρώου. 

Κατάλογος των επιτρεπόμενων για καταχώρηση χαρακτήρων υπάρχει στην 

ηλ. διεύθυνση: https://grweb.ics.forth.gr/public/CharacterTable1.jsp?lang=el 

5 Διαθεσιμότητα Ονόματος Χώρου

Τα ονόματα χώρου αποκτώνται βάσει της αρχής της χρονικής προτεραιτότητας. 

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει κανείς να μην καθυστερεί στην καταχώριση ονόματος 

χώρου, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.

Τι κάνουμε, ωστόσο, αν δεν είναι διαθέσιμο το όνομα χώρου που 

επιθυμούμε να αποκτήσουμε; Τροποποιούμε το όνομα χώρου, χρησιμοποιώντας 

μια λεκτική παραλλαγή ή επιλέγουμε διαφορετική κατάληξη, π.χ. αντί για .gr, 

επιλέγουμε .eu κοκ.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει περιορισμός στην απόκτηση ονομάτων χώρου, 

οπότε καθένας μπορεί να αποκτήσει όσα ονόματα θέλει και μπορεί.

Δεν είναι διαθέσιμοι στους ιδιώτες οι γεωγραφικοί όροι που 

περιλαμβάνονται στο σχέδιο Καλλικράτης , οι οποίοι εκχωρούνται μόνο στους 
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αντίστοιχους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει 

καθόσον αφορά το Μεταβλητό πεδίο ονόματος χώρου τρίτου επιπέδου.

Οι γεωγραφικοί όροι που περιλαμβάνονται στο σχέδιο Καλλικράτης και 

εκχωρούνται στους αντιστοίχους ΟΤΑ δεσμεύονται στην ονομαστική πτώση στην 

πεζή άτονη μορφή τους και στην αντίστοιχη μορφή με λατινικούς χαρακτήρες, 

σύμφωνα με τους κανόνες αντιστοίχησης που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΒ της υπ’ 

αριθ. 592/012 Απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης 

Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 593/Β/14-4-2011).

Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει όσον αφορά το μεταβλητό πεδίο ονόματος 

χώρου τρίτου επιπέδου.

6 Σύνθεση Ονόματος χώρου

Ένα όνομα χώρου έχει από 3 έως 63 χαρακτήρες, μη συμπεριλαμβανομένης 

της κατάληξης .gr. 

7 Διάρκεια και ανανέωση του ονόματος χώρου

Η εκχώρηση ενός ονόματος χώρου διαρκεί 2 χρόνια από την υποβολή της 

δήλωσης καταχώρησης στο Μητρώο. Εάν πρόκειται για όνομα χώρου που είχε 

δεσμευθεί για συγκεκριμένο φορέα (π.χ. ομόγραφο ή με διαφορετικά σημεία 

στίξης) και ενεργοποιήθηκε κατόπιν δηλώσεως του, το χρονικό διάστημα των 2 ετών

αρχίζει από την υποβολή της δήλωσης καταχώρησης (ή την ημερομηνία τελευταίας 

ανανέωσης του διαστήματος εκχώρησης) του ονόματος χώρου βάσει του οποίου 
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δεσμεύθηκε και όχι από την ημερομηνία ενεργοποίησής του. Μετά την εκχώρηση 

του ονόματος χώρου, ο καταχωρούμενος έχει την δυνατότητα άμεσης ανανέωσης 

του ονόματος χώρου για αλλεπάλληλες περιόδους, δηλ. δεν χάνει το όνομα, επειδή 

ενδιαφέρεται να το αποκτήσει και ένας άλλος χρήστης.

Η περίοδος εκχώρησης ενός Ονόματος Χώρου μπορεί να ανανεωθεί για μια ή 

περισσότερες διετίες με την υποβολή σχετικής δήλωσης από τον Φορέα στον 

Καταχωρητή. Η ανανέωση μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε κατά την 

διάρκεια εκχώρησης του Ονόματος Χώρου και το αργότερο εντός διαστήματος 

δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία λήξης του.  Με την ανανέωση του 

εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου, ανανεώνεται ταυτόχρονα οποιαδήποτε μορφή του 

εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου δεσμεύεται αυτόματα, καθώς επίσης και οι 

δεσμευμένες μορφές του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου που έχουν ενεργοποιηθεί

κατόπιν δηλώσεως του Φορέα. Σε περίπτωση που ο Φορέας δεν επιθυμεί την 

ανανέωση δεσμευμένης μορφής του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου, η οποία έχει 

ενεργοποιηθεί κατόπιν δηλώσεώς του, οφείλει να δηλώσει, πριν την ανανέωση του 

Ονόματος Χώρου, την απενεργοποίηση της εν λόγω μορφής. Απενεργοποίηση 

δεσμευμένης μορφής δεν μπορεί να γίνει αν η ανανέωση πραγματοποιηθεί στο 

διάστημα των δεκαπέντε ημερών από την λήξη του Ονόματος Χώρου. Η δήλωση 

ανανέωσης δεν δύναται να ανακληθεί μετά την προώθησή της στο Μητρώο από τον

Καταχωρητή.
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8 Μεταβίβαση ονόματος χώρου

Η μεταβίβαση ενός ονόματος χώρου είναι δυνατή, αρκεί τα μέρη να υποβάλλουν 

στον καταχωρητή δήλωση με την οποία να δηλώνουν τη μεταβίβαση του ονόματος 

και να προσκομίσουν δήλωση του μεταβιβάζοντος ότι μεταβιβάζει το εν λόγω όνομα

σε έναν τρίτο.

Επιπλέον απαιτείται:

 Δήλωση του προσώπου προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση ότι 

αποδέχεται τη μεταβίβαση.

 Δήλωση του προσώπου προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση στην οποία 

δηλώνει ότι: (α) Τα στοιχεία που δηλώνει με την παρούσα δήλωση είναι 

αληθή και ακριβή, (β) Δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Μόνο 

σε περίπτωση νομικών προσώπων), (γ) σε περίπτωση Ονομάτων Χώρου 

τρίτου επιπέδου των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι μεταβλητό, φέρει 

την ιδιότητα που αντιστοιχεί σε φορείς στους οποίους δύναται να 

εκχωρηθεί το συγκεκριμένο Κοινόχρηστο Όνομα Χώρου που συνθέτει το 

Μη Μεταβλητό πεδίο, (δ) Ο μέχρι σήμερα Φορέας Ονόματος Χώρου με 

κατάληξη .gr είναι νομικό πρόσωπο, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

του οποίου Φορέα επέρχομαι σύμφωνα με σχετικά νομιμοποιητικά 

έγγραφα που επισυνάπτω εν προκειμένω, λόγω π.χ. συγχωνεύσεως δι’ 

απορροφήσεως, μετατροπής Α.Ε. σε Ε.Π.Ε., απόσχισης κλάδου κ.λπ., (ε) Σε 

περίπτωση αλλαγής ονοματεπώνυμου του Φορέα λόγω καθολικής 
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διαδοχής, είμαι νόμιμος κληρονόμος του Φορέα. Εν προκειμένω 

επισυνάπτω σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα.

 Τα  νόμιμα  τέλη  και  τα  επιπλέον  τέλη  τα  οποία  τυχόν  απαιτεί  για  τη
μεταβίβαση ο Καταχωρητής.

9 Άλλες χρήσιμες πληροφορίες:

 Είναι δυνατή η μεταβολή των στοιχείων ή των επωνυμίας του φορέα ενός 

ονόματος χώρου, μετά από δήλωση μεταβολής στοιχείων ή επωνυμίας στον 

καταχωρητή. Η πράξη αυτή δεν χρεώνεται με τέλη.

 Μπορείτε να αλλάξετε καταχωρητή, συμπληρώνοντας σχετική δήλωση.

 Ένα όνομα χώρου μπορεί να ενεργοποιηθεί προσωρινά, υπό την προϋπόθεση 

ότι η δήλωση εκχώρησης δεν είναι ανυπόστατη.

 Ένα όνομα χώρου μπορεί να απενεργοποιηθεί προσωρινά, εάν έχει εκδοθεί 

απόφαση δικαστηρίου.

10 Πληροφορίες για καταχωρητές

Για  να γίνει κάποιος καταχωρητής ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr πρέπει να 

υποβάλλει στην ΕΕΤΤ το Έντυπο Γνωστοποίησης Καταχωρητή, προσκομίζοντας και 

μια σειρά δικαιολογητικά. Η υποβολή του εντύπου γίνεται ηλεκτρονικά: 

https://www.services.eett.gr/aitisis/index.do 
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 Για την πρόσβαση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων για παρόχους 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ο αιτών/ούσα υποβάλλει "Δήλωση Διαχειριστή": 

http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News/news_1072.html   

Καταχωρητής μπορεί να γίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει ιδρυθεί και

διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους της ΕΕ. Αν τα πρόσωπα αυτά κατοικούν ή 

εδρεύουν σε κράτος μέλος  της ΕΕ, πρέπει να έχουν διορίσει αντίκλητο στην Ελλάδα.

Κριτήρια που πρέπει να πληροί όποιος επιθυμεί να γίνει καταχωρητής ονομάτων 

χώρου με κατάληξη .gr:

Οι Καταχωρητές οφείλουν:  α) να ακολουθούν τα υποδείγματα των παραρτημάτων

Ε έως και Ι και το παράρτημα ΙΓ και ΙΕ και ειδικά να απαιτούν από τους 

καταχωρούμενους να υποβάλουν τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που 

περιγράφονται σε αυτά με το περιεχόμενο που ορίζουν, β)να διαθέτουν ιστοσελίδα 

και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας καθώς και γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών η 

οποία θα λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 πμ έως 4:00 μμ., γ)να 

χρησιμοποιούν υποσύστημα του Μητρώου για την πληρωμή των νόμιμων τελών, δ) 

να διαθέτουν και να μεριμνούν για την καλή λειτουργία δικών τους Εξυπηρετητών 

Ονομάτων τουλάχιστον δύο προς εξυπηρέτηση των Καταχωρουμένων, και για τη 

δικτυακή σύνδεση αυτών των εξυπηρετητών με το Σύστημα Ονοματοδοσίας 

Διαδικτύου,  ε) να διαθέτουν και να μεριμνούν για την καλή λειτουργία του υλικού 

και του λογισμικού που χρησιμοποιείται για την τήρηση του αρχείου με τα στοιχεία 

των Καταχωρουμένων που εξυπηρετούν,  στ) να διαθέτουν το αντίστοιχο έμψυχο 

δυναμικό, σε σχέση με τον αριθμό των Καταχωρουμένων που αναμένεται να 

εξυπηρετήσουν, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή επεξεργασία και ο έλεγχος των

δηλώσεων εκχώρησης μέσα στα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό χρονικά όρια.
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11 Υποδείγματα Δηλώσεων 

Ο Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr 

περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στα Παραρτήματά του τα εξής υποδείγματα τα οποία 

οφείλουν να χρησιμοποιούν οι καταχωρητές:

Υπόδειγμα Δήλωσης Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου .gr

Υπόδειγμα Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων

Υπόδειγμα Δήλωσης Μεταβίβασης Ονόματος Χώρου

Υπόδειγμα Δήλωσης Μεταβολής Επωνυμίας/Ονοματεπώνυμου Φορέα

Υπόδειγμα Δήλωσης Αλλαγής Καταχωρητή

Υπόδειγμα Δήλωσης Καταχώρησης Ονομάτων Χώρου .gr 

Υπόδειγμα Δήλωσης Στοιχείων Νέου Φορέα

Υπόδειγμα Δήλωσης Ενεργοποίησης Ονομάτων Χώρου .gr 
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