∆ήλωση Καταχώρησης Ονόµατος Χώρου
για domain µε κατάληξη .gr

Σηµειώσεις:
-

Τα πεδία µε αστερίσκο (*) διαβιβάζονται υποχρεωτικά στο µητρώο
και σε περίπτωση που δεν συµπληρωθούν η δήλωση είναι
ανυπόστατη σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 1α του κανονισµού.

-

Η
χρονική
προτεραιότητα
των
δηλώσεων
καταχώρησης
διασφαλίζεται µόνο µε την πρωτοκόλληση τους από το Μητρώο και
όχι µε την υποβολή τους στον Καταχωρητή.

A. ∆ηλωθέν Όνοµα Χώρου
Όνοµα Χώρου*:

.gr

Σηµειώστε µε √ όσα από τα κάτωθι
στοιχεία θεωρείτε εµπιστευτικά και
επιθυµείτε την απόκρυψή τους. Σε
περίπτωση που δε σηµειωθεί κανένα
όλα θα θεωρηθούν εµπιστευτικά.

B1. Στοιχεία ∆ηλώντος (για Φυσικό Πρόσωπο)
Κωδικός Προσώπου:
Κωδικός Εξουσιοδότησης
Προσώπου*:
Ονοµατεπώνυµο*:
Αρ. Ταυτότητας:
Αρχή έκδοσης Ταυτότητας:
ΑΦΜ:
∆.Ο.Υ.:
Επάγγελµα:
Τηλέφωνο *:
Fax:
E-mail *:
Οδός – Αριθµός Κατοικίας:
Περιοχή Κατοικίας:
Πόλη Κατοικίας:
Χώρα Κατοικίας:
Τ.Κ. Κατοικίας:

B2.α Στοιχεία ∆ηλώντος (για Νοµικό Πρόσωπο)
Κωδικός Προσώπου*:
Κωδικός Εξουσιοδότησης
Προσώπου*:
Πλήρης Επωνυµία*:
∆ιακριτικός Τίτλος:
Αντικείµενο:
ΑΦΜ:
∆.Ο.Υ.:
Τηλέφωνο*:
Fax:
E-mail*:
Οδός – Αριθµός Έδρας:
Περιοχή Έδρας:
Πόλη Έδρας:
Χώρα Έδρας:
Τ.Κ. Έδρας:
B2.β Στοιχεία Νόµιµου Εκπροσώπου ∆ηλώντος
Ονοµατεπώνυµο:
Αρ. Ταυτότητας:
Αρχή έκδοσης Ταυτότητας:
ΑΦΜ:
∆.Ο.Υ.:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:
Οδός – Αριθµός Κατοικίας:
Περιοχή Κατοικίας:
Πόλη Κατοικίας:
Χώρα Κατοικίας:
Τ.Κ. Κατοικίας:
Σηµείωση: Σε περίπτωση που ο καταχωρούµενος είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που κατοικεί / εδρεύει στο εξωτερικό, ο Καταχωρούµενος µε την παρούσα
αποδέχεται ότι η ΕΕΤΤ κοινοποιεί οποιαδήποτε έγγραφα όπως κοινοποίηση
Πράξης ∆ιεξαγωγής Ακρόασης σε περίπτωση που α) κατατεθεί καταγγελία –
αίτηση διαγραφής Ονόµατος Χώρου από τρίτο πρόσωπο, ή µέσω αυτεπάγγελτης
από την ΕΕΤΤ διαδικασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο
µητρώο.

Γ. Περιεχόµενο

(Συµπληρώνεται για Ονόµατα Χώρου τρίτου επιπέδου των οποίων µόνο το τρίτο επίπεδο είναι
µεταβλητό και πρέπει να περιγράφεται η χρήση του Ονόµατος Χώρου από τον Καταχωρούµενο και η
ιδιότητά του στο πλαίσιο του παραρτήµατος Γ του κανονισµού)

∆. Κωδικός Εξουσιοδότησης Ονόµατος Χώρου*

(Η χρήση του Κωδικού Εξουσιοδότησης συνίσταται στο ότι διασφαλίζεται από το νέο Καταχωρητή η
ταυτοπροσωπεία του Φορέα κατά υποβολή δήλωσης αλλαγής Καταχωρητή και η ταυτοπροσωπεία του
Φορέα από τον Καταχωρητή καταχωρηµένου Ονόµατος Χώρου κατά την υποβολή δήλωσης
Μεταβίβασης, δήλωσης Μεταβολής στοιχείων, δήλωσης µεταβολής επωνυµίας/ονοµατεπωνύµου,
δήλωσης ανανέωσης, δήλωσης διαγραφής Ονόµατος Χώρου στο πλαίσιο του Κανονισµού ∆ιαχείρισης
και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου)

Ε. Εξυπηρετητές Ονοµατοδοσίας

ΥΠΕΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
Ο κάτωθι υπογραφόµενος ............................ (επώνυµο)......................... (όνοµα)
.......................................................................
(ιδιότητα)
δηλώνω
υπευθύνως
σύµφωνα µε τον Νόµο 1599/86 ότι:
(α) Τα στοιχεία που δηλώνω µε την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή
(β) ∆εν παραβιάζω εν γνώσει µου δικαιώµατα τρίτων
(γ) ∆εσµεύω το συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νοµικών προσώπων)
(δ) αν το Μεταβλητό Πεδίου Ονόµατος Χώρου δευτέρου επιπέδου ταυτίζεται µε
γεωγραφικό όρο που περιλαµβάνεται στην λίστα γεωγραφικών όρων που είναι
δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στην ελληνική και λατινική µορφή (σύµφωνα µε
το Παράρτηµα IB του παρόντος), είµαι ο αρµόδιος Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ε) σε περίπτωση ∆ήλωσης Καταχώρησης Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gov.gr, είµαι
κυβερνητικός οργανισµός.
(ζ) σε περίπτωση Ονοµάτων Χώρου τρίτου επιπέδου των οποίων µόνο το τρίτο επίπεδο
είναι µεταβλητό, φέρω την ιδιότητα που αντιστοιχεί σε φορείς στους οποίους δύναται να
εκχωρηθεί το συγκεκριµένο Κοινόχρηστο Όνοµα Χώρου που συνθέτει το Μη Μεταβλητό
πεδίο.
Τόπος & Ηµεροµηνία

/
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Ο ΑΙΤΩΝ - Ο Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ DOMAIN
(Υπογραφή για φυσικό πρόσωπο / Υπογραφή & Σφραγίδα για νοµικό πρόσωπο)

