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ΕΙΔΙΚΟΙ και ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ονομάτων Χώρου .gr, .ελ, .eu 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ονομάτων Χώρου .gr, ελ.,.eu 

 
1. Οι αναφερόμενες στην παρούσα Αίτηση Υπηρεσίες Ονομάτων Χώρου παρέχονται από τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Κηφισίας αριθμός 99, Τ.Κ. 
15124) με Α.Φ.Μ. 094019245 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής στο παρόν η «Εταιρεία»). 

2. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και δεν υπόκεινται στο Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% του άρθρου 55 του 
Ν.4389/2016. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τους παρόντες όρους και τον 
τιμοκατάλογο του με την υποχρέωση έγκαιρης ενημέρωσης του Πελάτη μέσω της ιστοσελίδας, 
https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/ote-domain-names.html . 

3. Η Εταιρεία υποχρεούται να: 
i. προωθεί στο Μητρώο την εκάστοτε υποβληθείσα από τον Πελάτη Δήλωση Καταχώρησης και γενικά να προβαίνει σε κάθε 

ενέργεια που απαιτείται κάθε φορά εντός των προθεσμιών και υπό τους όρους που προβλέπει ο εκάστοτε εν ισχύ Κανονισμός 
Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη «.gr» ή «.ελ» και οι εκάστοτε εν ισχύ διατάξεις 
που διέπουν την καταχώριση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.eu». 

ii. ενημερώνει τον Πελάτη με κάθε πρόσφορο τρόπο και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή Δήλωσης Καταχώρησης και να 
δημοσιεύει και σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας του: α) ότι η χρονική προτεραιότητα των Δηλώσεων Καταχώρησης που 
υποβάλλει ο Πελάτης διασφαλίζεται μόνο με την πρωτοκόλλησή τους από το Μητρώο και όχι με την Υποβολή της στην 
Εταιρεία, β) τη μέθοδο επικοινωνίας με το Μητρώο την οποία διαθέτουν και ότι το χρονικό διάστημα που τυχόν μεσολαβεί 
από την υποβολή της Δήλωσης Καταχώρησης μέχρι τη διαβίβασή της στο Μητρώο και την πρωτοκόλλησή της από αυτό και 
το οποίο δεν υπερβαίνει τη μία (1) εργάσιμη ημέρα. 

iii. ενημερώνει τον  Πελάτη με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει στην Δήλωση Καταχώρησής  του, 
για οποιοδήποτε στοιχείο, πληροφορία του κοινοποιηθεί από το Μητρώο ή/και την ΕΕΤΤ και αφορά στο Όνομα Χώρου του 
εκτός της περίπτωσης ενεργοποίησης της υπηρεσίας με δήλωση υφιστάμενου Ονόματος Χώρου  από άλλον Καταχωρητή. 

iv. παραδώσει στον Πελάτη αποδεικτικό κατάθεσης της Δήλωσης Καταχώρησης στο οποίο αναγράφεται α) το δηλωθέν Όνομα 
Χώρου με κατάληξη «.gr» ή «.ελ», «.eu» β) το όνομα του Καταχωρούμενου, γ) τον αριθμό πρωτοκόλλου, δ) την ημερομηνία, 
ώρα και λεπτό της ώρας υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης όπως αυτά εστάλησαν στον Μητρώο εντός μίας (1) εργάσιμης 
ημέρας από την κοινοποίηση των στοιχείων της Δήλωσης Καταχώρησης στο Μητρώο. 

4. Η Εταιρεία δύναται να μην προωθήσει Δήλωση Καταχώρησης  του Πελάτη  στο Μητρώο/ΕΕΤΤ εάν θεωρεί ότι αυτή δεν είναι πλήρης 
και ακριβής ή/και ότι περιέχει ψευδή στοιχεία ή/και δεν συνοδεύεται από τα απαραίτητα έγγραφα ή/και παραβιάζει δικαιώματα 
τρίτων ή/και παραβιάζει τις διατάξεις του εκάστοτε εν ισχύ Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain 
Names) με κατάληξη «.gr» ή «.ελ», τις εκάστοτε εν ισχύ διατάξεις που διέπουν την καταχώριση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη 
«.eu», την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, του Πελάτη μη δικαιούμενου να εγείρει οιαδήποτε αξίωση εναντίον της για το λόγο 
αυτό. 

5. Η Εταιρεία τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης κι εκχώρησης ονομάτων χώρου με κατάληξη «.gr»,   «.ελ», 
«.eu» και περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων Ονομάτων Χώρου. Αναφορικά με το θέμα της 
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για την παροχή των Υπηρεσιών, ο ΟΤΕ ενημερώνει τον Συνδρομητή μέσω του σχετικού 
κειμένου, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο www.cosmote.gr/dataprivacypolicy/notices 

6. Ο Πελάτης παρέχει άμεσα στην Εταιρεία οποιαδήποτε στοιχεία, πληροφορίες, έγγραφα απαιτούνται κάθε φορά για την προώθηση 
της Δήλωσης Καταχώρησής του και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών από αυτήν. 

7. Ο Πελάτης προκαταβάλλει τα τέλη που ορίζει η Εταιρεία ανάλογα με την εκάστοτε υποβληθείσα από αυτόν Δήλωση Καταχώρησης. 
Σε αντίθετη περίπτωση η Εταιρεία δικαιούται να μην προωθήσει την Δήλωση Καταχώρησης του Πελάτη  στο Μητρώο και στην 
ΕΕΤΤ, ουδεμία δε ευθύνη θα φέρει έναντι του Πελάτη. 

8. Ο Πελάτης υποβάλλει την τυχόν αίτηση απενεργοποίησης δεσμευμένης μορφής, ανανέωσης, μεταβολής επωνυμίας / 
ονοματεπωνύμου ή/και μεταβίβασης του Ονόματος Χώρου εντός των προθεσμιών που θέτει ο Κανονισμός Διαχείρισης και 
Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη «.gr» ή «.ελ» για τις οποίες είναι ενήμερος και τις διατάξεις που 
διέπουν την καταχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.eu». Με τυχόν ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Αυξημένης Ασφάλειας, η 
οποία προσφέρει ένα υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας στους Πελάτες, για ένα Όνομα Χώρου δεν επιτρέπονται μεταβολές στα στοιχεία 
του (και στα στοιχεία τυχόν ενεργοποιημένων δεσμευμένων μορφών του) ή άλλες πράξεις επί του Ονόματος Χώρου. Αλλαγές σε 
ένα Όνομα Χώρου με ενεργή Υπηρεσία Αυξημένης Ασφάλειας επιτρέπονται μόνο εφόσον ζητηθεί από τον Πελάτη και για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο ο ίδιος θα ορίσει. 

9. Σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της παρούσας σύμβασης, τυχόν εκκρεμής οφειλή του Πελάτη στην Εταιρεία καθίσταται 
αμέσως ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. 

10. Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την Εταιρεία για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση των στοιχείων που 
περιλαμβάνονται στην Δήλωση Καταχώρησής  του  μέσω Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων και το αργότερο εντός μηνός από την 
ημερομηνία μεταβολής οιουδήποτε εκ των στοιχείων αυτών. 

11. Ο Πελάτης συμμορφώνεται με τις διατάξεις του εκάστοτε εν ισχύ Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain 
Names) με κατάληξη «.gr» ή «.ελ», τις εκάστοτε εν ισχύ διατάξεις που διέπουν την καταχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη 
«.eu», τις οδηγίες και υποδείξεις της Εταιρείας. 

12. Ο Πελάτης δηλώνει ότι, με σκοπό την ενημέρωσή του με SMS ή e-mail, είναι συνδρομητής του (ή των) αριθμού/ών κινητού 
τηλεφώνου και αποκλειστικός κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τα οποία και είναι αληθινά και υπό τον 
πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του, και η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του από τυχόν πρόσβαση τρίτων στα 
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 ανωτέρω. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι υποχρεούται να ενημερώνει την Εταιρεία σε περίπτωση αλλαγής του αριθμού κινητού 
τηλεφώνου ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ  ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ .GR Ή 
.ΕΛ (DN  REGISTRAR) 

 
 

Η παροχή υπηρεσιών Καταχωρητή Ονομάτων Χώρου .gr ή .ελ παρέχεται από την εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «ΟΤΕ»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, (οδός Κηφισίας αριθμός 99, ΤΚ 15124), με 
ΑΦΜ 094029245, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (ΓΕΜΗ 1037501000), και απευθύνεται σε επαγγελματίες (μικρές επιχειρήσεις και επιτηδευματίες). Οι 
παρόντες όροι, σε συνδυασμό με την εκάστοτε υποβληθείσα από τον Πελάτη Δήλωση Καταχώρησης αίτηση και τον εκάστοτε ισχύοντα 
τιμοκατάλογο του ΟΤΕ, καθορίζουν τους Όρους και τις Προϋποθέσεις υπό τους οποίους ο ΟΤΕ παρέχει υπηρεσίες καταχώρησης Ονομάτων 
Χώρου .GR. (εφ’ εξής «Υπηρεσία»). 
 
 
ΟΡΙΣΜΟΙ 
«Ενεργοποίηση Ονόματος Χώρου»: Η έναρξη λειτουργίας ενός Ονόματος Χώρου ως μέσου επικοινωνίας στο Διαδίκτυο μέσω της εγγραφής 
του στους αντίστοιχους Εξυπηρετητές Ονομάτων. 
«Εξυπηρετητής Ονομάτων»: Ένα πληροφοριακό σύστημα συνδεδεμένο με το Διαδίκτυο, οι βασικές λειτουργίες του οποίου είναι να διατηρεί 
πληροφορίες σχετικά με τη δενδρική δομή των Ονομάτων Χώρου (domain) και να αντιστοιχεί Ονόματα Χώρου σε διευθύνσεις IP σύμφωνα με 
το Σύστημα Ονοματοδοσίας Διαδικτύου. 
«Καταχωρητής»: Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο προς το οποίο είναι δυνατό να υποβάλλονται δηλώσεις καταχώρησης από ενδιαφερόμενους να 
τους εκχωρηθεί  Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ όπως επίσης δηλώσεις μεταβίβασης, μεταβολής επωνυμίας/ονοματεπωνύμου, 
ενεργοποίησης δεσμευμένου Ονόματος, διαγραφής, ανανέωσης, μεταβολής στοιχείων, αλλαγής Καταχωρητή, ενεργοποίησης υπηρεσίας 
αυξημένης ασφάλειας σχετικά με Ονόματα Χώρου .gr ή .ελ. 
«Καταχώρηση»: Η διαδικασία Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ στο σύνολό της, η οποία ξεκινά με την υποβολή της 
Δήλωσης Καταχώρησης στον Καταχωρητή και λήγει με την Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ. 
«Μητρώο»: Η βάση δεδομένων που περιλαμβάνει το σύνολο των καταχωρηθέντων Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ και των Ονομάτων 
Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ που τυχόν αποτελούν αντικείμενο δηλώσεων καταχώρησης, με τα στοιχεία τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε ένα 
από αυτά. 
«Όνομα Χώρου»: Ένα αλφαριθμητικό στοιχείο το οποίο εκχωρείται προς χρήση σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο με σκοπό την χρήση, από 
το συγκεκριμένο πρόσωπο ή με την συναίνεσή του, πρωτοκόλλων ή υπηρεσιών του Διαδικτύου. 
«Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ»: Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο Εκχώρησης 
«Σύστημα Ονοματοδοσίας Διαδικτύου»: Το σύνολο των στοιχείων λογισμικού και υλικού καθώς και οι μεταξύ τους δικτυακές συνδέσεις που 
υλοποιούν τις αρχές διαχείρισης Ονομάτων Xώρου όπως αυτές τέθηκαν με τα πρότυπα του Διαδικτύου RFC 1034, RFC 1035, RFC 1122, RFC 
1123, RFC 2182 καθώς και με όσα πρότυπα ακολούθως τα τροποποίησαν, συμπλήρωσαν ή / και βασίστηκαν σε αυτά. 
 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 Ο ΟΤΕ στο πλαίσιο της παρούσας διαθέτει στον Πελάτη: α) την παροχή υπηρεσιών Καταχωρητή που για καταχώρηση στο μητρώο της 
ΕΕΤΤ ονόματος χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr στo πλαίσιo της Απόφασης 843/2/1-03-2018 της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Διαχείρισης 
και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ» (ΦΕΚ  973/Β’/19-03-2018)» όπως εκάστοτε ισχύει 
τροποποιηθείσα (εφεξής καλούμενη ως ο «Κανονισμός»), και β) την εγγραφή, χωρίς χρέωση, του ονόματος χώρου (Domain Names) με 
κατάληξη .gr, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου, στους εξυπηρετητές ονομάτων του ΟΤΕ (εφεξής καλούμενοι «Εξυπηρετητές Ονομάτων»). 

 

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΤΕ   

 

2.1.  Ο ΟΤΕ υποχρεούται να:  

α.   προωθεί την εκάστοτε υποβληθείσα από τον Πελάτη Δήλωση Καταχώρησης και γενικά να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που απαιτείται 
κάθε φορά εντός των προθεσμιών και υπό τους όρους που προβλέπει ο εκάστοτε εν ισχύ Κανονισμός. 

β.  ενημερώνει τον Πελάτη με κάθε πρόσφορο τρόπο και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή Δήλωσης Καταχώρησης και να 
δημοσιεύει και σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας του: i) ότι η χρονική προτεραιότητα των Δηλώσεων Καταχώρησης που υποβάλλει 
ο Πελάτης διασφαλίζεται μόνο με την πρωτοκόλλησή τους από το Μητρώο και όχι με την Υποβολή της στον ΟΤΕ, ii) τη μέθοδο 
επικοινωνίας με το Μητρώο την οποία διαθέτουν και το χρονικό διάστημα που τυχόν μεσολαβεί από την υποβολή της Δήλωσης  

Καταχώρησης μέχρι τη διαβίβασή της στο Μητρώο και την πρωτοκόλλησή της από αυτό και το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία 
(1) εργάσιμη ημέρα. 

γ   ενημερώνει τον  Πελάτη με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει στην Δήλωση Καταχώρησής  του, για 
οποιοδήποτε στοιχείο, πληροφορία του κοινοποιηθεί από το Μητρώο ή/και την ΕΕΤΤ και αφορά στο Όνομα Χώρου του εκτός της 
περίπτωσης ενεργοποίησης της υπηρεσίας με δήλωση υφιστάμενου Ονόματος Χώρου  από άλλον Καταχωρητή. 

δ.    διαθέτει και να μεριμνά  για την καλή λειτουργία τουλάχιστον δύο δικών του Εξυπηρετητών Ονομάτων προς εξυπηρέτηση των Πελατών, 
εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν, καθώς και για τη δικτυακή σύνδεση αυτών των εξυπηρετητών με το Σύστημα Ονοματοδοσίας Διαδικτύου. 

ε.     μην αρνείται χωρίς εύλογη αιτία την παροχή υπηρεσιών 
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στ.  τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης κι εκχώρησης ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr  ή .ελ και περί  προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων ονομάτων χώρου. 

 

 

2.2. Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τους παρόντες όρους και τον τιμοκατάλογο του. Υποχρεούται 
όμως να ενημερώνει εγκαίρως τον Πελάτη μέσω της ιστοσελίδας του, https://www.cosmote.gr/.  

 

 

 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 

 

        Ο Πελάτης υποχρεούται  να:  

3.1 ελέγχει, με επιμέλεια και ευθύνη του, πριν την υποβολή στον ΟΤΕ Δήλωσης Καταχώρησης για εκχώρηση Ονόματος Χώρου , ότι το 
εν λόγω Όνομα Χώρου είναι διαθέσιμο, δεν συντίθεται από αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν σημείο το οποίο είτε έρχεται 
σε σύγκρουση με προηγούμενα δικαιώματα τρίτων είτε απαγορεύεται η εκχώρησή του, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία 

3.2  να συμπληρώνει όλα τα απαιτούμενα πεδία στην Δήλωση Καταχώρησης ενεργοποίησης της Υπηρεσίας και να δηλώνει ότι είναι ο 
νόμιμος Κάτοχος του Ονόματος Χώρου  και είναι ο κατεξοχήν και μόνος αρμόδιος για την διαχείριση των υπηρεσιών Δρομολόγησης 
Ονόματος Χώρου να δρομολογεί το Όνομα Χώρου (domain name)  στην υπηρεσία    υποβάλει κάθε φορά Δήλωση Καταχώρησης 
πλήρη, ακριβή και σύμφωνη με τα οριζόμενα στον εκάστοτε εν ισχύ Κανονισμό 

3.3 παρέχει άμεσα στον OTE οποιαδήποτε στοιχεία, πληροφορίες, έγγραφα απαιτούνται κάθε φορά για την προώθηση της Δήλωσης 
Καταχώρησης του και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών από τον OTE. Σε αντίθετη περίπτωση ο ΟΤΕ δικαιούται να μην 
προωθήσει την Δήλωση Καταχώρησης του Πελάτη  στο Μητρώο και στην ΕΕΤΤ, ουδεμία δε ευθύνη θα φέρει έναντι του Πελάτη  

3.4 υποβάλει την τυχόν αίτηση απενεργοποίησης δεσμευμένης μορφής, ανανέωσης, μεταβολής επωνυμίας / ονοματεπωνύμου ή/και 
μεταβίβασης του Ονόματος Χώρου εντός των προθεσμιών που θέτει ο Κανονισμός για τις οποίες είναι ενήμερος 

3.5 προκαταβάλει τα τέλη που ορίζει ο ΟΤΕ ανάλογα με την εκάστοτε υποβληθείσα από αυτόν Δήλωση Καταχώρησης. 

3.6 επιλέγει κωδικό (συνθηματικό Πελάτη),  μη προβλέψιμο, διαφυλάσσει το απόρρητο των κωδικών (κωδικός Πελάτη, συνθηματικό 
Πελάτη, κωδικός εξουσιοδότησης)  και δεν τον γνωστοποιεί σε τρίτους. Η γνωστοποίησή του καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, με ή 
χωρίς αντάλλαγμα, απαγορεύεται ρητά. Τα νομικά πρόσωπα φέρουν την ευθύνη, ώστε ο κωδικός να χρησιμοποιούνται μόνον από 
τα εξουσιοδοτημένα προς αυτό πρόσωπα και μόνο για τις ανάγκες τους. Ο ΟΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση απώλειας, 
διαρροής ή κλοπής του κωδικού του Πελάτη 

3.7 συμμορφώνεται με τις διατάξεις του εκάστοτε εν ισχύ Κανονισμού, τις οδηγίες και υποδείξεις του ΟΤΕ 

3.8 μην  προβαίνει σε ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής  νομοθεσίας, ενδεικτικά  
και όχι περιοριστικά τους νόμους που αφορούν στη διαχείριση και εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr, ή .ελ, τον 
ανταγωνισμό, την προστασία προσωπικών δεδομένων, την προστασία σημάτων, των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας και των συναφών δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, ή/και που προσβάλλουν τα χρηστά ήθη και τη δημόσια αιδώ 

3.9 να ενημερώνει εγγράφως τον OTE για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην Δήλωση 
Καταχώρησής  του  μέσω Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων και το αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία μεταβολής οιουδήποτε 
εκ των στοιχείων αυτών. 

 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

4.1 Ο Πελάτης οφείλει να προκαταβάλει, με την υποβολή κάθε Δήλωσης Καταχώρησης, τα τέλη που προβλέπονται αντίστοιχα στον 
εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του ΟΤΕ, πλέον ΦΠΑ, με κάποιον από τους τρόπους που υποδεικνύει ο ΟΤΕ.  

4.2 Το παραστατικό τιμολόγησης των υπηρεσιών εκδίδεται και αποστέλλεται από τον OTE στη διεύθυνση που έχει δηλώσει στην Δήλωση 
Καταχώρησης ο Πελάτης.  

4.3 Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να μην προωθεί στο Μητρώο/ΕΕΤΤ την Δήλωση Καταχώρησης του Πελάτη  έως ότου ο τελευταίος 
καταβάλει πλήρως τα σχετικά με την Δήλωση Καταχώρησης  οριζόμενα από τον ΟΤΕ τέλη ή να ζητήσει την ανάκληση της τυχόν 
υποβληθείσας στο Μητρώο ανωτέρω Δήλωσης για εκχώρηση Ονόματος Χώρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον εκάστοτε εν ισχύ 
Κανονισμό. Σημειώνεται ότι η χρονική προτεραιότητα της Δήλωσης Καταχώρησης του Καταχωρούμενου διασφαλίζεται μόνο με την 
πρωτοκόλληση της Δήλωσής  του από το Μητρώο της ΕΕΤΤ και όχι με την υποβολή της από τον Πελάτη στον ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ ουδεμία 
απολύτως ευθύνη φέρει έναντι του Πελάτη ή/και οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε επίδραση τυχόν επέλθει στη χρονική 
προτεραιότητα της Δήλωσης Καταχώρησης του Πελάτη και τις συνεπακόλουθες αυτής συνέπειες, εκ του γεγονότος της μη 
εμπρόθεσμης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, καταβολής από τον Πελάτη  των τελών αυτών. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν μη εξόφληση των 
τελών από τον Πελάτη συνεπάγεται την επιβάρυνση του τελευταίου με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας καθώς και με τα έξοδα 
(λειτουργικά, δικαστικά ή άλλα) στα οποία τυχόν υποβληθεί ο ΟΤΕ για την είσπραξη της οφειλής. 

4.4 Προ-καταβληθέντα τέλη επιστρέφονται άτοκα στον Πελάτη αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α.   εάν ο ΟΤΕ δεν προωθήσει την Δήλωση Καταχώρησης του Πελάτη  στο Μητρώο/ΕΕΤΤ επειδή η υποβληθείσα από τον Πελάτη  
Δήλωση δεν είναι πλήρης και ακριβής ή/και δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση, όπως ορίζει ο εκάστοτε εν 
ισχύ Κανονισμός, νομιμοποιητικά έγγραφα, του Πελάτη μη δικαιούμενου να απαιτήσει οποιαδήποτε αποζημίωση ή προβάλει 
οποιαδήποτε αξίωση εναντίον του ΟΤΕ για το λόγο αυτό.  

β.    εάν η Δήλωση Καταχώρησης  που έχει υποβάλει ο Πελάτης για εκχώρηση Ονόματος Χώρου ή ενεργοποίηση δεσμευμένου 
Ονόματος Χώρου ή μεταβίβαση Ονόματος Χώρου ή μεταβολή επωνυμίας/ονοματεπωνύμου Φορέα ή ανανέωση εκχωρημένου  

 

https://www.cosmote.gr/
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         ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου Ονόματος Χώρου κριθεί ανυπόστατη από την ΕΕΤΤ σύμφωνα με τον εκάστοτε Κανονισμό 
Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr., ή .ελ. 

γ.    εάν απορριφθεί η Δήλωση Καταχώρησης του Πελάτη λόγω υπαίτιου λάθους, παράλειψης ή καθυστέρησης εκ μέρους του ΟΤΕ. 
Πέραν αυτού ο ΟΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει. 

 

 

4.5 Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει οποτεδήποτε την τιμολογιακή πολιτική του.   

 

5. ΕΥΘΥΝΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  

 

5.1. Ο ΟΤΕ δύναται να μην προωθήσει Δήλωση Καταχώρησης  του Πελάτη  στο Μητρώο/ΕΕΤΤ εάν θεωρεί ότι αυτή δεν είναι πλήρης και 
ακριβής ή/και ότι περιέχει ψευδή στοιχεία ή/και δεν συνοδεύεται από τα απαραίτητα έγγραφα ή/και παραβιάζει δικαιώματα τρίτων 
ή/και παραβιάζει τις διατάξεις του εκάστοτε εν ισχύ Κανονισμού, την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, του Πελάτη  μη δικαιούμενου να 
εγείρει οιαδήποτε αξίωση εναντίον του για το λόγο αυτό.  

5.2.  Με εξαίρεση τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 4.3.γ, ο ΟΤΕ ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει έναντι του Πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου 
για τυχόν διαγραφή, προσωρινή ή οριστική απενεργοποίηση, μη εκχώρηση, μη ενεργοποίηση δεσμευμένης μορφής, μη ανανέωση, 
αφαίρεση χρήσης, μη αποδοχή της αίτησης μεταβίβασης του Ονόματος Χώρου  του Πελάτη , μη αποδοχή της αίτησης μεταβολής 
επωνυμίας / ονοματεπωνύμου, για τυχόν χρήση του από τρίτους ή για ενέργειες ή παραλείψεις του Πελάτη ή/και τρίτου που μπορούν 
να επηρεάσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Όνομα Χώρου. 

5.3. Ομοίως, ο ΟΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι τρίτων σε περίπτωση που η εκχώρηση ή/και η χρήση του Ονόματος Χώρου από τον 
Πελάτη παραβιάζουν οιασδήποτε μορφής δικαιώματά τους. Ο ΟΤΕ δεν εμπλέκεται σε διενέξεις μεταξύ Πελατών  ή αυτών με τρίτους 
σχετικά με οτιδήποτε αφορά ή σχετίζεται με Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr. 

5.4 Σε καμία περίπτωση ο ΟΤΕ δεν θα υποχρεούται σε αποζημίωση για τυχόν έμμεσες ή αποθετικές ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη του 
Καταχωρούμενου ή τρίτου, όπως ενδεικτικά μειωμένο ή απολεσθέν εισόδημα, σύμβαση που δεν καταρτίστηκε ή ματαιώθηκε κ.λπ., 
που μπορεί να προκύψουν από ή/και κατά την παροχή από τον OTE υπηρεσιών Καταχωρητή.  

 

6. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

Ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη για τυχόν μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων σε περιπτώσεις επέλευσης 
οποιουδήποτε γεγονότος ανωτέρας βίας και γενικότερα γεγονότος εκτός του πεδίου ελέγχου του. Ενδεικτικά τα ακόλουθα γεγονότα 
συνιστούν ανωτέρα βία: Ο πόλεμος (είτε έχει κηρυχθεί είτε όχι), οι ταραχές, οι πράξεις δολιοφθοράς, οι τρομοκρατικές πράξεις, οι θεομηνίες, 
οι σεισμοί, οι εκρήξεις και οι πυρκαγιές, οι εμπορικοί αποκλεισμοί, οι απεργίες, πράξεις Ελληνικών, Ευρωπαϊκών ή άλλων Αρχών, καθώς 
και συναφή έκτακτα γεγονότα που επηρεάζουν δυσμενώς την επιχειρησιακή λειτουργία του ΟΤΕ. Ενδεικτικά τα ακόλουθα γεγονότα 
συνιστούν ανωτέρα βία: Ο πόλεμος (είτε έχει κηρυχθεί είτε όχι), οι ταραχές, οι πράξεις δολιοφθοράς, οι τρομοκρατικές πράξεις, οι θεομηνίες, 
οι σεισμοί, οι εκρήξεις και οι πυρκαγιές, οι εμπορικοί αποκλεισμοί, οι απεργίες, πράξεις Ελληνικών, Ευρωπαϊκών ή άλλων Αρχών, καθώς 
και συναφή έκτακτα γεγονότα που επηρεάζουν δυσμενώς την επιχειρησιακή λειτουργία του ΟΤΕ 

 

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΛΥΣΗ 

 

7.1 Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι αορίστου χρόνου και ισχύει από την ημερομηνία υποβολής για πρώτη φορά αίτησης προς 
τον OTE για παροχή υπηρεσιών Καταχωρητή. 

7.2 Η παρούσα λύεται αυτομάτως και αζημίως για τον OTE σε περίπτωση: 

α.     λήξης της διάρκειας εκχώρησης του Ονόματος Χώρου στον Πελάτη παρέλευσης του διαστήματος των δεκαπέντε (15) 
ημερών που έπεται και διαρκεί το δικαίωμα δέσμευσης του Ονόματος Χώρου   και μη ανανέωσής της για οποιονδήποτε λόγο. 

β.    που η Δήλωση Καταχώρησης του Πελάτη  για εκχώρηση Ονόματος Χώρου  κριθεί ανυπόστατη από την ΕΕΤΤ.  

γ.   μη προώθησης από τον OTE στο Μητρώο/ΕΕΤΤ Δήλωσης Καταχώρησης  του Πελάτη  για εκχώρηση Ονόματος Χώρου που δεν 
πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα και τον Κανονισμό. 

δ.    μεταβίβασης του Ονόματος Χώρου του Πελάτη σε τρίτον. 

ε.    αλλαγής Καταχωρητή. 

στ.   διαγραφής του Ονόματος Χώρου  του Πελάτη  για κάποιον από τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 10 του Κανονισμού.  

7.3 Σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της παρούσας σύμβασης, τυχόν εκκρεμής οφειλή του Πελάτη στον OTE καθίσταται 
αμέσως ληξιπρόθεσμη και απαιτητή.  

 

8. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΕΚΧΩΡΗΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΜΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ  

 

8.1 Η παρούσα σύμβαση είναι η πλήρης και η μόνη συμφωνία μεταξύ του ΟΤΕ και του Πελάτη  και υπερισχύει κάθε άλλης προηγούμενης 
γραπτής ή προφορικής συμφωνίας ή επικοινωνίας με τον OTE ή με τους αντιπροσώπους του, απαγορεύεται δε να γίνει αντικείμενο 
εκχώρησης, μέρος αυτής ή το σύνολο της, από οποιονδήποτε από τους συμβαλλομένους προς οιονδήποτε τρίτο χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του άλλου μέρους. 

8.2 Ο ΟΤΕ δικαιούται να τροποποιεί τους όρους της παρούσας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 



 
 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
     

Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών 
COSMOTE 13818 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΑΦΜ 094019245 

 

 

8.3 Η εκ μέρους του ΟΤΕ μη άσκηση ή μερική άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός του που απορρέει από την παρούσα σύμβαση δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει την άσκησή του στο μέλλον.  

 

 

9. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

        Κάθε διαφορά μεταξύ του Πελάτη και του ΟΤΕ σε σχέση ή με αφορμή την παρούσα σύμβαση, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια της κατοικίας 
ή της έδρας του Πελάτη  ή του τόπου κατάρτισης της σύμβασης  τα οποία θα εφαρμόζουν το Ελληνικό Δίκαιο.  

 

 

10. ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για την παροχή της Υπηρεσίας παρακαλούμε ενημερωθείτε από το 
σχετικό κείμενο, το οποίο βρίσκεται ανηρτημένο στο  www.cosmote.gr/dataprivacypolicy/notices . 

 

11. ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

11.1 Ο Πελάτης δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα, οι οποίοι 
μαζί με την εκάστοτε υποβληθείσα αίτησή του προς τον OTE και τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του ΟΤΕ καθορίζουν τους 
Όρους υπό τους οποίους ο ΟΤΕ παρέχει στον υπηρεσίες Καταχωρητή. 

11.2 Ο Πελάτης δηλώνει επίσης ότι έχει λάβει πλήρη γνώση του ισχύοντος σήμερα τιμοκαταλόγου του ΟΤΕ. 

11.3 Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει λάβει πλήρη γνώση της Απόφασης  843/2/1-03-2018 της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης 
Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ» (ΦΕΚ  973/Β’/19-03-2018)»  

11.4 Ο Πελάτης αποδέχεται ότι, σε περίπτωση που ο ΟΤΕ πρόκειται να παύσει, για οποιονδήποτε λόγο, να λειτουργεί ως Καταχωρητής, 
γεγονός το οποίο ο ΟΤΕ αναλαμβάνει να γνωστοποιήσει εγκαίρως στον Πελάτη με κάθε πρόσφορο τρόπο (e-mail, fax, μέσω του site 
του), υποχρεούται να μεταφέρει άμεσα το Όνομα Χώρου  του σε άλλον Καταχωρητή. Πέραν της ως άνω γνωστοποίησης, ο ΟΤΕ 
ουδεμία άλλη ευθύνη φέρει και ο Πελάτης ουδεμία απαίτηση και από καμία αιτία έχει εναντίον του. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 
 
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 δηλώνω   και 

εγγυώμαι ότι: α) τα στοιχεία που δηλώνω στην Δήλωση Καταχώρησης προς την εταιρία “OTE A.E.” είναι ακριβή και αληθή, β) με το Όνομα Χώρου 

για το οποίο αιτούμαι, δεν παραβιάζω εν γνώσει μου δικαιώματα τρίτων, γ) είμαι ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου για το οποίο 

υποβάλλω την παρούσα Αίτηση και το οποίο δεσμεύω με την υπογραφή μου (σε περίπτωση που ο Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο), δ) αποδέχομαι 

ότι η ΕΕΤΤ θα κοινοποιεί οποιαδήποτε έγγραφα αφορούν στο Όνομα Χώρου για το οποίο αιτούμαι (π.χ. κοινοποίηση Πράξης Διεξαγωγής Ακρόασης 

εάν κατατεθεί καταγγελία – Δήλωση Διαγραφής Ονόματος Χώρου από τρίτο πρόσωπο, κ.λπ.) μόνο στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση που δηλώνω 

στην παρούσα Δήλωση Καταχώρησης  (σε περίπτωση που ο Καταχωρούμενος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί/εδρεύει στο εξωτερικό, 

ε) είμαι ο δικαιούχος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (σε περίπτωση που η παρούσα Αίτηση αφορά Όνομα Χώρου δευτέρου επιπέδου με 

κατάληξη .gr που το Μεταβλητό Πεδίο του ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στη λίστα γεωγραφικών όρων που είναι δημοσιευμένη 

στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ), στ) είμαι κυβερνητικός οργανισμός (σε περίπτωση που η παρούσα Αίτηση αφορά στην καταχώρηση ή ενεργοποίηση 

δεσμευμένης μορφής Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gov.gr), ζ) φέρω την ιδιότητα που αντιστοιχεί στους φορείς στους οποίους δύναται να εκχωρηθεί 

Όνομα Χώρου τρίτου επιπέδου του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι μεταβλητό και το μη μεταβλητό επίπεδο πεδίο συντίθεται από  Κοινόχρηστο 

Όνομα Χώρου (σε περίπτωση που η παρούσα Δήλωση Καταχώρησης  αφορά τέτοιο Όνομα Χώρου), η) παρά την αλλαγή της 

επωνυμίας/ονοματεπωνύμου μου ως Φορέα του Ονόματος Χώρου που αναφέρεται στην παρούσα Δήλωση Καταχώρησης, υπάρχει ταυτοπροσωπία 

μεταξύ του παλαιού και του νέου Φορέα ως ανωτέρω δηλώνεται, όπως αυτό προκύπτει και από τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα που επισυνάπτω 

(σε περίπτωση υποβολής Δήλωσης Μεταβολής Επωνυμίας/Ονοματεπωνύμου), θ) αποδέχομαι την μεταβίβαση προς εμένα του Ονόματος Χώρου 

που αναφέρεται στην παρούσα Δήλωση  (σε περίπτωση υποβολής Δήλωσης  Μεταβίβασης Ονόματος Χώρου), ι) ο μέχρι σήμερα Φορέας του 

Ονόματος Χώρου για το οποίο αιτούμαι είναι νομικό πρόσωπο, στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του οποίου επέρχομαι σύμφωνα και με τα 

σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα που επισυνάπτω (σε περίπτωση υποβολής Δήλωσης  Μεταβίβασης Ονόματος Χώρου λόγω επέλευσης του 

αιτούντος στα δικαιώματα και υποχρεώσεις του μέχρι σήμερα Φορέα), ια) είμαι νόμιμος δικαιούχος του Φορέα του Ονόματος Χώρου για το οποίο 

αιτούμαι, όπως προκύπτει και από τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα που επισυνάπτω (σε περίπτωση υποβολής Δήλωσης Μεταβίβασης Ονόματος 

Χώρου λόγω θανάτου/ καθολικής διαδοχής), ιβ) έχω λάβει πλήρη γνώση όλων των Όρων Σύμβασης – Παροχής Υπηρεσιών Καταχωρητή Ονομάτων 

Χώρου .GR ή .ΕΛ (DN REGISTRAR) της OTE Α.Ε., όπως αυτοί είναι δημοσιευμένοι στο διαδικτυακό τόπο www.cosmote.gr, τους οποίους και 

αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα, καθώς και της Απόφασης 843/2/1-03-2018 της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων 

Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ» (ΦΕΚ  973/Β’/19-03-2018)» όπως ισχύει, με τις διατάξεις της οποίας συμμορφώνομαι, ιγ) έχω λάβει 

γνώση του ισχύοντος τιμοκαταλόγου του OTE A.E.  

 

 

 

 

http://www.cosmote.gr/dataprivacypolicy/notices
http://www.cosmote.gr/
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ .EU  (DN REGISTRAR EU) 

 
 

 
 

Η παροχή υπηρεσιών Καταχωρητή Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .eu παρέχεται από την εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «ΟΤΕ»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, (οδός Κηφισίας αριθμός 99, ΤΚ 15124), με 
ΑΦΜ 094029245, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (ΓΕΜΗ 1037501000). Δικαίωμα υποβολής Αίτησης για την Καταχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη 
.eu έχουν οι επαγγελματίες (μικρές επιχειρήσεις και επιτηδευματίες) των οποίων: 
(i) η επιχείρηση  έχει την  έδρα της,  στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Νορβηγία, την Ισλανδία ή στο Λιχτενστάιν ή  
(ii) ο οργανισμός, ο οποίος έχει ιδρυθεί  στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Νορβηγία, την Ισλανδίας ή το Λιχτενστάιν με την επιφύλαξη της εφαρμογής 
του εθνικού δικαίου ή  
(iii) το φυσικό πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο είναι κάτοικος ενός κράτους μέλους  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν ή 
(iv) είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα του τόπου διαμονής τους (κριτήριο το οποίο ισχύει από τις 19 Οκτωβρίου 2019, βάσει 
του άρθρου 20 σε συνδυασμό με το άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/517). 
Τα ανωτέρω αποτελούν τα Γενικά Κριτήρια Επιλεξιμότητας τα οποία θέτει το Μητρώο Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .eu 
Οι παρόντες όροι, σε συνδυασμό με την εκάστοτε υποβληθείσα από τον Πελάτη Δήλωση Καταχώρησης  και τον εκάστοτε ισχύοντα 
τιμοκατάλογο του ΟΤΕ, καθορίζουν τους Όρους και τις Προϋποθέσεις υπό τους οποίους ο ΟΤΕ παρέχει υπηρεσίες καταχώρησης Ονομάτων 
Χώρου με κατάληξη .eu 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Η καταχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .eu και η διαχείριση τους από το αντίστοιχο Μητρώο Ονομάτων Χώρου (“European Registry 
of Internet Domain Names vzw/asbl”) διέπεται από τις διατάξεις: 

α. του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/517 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2019 για την υλοποίηση και τη 
λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu, για την τροποποίηση και κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 733/2002 και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 874/2004 της Επιτροπής, 

β. του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/516 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2015 περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 874/2004 για τη 
θέσπιση κανόνων δημοσίου συμφέροντος σχετικά με την υλοποίηση και τις λειτουργίες του χώρου (τομέα) ανωτάτου επιπέδου .eu και τις 
αρχές που διέπουν την καταχώριση, 

γ. του Κανονισμού (ΕΕ) 560/2009 της Επιτροπής της 26ης Ιουνίου 2009 περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 874/2004 για τη 
θέσπιση κανόνων δημοσίου συμφέροντος σχετικά με την υλοποίηση και τις λειτουργίες του χώρου (τομέα) ανωτάτου επιπέδου .eu και τις 
αρχές που διέπουν την καταχώριση, 

δ. του Κανονισμού (ΕΕ) 1255/2007 της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 2007 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 874/2004 για 
τη θέσπιση κανόνων δημοσίου συμφέροντος σχετικά με την υλοποίηση και τις λειτουργίες του .eu τομέα (χώρου) ανωτάτου επιπέδου και 
τις αρχές που διέπουν την καταχώριση, 

ε. του Κανονισμού (ΕΚ) 1654/2005 της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2005 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 874/2004 
σχετικά με τη θέσπιση κανόνων πολιτικής δημοσίου συμφέροντος σχετικά με την υλοποίηση και τις λειτουργίες του τομέα ανωτάτου 
επιπέδου «.eu» και τις αρχές που διέπουν την καταχώριση, 

στ. του Κανονισμού (ΕΚ) 733/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22.4.2002 για την υλοποίηση του .eu τομέα 
ανωτάτου επιπέδου, 

ζ. του Κανονισμού (ΕΚ) 874/2004 της Επιτροπής της 28.4.2004 για τη θέσπιση κανόνων δημοσίου συμφέροντος σχετικά με την υλοποίηση 
και τις λειτουργίες του .eu τομέα ανωτάτου επιπέδου και τις αρχές που διέπουν την καταχώρηση ;όπως ισχύει μετά την τροποποίηση   του 
Κανονισμού (ΕΚ) 516/2015. 

η. της Πολιτικής Καταχώρησης Ονομάτων Τομέα .eu, 

θ. των Όρων και Προϋποθέσεων Καταχώρησης Ονόματος Τομέα .eu, 

ι. της διαδικασίας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ),   

όπως ισχύουν κάθε φορά.     

Ως «Κανονισμοί» καλούνται α) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 733/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 
2002 για την υλοποίηση του Τομέα Ανωτάτου Επιπέδου «.eu», β) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 874/2004 της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 
2004 που ορίζει τους κανόνες δημόσιας πολιτικής που αφορούν την υλοποίηση και τις λειτουργίες του Τομέα Ανωτάτου Επιπέδου «.eu» 
και τις βασικές αρχές που διέπουν την κατοχύρωση, γ) ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/517 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 19ης Μαρτίου 2019 για την υλοποίηση και λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου «.eu», για την τροποποίηση και 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 733/2002 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 874/2004 της Επιτροπής, και οποιοσδήποτε 
άλλος κανονισμός θα αντικαταστήσει, θα τροποποιήσει ή θα συμπληρώσει τους εν λόγω κανόνες και βασικές αρχές.  

 

Ως «Κανόνες»  καλούνται όλοι οι Κανονισμοί και κανόνες που ισχύουν στον τομέα .eu και στις παραλλαγές του σε Δεύτερο και Ανώτατο 
Επίπεδο, η Πολιτική Κατοχύρωσης Ονομάτων Τομέα, οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης Ονομάτων Τομέα, η Πολιτική 
του WHOIS, οι Κανόνες ΕΕΔ και οι Συμπληρωματικοί Κανόνες ΕΕΔ, όπως δημοσιεύονται μεταξύ άλλων κανόνων και Κανονισμών στον 

Ιστότοπο του Μητρώου, του Δικαστηρίου Διαιτησίας που εδρεύει στην Τσεχία (www.adr.eu) και του Κέντρου Διαιτησίας και 
Διαμεσολάβησης WIPO (www.wipo.int).) και βρίσκονται δημοσιευμένοι στον δικτυακό τόπο του Μητρώου “www.eurid.eu”.  
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Ο ΟΤΕ, ως διαπιστευμένος από το Μητρώο Καταχωρητής, αναλαμβάνει με την παρούσα: α) την παροχή υπηρεσιών καταχώρησης 
Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .eu που αιτείται κάθε φορά ο Πελάτης και β) την εγγραφή, χωρίς χρέωση, του Ονόματος Χώρου με κατάληξη 
.eu  του Πελάτη, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου, στους εξυπηρετητές Ονομάτων του ΟΤΕ (εφεξής καλούμενοι «Εξυπηρετητές 
Ονομάτων»). 

  

2. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ .EU 

2.1. Εφόσον το Μητρώο εγκρίνει την αίτηση του ΟΤΕ για καταχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .eu, το όνομα αυτό καταχωρείται για 
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (“Περίοδος Καταχώρησης”), το οποίο ξεκινά από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο και λήγει 
το επόμενο ημερολογιακό έτος, την τελευταία ημέρα του μήνα κατά τον οποίο καταχωρήθηκε το όνομα. Τα Ονόματα Χώρου με κατάληξη 
.eu που κατοχυρώνονται στις 29 Φεβρουαρίου ανανεώνονται πάντα στις 28 Φεβρουαρίου. 

2.2. Σε περίπτωση μεταβίβασης του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .eu σε τρίτον, το συγκεκριμένο Όνομα Χώρου καταχωρείται για μία νέα 
Περίοδο ενός (1) έτους, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία της μεταβίβασης. 

2.3. Για την ανανέωση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .eu, ο Καταχωρούμενος οφείλει όπως τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν 
από την λήξη της Περιόδου Καταχώρησης προκαταβάλει στον ΟΤΕ τα αναλογούντα τέλη σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα 
τιμοκατάλογο του ΟΤΕ. Σε περίπτωση που ο Πελάτης  δεν έχει καταβάλει τα τέλη ανανέωσης εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή/και δεν 
καταβάλει το ακριβές ποσό στον λογαριασμό που του έχει υποδειχθεί κατά την υποβολή της αρχικής αίτησης εκχώρησης του Ονόματος 
Χώρου με κατάληξη .eu, τεκμαίρεται ότι ο Πελάτης επιθυμεί την απενεργοποίηση του Ονόματος Χώρους με κατάληξη .eu, οπότε ο ΟΤΕ 
εκδίδει και αποστέλλει στο Μητρώο δήλωση απενεργοποίησης  αυτού, ουδεμία δε ευθύνη θα φέρει έναντι του Πελάτη για την απώλεια των 
δικαιωμάτων του επί του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .eu, του τελευταίου μη δικαιούμενου να απαιτήσει οποιαδήποτε αποζημίωση ή 
προβάλει οιαδήποτε αξίωση έναντι του ΟΤΕ για το λόγο αυτό.  

2.4. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο ΟΤΕ και το Μητρώο δεν υποχρεούνται να τον ενημερώνουν ότι πλησιάζει η εκπνοή της 
Περιόδου Καταχώρησης, αλλά υπεύθυνος για την παρακολούθηση και διαχείριση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .eu  είναι αποκλειστικά 
και μόνον ο ίδιος ο Πελάτης. 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΤΕ  

3.1.  Ο ΟΤΕ  υποχρεούται να:  

α.    Προωθεί στο Μητρώο την εκάστοτε προσηκόντως συμπληρωθείσα και υποβληθείσα από τον Πελάτη Δήλωση Καταχώρησης και    
γενικά να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που απαιτείται κάθε φορά σύμφωνα με τους εκάστοτε εν ισχύ Κανονισμούς. 

β.      Μεριμνά για την καλή λειτουργία των Εξυπηρετητών Ονομάτων. 

γ.      Αποδίδει στο Μητρώο τα οριζόμενα από αυτό τέλη, αφού προηγουμένως τα εισπράξει από τον Πελάτη.  

δ.      Τηρεί τους εκάστοτε εν ισχύ Κανονισμούς και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.  

3.2.   Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τους παρόντες όρους και τον τιμοκατάλογο του. Υποχρεούται 
όμως να ενημερώνει εγκαίρως τον Πελάτη μέσω της ιστοσελίδας του, https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/ote-domain-names.html. 

 

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 

        Ο Πελάτης υποχρεούται να: 

α. Ελέγχει με επιμέλεια και ευθύνη του, πριν την υποβολή αίτησης για καταχώρηση, ότι πληροί ένα από τα Γενικά Κριτήρια Επιλεξιμότητας, 
ότι το εν λόγω  Όνομα Χώρου με κατάληξη .eu είναι διαθέσιμο και πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις και ότι δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στους Όρους, τις Συνθήκες Καταχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .eu και τους Κανονισμούς/Κανόνες 
όπως εκάστοτε ισχύουν. Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει αμέσως τον ΟΤΕ σε περίπτωση που πάψει να πληροί τα Γενικά Κριτήρια 
Επιλεξιμότητας. 

β. Yποβάλει κάθε φορά Δήλωση Καταχώρησης πλήρη, ακριβή, ενημερωμένη και σύμφωνη με τα οριζόμενα στους Κανονισμούς/Κανόνες 
όπως εκάστοτε ισχύουν. 

γ. Διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα τα στοιχεία επικοινωνίας του που έχει χορηγήσει στον ΟΤΕ 
και να ενημερώνει αμέσως τον ΟΤΕ για οποιαδήποτε αλλαγή /τροποποίηση τους. 

δ. Διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας ενεργή την διεύθυνση e-mail που έχει δηλώσει στην Δήλωση Καταχώρησης του, καθώς 
μέσω αυτής θα διενεργείται η επικοινωνία με τον ΟΤΕ και το Μητρώο, και να ελέγχει διαρκώς τα μηνύματα που λαμβάνει στην εν λόγω 
διεύθυνση. 

ε. Παρέχει άμεσα στον ΟΤΕ οποιαδήποτε στοιχεία, πληροφορίες, έγγραφα απαιτούνται κάθε φορά για την προώθηση της Δήλωσης 
Καταχώρησης του και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών από τον ΟΤΕ. Σε αντίθετη περίπτωση ο ΟΤΕ δικαιούται να μην προωθήσει 
την Δήλωση Καταχώρησης του Πελάτη στο Μητρώο, ουδεμία δε ευθύνη θα φέρει έναντι του Πελάτη.  

στ. Προκαταβάλει τα τέλη που ορίζει ο ΟΤΕ ανάλογα με την εκάστοτε υποβληθείσα από αυτόν δήλωση. 

ζ. Επιλέγει κωδικό (password), ο οποίος δεν είναι προβλέψιμος καθώς και να διαφυλάσσει το απόρρητο των κωδικών (κωδικός   πρόσβασης,  
συνθηματικό, κωδικός εξουσιοδότησης) και να μην τους γνωστοποιεί σε τρίτους. Οι κωδικοί αυτοί χορηγούνται στον Πελάτη για αυστηρά 
προσωπική χρήση. Παραχώρηση τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα, απαγορεύεται ρητά. Τα νομικά πρόσωπα 
φέρουν την ευθύνη ώστε οι κωδικοί να χρησιμοποιούνται μόνον από τα εξουσιοδοτημένα προς αυτό πρόσωπα και μόνο για τις ανάγκες 
τους. Ο ΟΤΕ  ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση απώλειας, διαρροής ή κλοπής των κωδικών του  Πελάτη.  

η. Συμμορφώνεται με τις διατάξεις των Κανονισμών, τις οδηγίες και υποδείξεις του ΟΤΕ. 

θ. Χρησιμοποιεί το Όνομα Χώρου με κατάληξη .eu  καλόπιστα και για νόμιμο σκοπό. 

 

 

https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/ote-domain-names.html
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ι.  Να μην προβαίνει σε ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ενδεικτικά  
και όχι περιοριστικά τους Κανόνες που αφορούν στην καταχώρηση και διαχείριση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .eu, τον ανταγωνισμό,  

 

  την προστασία προσωπικών δεδομένων, την προστασία σημάτων, των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής ιδιοκτησίας και των 
συναφών δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, ή/και που προσβάλλουν τα χρηστά ήθη και τη δημόσια αιδώ. 

 

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

5.1.  Ο Πελάτης  οφείλει να προκαταβάλει με την υποβολή κάθε Δήλωσης Καταχώρησης  στον ΟΤΕ τα τέλη που προβλέπονται αντίστοιχα στον 
εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του ΟΤΕ, πλέον ΦΠΑ, με κάποιον από τους τρόπους που υποδεικνύει ο ΟΤΕ.  

5.2.   Το αντίστοιχο παραστατικό θα εκδίδεται και θα αποστέλλεται από τον ΟΤΕ  στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Πελάτης.  

5.3. Μη καταβολή των προβλεπόμενων τελών από τον Πελάτη παρέχει το δικαίωμα στον ΟΤΕ να μην προωθήσει στο Μητρώο την Δήλωση 
Καταχώρησης  του Πελάτη.  

5.4. Προκαταβληθέντα τέλη επιστρέφονται στον Πελάτη  αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α.   Εάν ο Πελάτης δεν υποβάλλει πλήρη και ακριβή Δήλωση Καταχώρησης ή/και η Δήλωση Καταχώρησής του δεν συνοδεύεται από τα 
απαιτούμενα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως ορίζει ο Κανονισμός, οπότε ο ΟΤΕ δεν προωθεί τη σχετική Δήλωση στο 
Μητρώο, του Πελάτη μη δικαιούμενου να απαιτήσει οποιαδήποτε αποζημίωση ή να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση εναντίον της για το 
λόγο αυτό.  

β.    Εάν απορριφθεί Δήλωση Καταχώρησης  του Πελάτη  λόγω λάθους, παράλειψης ή καθυστέρησης που οφείλεται αποδεδειγμένα σε δόλο ή 
βαριά αμέλεια του ΟΤΕ.  

5.5     Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει οποτεδήποτε την τιμολογιακή πολιτική του.   

 

6.   ΕΥΘΥΝΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  

6.1.  Ο ΟΤΕ δύναται να μην προωθήσει Δήλωση Καταχώρησης  του Πελάτη  στο Μητρώο εφόσον κρίνει ότι δεν είναι ενημερωμένη, πλήρης και 
ακριβής ή/και ότι περιέχει ψευδή στοιχεία ή/και δεν συνοδεύεται από τα απαραίτητα έγγραφα ή/και παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή/και 
παραβιάζει τις διατάξεις των εκάστοτε εν ισχύ Κανονισμών, του Πελάτη  μη δικαιούμενου να εγείρει οιαδήποτε αξίωση εναντίον του για το 
λόγο αυτό.  

6.2.  Με εξαίρεση τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 5.4.β, ο ΟΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του Πελάτη  ή οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν μη 
ικανοποίηση οποιουδήποτε αιτήματος που αφορά ενδεικτικά στην καταχώρηση, ανανέωση, μεταβίβαση ή επανενεργοποίηση ενός 
Ονόματος Χώρου με κατάληξη .eu , στην αλλαγή Καταχωρητή καθώς και για τυχόν ακύρωση, ανάκληση, απόσυρση ή μπλοκάρισμα του 
Ονόματος Χώρου με κατάληξη .eu από το Μητρώο για οποιονδήποτε λόγο. Ομοίως, ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση του Ονόματος 
Χώρου με κατάληξη .eu από τρίτους ή για ενέργειες ή παραλείψεις του Πελάτη ή/και τρίτου που μπορούν να το επηρεάσουν καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο. 

6.3.  Ο ΟΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι τρίτων σε περίπτωση που η καταχώρηση ή/και η χρήση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .eu  από 
τον Πελάτη παραβιάζουν οιασδήποτε μορφής δικαιώματα τους. Ο ΟΤΕ δεν εμπλέκεται σε διενέξεις μεταξύ Πελατών ή αυτών με τρίτους 
σχετικά με οτιδήποτε αφορά ή σχετίζεται με Ονόματα Χώρου με κατάληξη .eu . 

6.4. Σε καμία περίπτωση ο ΟΤΕ δεν θα υποχρεούται σε αποζημίωση για τυχόν έμμεσες ή αποθετικές ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη του Πελάτη ή 
τρίτου, όπως ενδεικτικά μειωμένο ή απολεσθέν εισόδημα, σύμβαση που δεν καταρτίστηκε ή ματαιώθηκε κ.λπ., που μπορεί να προκύψουν 
από ή/και κατά την παροχή ή μη προσήκουσα παροχή από τον ΟΤΕ υπηρεσιών καταχώρησης.  

6.5. Ο Πελάτης  οφείλει να αποζημιώνει τον ΟΤΕ για κάθε κόστος ή έξοδο τυχόν προκύψει καθώς και να αποκαθιστά οποιαδήποτε ζημία τυχόν  
υποστεί λόγω παραβίασης από τον Πελάτη δικαιωμάτων τρίτων, διατάξεων των Κανονισμών ή των παρόντων όρων. 

 

7. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

Ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη  για τυχόν μη εκπλήρωση των συμβατικών του  υποχρεώσεων σε περιπτώσεις επέλευσης 
οποιουδήποτε γεγονότος ανωτέρας βίας και γενικότερα γεγονότος εκτός του πεδίου ελέγχου του. Ενδεικτικά τα ακόλουθα γεγονότα 
συνιστούν ανωτέρα βία: Ο πόλεμος (είτε έχει κηρυχθεί είτε όχι), οι ταραχές, οι πράξεις δολιοφθοράς, οι τρομοκρατικές πράξεις, οι θεομηνίες, 
οι σεισμοί, οι εκρήξεις και οι πυρκαγιές, οι εμπορικοί αποκλεισμοί, οι απεργίες, πράξεις Ελληνικών, Ευρωπαϊκών ή άλλων Αρχών, καθώς 
και συναφή έκτακτα γεγονότα που επηρεάζουν δυσμενώς την επιχειρησιακή λειτουργία του ΟΤΕ. Ενδεικτικά τα ακόλουθα γεγονότα 
συνιστούν ανωτέρα βία: Ο πόλεμος (είτε έχει κηρυχθεί είτε όχι), οι ταραχές, οι πράξεις δολιοφθοράς, οι τρομοκρατικές πράξεις, οι θεομηνίες, 
οι σεισμοί, οι εκρήξεις και οι πυρκαγιές, οι εμπορικοί αποκλεισμοί, οι απεργίες, πράξεις Ελληνικών, Ευρωπαϊκών ή άλλων Αρχών, καθώς 
και συναφή έκτακτα γεγονότα που επηρεάζουν δυσμενώς την επιχειρησιακή λειτουργία του ΟΤΕ. 

 

8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

8.1 Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης με τον Πελάτη ορίζεται αορίστου χρόνου και ισχύει από την ημερομηνία υποβολής για πρώτη φορά 
Δήλωσης Καταχώρησης  προς τον ΟΤΕ για παροχή υπηρεσιών καταχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .eu . 

8.2 Η παρούσα λύεται αυτόματα και αζημίως για τον ΟΤΕ στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α.   Μη προώθησης από τον ΟΤΕ στο Μητρώο της Δήλωσης Καταχώρησης  του Πελάτη για καταχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη 
.eu   επειδή δεν πληροί τις προϋποθέσεις που  ορίζονται στην παρούσα και στους Κανονισμούς/Κανόνες όπως εκάστοτε ισχύουν. 

β.   Απόρριψης από το Μητρώο της Δήλωσης Καταχώρησης  του Πελάτη  για καταχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .eu .  
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γ.    Λήξης της Περιόδου Καταχώρησης του ονόματος χώρου και μη ανανέωσης του για οποιονδήποτε λόγο. 

δ.   Με την παρέλευση της περιόδου αναστολής (40 ημέρες) μετά την παραλαβή από το Μητρώο της Δήλωσης Καταχώρησης  του  Πελάτη 
για ακύρωση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .eu   και  την  μη επανενεργοποίηση του για οποιονδήποτε λόγο. 

ε.    Μεταβίβασης του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .eu   του Πελάτη σε τρίτον. 

στ.  Αλλαγής Καταχωρητή σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Κανονισμούς/Κανόνες όπως εκάστοτε ισχύουν. 

ζ.    Ανάκλησης / ακύρωσης του ονόματος χώρου του Πελάτη  για κάποιον από τους λόγους που προβλέπονται στους Κανονισμούς/Κανόνες 
όπως εκάστοτε ισχύουν.  

8.3. Σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της παρούσας σύμβασης, τυχόν εκκρεμής οφειλή του Πελάτη  προς τον ΟΤΕ καθίσταται 
αμέσως ληξιπρόθεσμη και απαιτητή.  

 

9 ΕΚΧΩΡΗΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΜΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ  

9.1. Ο Πελάτης απαγορεύεται να εκχωρήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα 
σύμβαση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΟΤΕ. 

9.2. Ο ΟΤΕ δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους της παρούσας ενημερώνοντας τους πελάτες του  μέσω της ιστοσελίδας 
του.  

9.3. Η εκ μέρους του ΟΤΕ μη άσκηση ή μερική άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός του που απορρέει από την παρούσα σύμβαση δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει την άσκησή του στο μέλλον.  

 

9 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ του Πελάτη  και του ΟΤΕ σε σχέση ή με αφορμή την παρούσα σύμβαση, θα επιλύεται  από τα Δικαστήρια της κατοικίας 
ή της έδρας του Πελάτη ή του τόπου κατάρτισης της σύμβασης τα οποία θα εφαρμόζουν το ελληνικό δίκαιο. 

10 ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για την παροχή της Υπηρεσίας παρακαλούμε ενημερωθείτε από το σχετικό 
κείμενο, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο  www.cosmote.gr/dataprivacypolicy/notices. 

11 ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

11.1 Ο Πελάτης  δηλώνει, ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα, οι οποίοι 
μαζί με την εκάστοτε υποβληθείσα δήλωση  του προς τον ΟΤΕ και τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του ΟΤΕ καθορίζουν τους 
Όρους υπό τους οποίους ο ΟΤΕ παρέχει στον Πελάτη υπηρεσίες καταχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .eu . 

11.2 Ο Πελάτης  αποδέχεται, ότι, σε περίπτωση που ο ΟΤΕ παύσει, για οποιονδήποτε λόγο, να λειτουργεί ως Καταχωρητής, γεγονός το 
οποίο ο ΟΤΕ θα γνωστοποιήσει στον Πελάτη  με κάθε πρόσφορο τρόπο (e-mail, fax, μέσω του site του), υποχρεούται να μεταφέρει, 
άμεσα και το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την σχετική ειδοποίηση του από το Μητρώο, το Όνομα Χώρου με κατάληξη .eu  του 
σε άλλον Καταχωρητή, άλλως το Όνομα Χώρου με κατάληξη .eu   του θα εκπνεύσει στο τέλος της Περιόδου Καταχώρησης του, ο δε 
ΟΤΕ ουδεμία ευθύνη θα φέρει.   

 

http://www.cosmote.gr/dataprivacypolicy/notices

