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 (ΑΡΘΡΟ 12) Διαδικασίες Απονομής Άδειας Χρήσης και Διαχείρισης Διαδικτυακών Ονομάτων Χώρου 

 
 

  

 1(α)Δικαίωμα αίτησης για εγγραφή Διαδικτυακού Ονόματος Χώρου έχουν φυσικά ή νομικά  πρόσωπα 

τα οποία διαθέτουν μόνιμη φυσική διεύθυνση κατοικίας  εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας  είτε οι ίδιοι 

είτε οι αντιπρόσωποι τους .  Η αίτηση μπορεί να γίνει είτε από το ίδιο το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είτε 

από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ο οποίος πληροί τα πιο πάνω.  Νοείται ότι το εν λόγω 

Διαδικτυακό Όνομα Χώρου με κατάληξη .cy για το οποίο γίνεται η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο του 

Διαχειριστή και εκχώρηση άδειας χρήσης  μπορεί να χρησιμοποιηθεί  μόνο από  το πρόσωπο υπέρ 

του οποίου υποβάλλεται η Αίτηση. 

 

 1(β) Για διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για Διαδικτυακά Ονόματα Χώρου, 

ενθαρρύνονται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστέλλουν το σχετικό έντυπο αίτησης μαζί με τα  εκάστοτε 

σχετικά   δικαιολογητικά/υποστηρικτικά έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή σε σχετική ηλεκτρονική  

Διεύθυνση που θα διατηρεί ο εκάστοτε Διαχειριστής στην ιστοσελίδα του. Ενδεικτικός κατάλογος, που 

θα  καθορίζεται υπό την μορφή κατευθυντήριων γραμμών,  θα εκδίδεται από τον Διαχειριστή προς 

διευκόλυνση του Αιτητή  και   θα  τον ενημερώνει για  το ποια είναι τα εκάστοτε σχετικά 

δικαιολογητικά/υποστηρικτικά έγγραφα  που είναι απαραίτητα προκειμένου να αποκτήσει ο Αιτητής  το 

δικαίωμα άδειας  χρήσης διαδικτυακού ονόματος. Ο ενδεικτικός κατάλογος, που θα καθορίζεται από 

τον Διαχειριστή υπό μορφή κατευθυντήριων οδηγιών,  θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή.  

Περαιτέρω, ο Διαχειριστής οφείλει να παρέχει τη δυνατότητα αίτησης (online application) μέσω της 

ιστοσελίδας του για να εξυπηρετούνται τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.  

Η αίτηση θα λάβει συγκεκριμένο αριθμό προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης, με τις αιτήσεις να εξυπηρετούνται στη βάση της αρχής της χρονικής προτεραιότητας (first 

come first served).  

Με τη λήψη της αίτησης και εντός  6 εργάσιμων ημερών ο Διαχειριστής υποχρεούται να απαντήσει 

προς τον Αιτητή κατά πόσο το ζητούμενο όνομα είναι διαθέσιμο και κατά πόσον αυτός πληροί τις 

προϋποθέσεις για την εγγραφή και εκχώρηση άδειας χρήσης του Διαδικτυακού Ονόματος Χώρου ή 

κατά πόσον χρειάζονται οποιαδήποτε υποστηρικτικά πιστοποιητικά.  

 

1(β 1) Με την λήψη της θετικής απάντησης του Διαχειριστή σχετικά με τη διαθεσιμότητα του ονόματος, 

ο Αιτητής (application administrative contact ως συμπληρώνεται στο έντυπο αίτησης) καλείται εντός 6 

εργάσιμων  ημερών να κοινοποιήσει στο Διαχειριστή (ιδιοχείρως ή μέσω τηλεομοιότυπου  ή 

ηλεκτρονικού μηνύματος, στην διεύθυνση επικοινωνίας με το Διαχειριστή)  το έντυπο αίτησης 

υπογεγραμμένο μαζί με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και να καταβάλει το σχετικό τέλος για να 

του εκχωρηθεί δικαίωμα χρήσης του συγκεκριμένου διαδικτυακού ονόματος. 

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, αν το αίτημα Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy» ικανοποιεί τις 



 

 

προϋποθέσεις εγγραφής  τότε  ακολουθεί η εγγραφή στο Μητρώο και  η έκδοση Πιστοποιητικού Άδειας 

Χρήσης του Διαδικτυακού  Ονόματος Χώρου,  εφόσον ζητηθεί κάτι τέτοιο,  από τον Διαχειριστή για την 

περίοδο της  σχετικής Άδειας.  

Το Πιστοποιητικό Άδεια Χρήσης  κοινοποιείται στον Καταχωρούμενο, εφόσον ζητηθεί και πληρωθεί το 

σχετικό τέλος προς τον Διαχειριστή, και το όνομα ενεργοποιείται άμεσα, μετά και την εγγραφή του  

Καταχωρούμενου στο Μητρώο Εγγραφής Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy»,όπου ο 

Καταχωρούμενος   ενημερώνεται ανάλογα. Το σχετικό  Πιστοποιητικό Άδειας Χρήσης  κοινοποιείται 

στον Καταχωρούμενο μόνο μετά από αίτηση του  ιδίου ή του αντιπροσώπου του.  

 

Η εγγραφή του Ονόματος Χώρου υποδηλώνουν την ενεργοποίηση του Ονόματος. 

Σε περίπτωση που γίνει λάθος στην εγγραφή του Ονόματος, τότε θα υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο 

15 ημερών για την διόρθωση του. Το συγκεκριμένο εκ  λάθους εγγεγραμμένο όνομα θα είναι 

μπλοκαρισμένο καθόλη την διάρκεια της διαδικασίας διόρθωσης και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.  

 

1(β 2) Με τη λήψη απόφασης του Διαχειριστή σχετικά με την υποβολή υποστηρικτικών εγγράφων, το 

ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή  ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του καλείται εντός 6 εργάσιμων  

ημερών να ενημερώσει το Διαχειριστή αν έχει υποβάλει αίτηση σε αρμόδια αρχή της Κυπριακής 

Δημοκρατίας για την  απόκτηση πιστοποιητικού. Αν ναι τότε: 

o Δίνεται το χρονικό περιθώριο των 6 μηνών για προσκόμιση του πιστοποιητικού. 

o Αν δεν προσκομιστεί το πιστοποιητικό μέσα στο πιο πάνω χρονικό περιθώριο η άδεια 

χρήσης του ονόματος ακυρώνεται χωρίς οποιαδήποτε δέσμευση. 

o Στην επανέκδοση της άδειας χρήσης τέτοιου ονόματος θα στέλλεται ειδική 

Επιστολή/Τιμολόγιο, όπου θα αναφέρει ότι νοουμένου θα προσκομιστεί το πιστοποιητικό 

μέσα στο χρονικό περιθώριο που τέθηκε, επανεκδίδεται η άδεια χρήσης του ονόματος  

 

Σε περίπτωση που γίνει λάθος στην εγγραφή του Ονόματος, τότε θα υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο 

15 ημερών για την διόρθωση του. Κατ’ αυτήν την προθεσμία το συγκεκριμένο όνομα θα είναι 

μπλοκαρισμένο και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.   

 

1(γ)Σε περιπτώσεις που νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα χρήσης συγκεκριμένου ονόματος και  είναι 

εγγεγραμμένο ως νομική οντότητα σε άλλη χώρα-κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε το 

πρόσωπο αυτό, εφόσον δραστηριοποιείται στην Κύπρο,  υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό 

εγγραφής της αρμόδιας Αρχής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα κρίνεται ως απαραίτητη  η 

προσκόμιση της σχετικής  εξουσιοδότησης  του προσώπου που θα το εκπροσωπεί,  σε σχέση με  

διαφορά θέματα για απόκτηση Άδειας Χρήσης Ονόματος Χώρου ή  για γενικότερα θέματα 

Ονοματοδοσίας, όπου και όταν το κρίνει σκόπιμο ο Διαχειριστής. 

 Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο ως νομική οντότητα σε άλλη χώρα-κράτος 

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και δεν δραστηριοποιείται στην Κύπρο, τότε το αιτούμενο νομικό 

πρόσωπο για την απόκτηση διαδικτυακού ονόματος θα πρέπει να προσκομίσει στον εκάστοτε 

διαχειριστή το σχετικό πιστοποιητικό της χώρας  προέλευσης του. Το σχετικό Πιστοποιητικό Εγγραφής 

θα πρέπει να είναι κατάλληλα πιστοποιημένο, θεωρημένο και υπογεγραμμένο από την αρμόδια αρχή 

του τόπου προέλευσης.  Παράλληλα θα πρέπει να προσκομίσει και  την σχετική  εξουσιοδότηση  του 



 

 

προσώπου που θα το εκπροσωπεί  σε σχέση με  διαφορά θέματα για απόκτηση Άδειας Χρήσης 

Ονόματος  Χώρου ή  για γενικότερα θέματα Ονοματοδοσίας. 

 

Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο προερχόμενο από τρίτη χώρα,  θέλει να αποκτήσει την χρήση 

διαδικτυακού ονόματος χώρου  και επιθυμεί την εγγραφή διαδικτυακού ονόματος χώρου  κάτω από το 

«.cy», τότε το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να προσκομίσει  τόσο πιστοποιητικό εγγραφής της 

αρμόδιας Αρχής της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και  την σχετική  εξουσιοδότηση  του προσώπου 

που θα το εκπροσωπεί,  προκειμένου να αποκτήσει Αδεια Χρήσης για το αιτούμενο Όνομα Χώρου σε 

περίπτωση  που δραστηριοποιείται στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

  Συγχρόνως για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις απαιτείται η δήλωση αντιπροσώπου του σχετικού 

νομικού προσώπου στην Κυπριακή Δημοκρατία, βάσει του οποίου εξουσιοδοτείται ο 

εξουσιοδοτούμενος, και ο οποίος θα πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο  που 

διαμένει ή έχει την έδρα του στην Κυπριακή Δημοκρατία,  και το οποίο οφείλει να είναι 

εξουσιοδοτημένο προκειμένου  να εκπροσωπεί το εν λόγω αιτούμενο νομικό πρόσωπο . 

 

Στην περίπτωση αίτησης για εγγραφή ονόματος που αντιπροσωπεύει/σχετίζεται με Ευρωπαϊκά ή 

Διεθνή σήματα (TradeMarks) θα πρέπει να προσκομιστεί το κατάλληλο πιστοποιητικό εγγραφής από 

την αρμόδια Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή από άλλη αρχή του Κράτους από την οποία 

προέρχεται. Το σχετικό Πιστοποιητικό Εγγραφής θα πρέπει να είναι κατάλληλα πιστοποιημένο, 

θεωρημένο και υπογεγραμμένο από την αρμόδια αρχή του τόπου προέλευσης.    

 

1(δ)Υπόδειγμα της αίτησης για εγγραφή Ονόματος Χώρου περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ  του 

παρόντος Διατάγματος. 

 
1(ε) Κατά την υποβολή της αίτησης φυσικού προσώπου, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να    

παρουσιάσει την ταυτότητα του, ή οποιοδήποτε  επίσημο έγγραφο της Κυπριακής Δημοκρατίας  ή 

κράτους μέλους της Ε.Ε που αποδεικνύει την ταυτότητά του. Αντιπρόσωποι ή τρίτα πρόσωπα τα 

οποία ενεργούν εκ μέρους και/ή για λογαριασμό των  ενδιαφερομένων  φυσικών ως άνω προσώπων 

και/ή κατ’ εκτέλεση των οδηγιών τους υποχρεούνται  όπως προσκομίσουν την κατάλληλη 

εξουσιοδότηση. Το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση είτε αυτοπρόσωπα είτε δια μέσω 

αντιπροσώπου οφείλει να είναι άνω των δεκαοκτώ ετών.   

Επίσης το εν λόγω φυσικό πρόσωπο οφείλει να προσκομίσει προς τον Διαχειριστή όλα τα σχετικά 

έγγραφα από τις αρμόδιες αρχές που αποδεικνύουν ότι το  εν λόγω φυσικό πρόσωπο κατέχει τα 

δικαιώματα χρήσης του ονόματος για το οποίο έχει υποβάλλει αίτηση παραχώρησης διαδικτυακού 

ονόματος Χώρου, προκειμένου να πετύχει εγγραφή αυτού.  

 
 1(στ) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, ο Διαχειριστής δύναται να ζητήσει όπως προσκομίσει   

πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας, συνεργατικής εταιρείας, συνδικαλιστικής οργάνωσης, πολιτικού 

κόμματος, αγαθοεργού ιδρύματος, ομίλου και σωματείου ή και άλλης οντότητας από τις αρμόδιες 

αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και πιστοποιητικό εξουσιοδότησης του αντιπροσώπου του 

νομικού προσώπου. 

 

1(ζ) Σε κάθε περίπτωση υποβολής αίτησης για εγγραφή Διαδικτυακού Ονόματος Χώρου τα τέλη που 



 

 

θα  πρέπει να καταβληθούν θα καθορίζονται  εκάστοτε με Απόφαση του Επιτρόπου, σύμφωνα με το 

άρθρο 15  του παρόντος Διατάγματος.  

 

1(η) Δύο (2) μήνες πριν την  λήξη της περιόδου Άδειας ο Διαχειριστής υποχρεούται να ενημερώσει τον 

Καταχωρούμενο,  για την δυνατότητα επανέκδοσης της εφόσον το επιθυμεί και ικανοποιούνται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις για την επανέκδοση της άδειας χρήσης.  

Σε περίπτωση επανέκδοσης Άδειας Χρήσης  του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου θα θεωρείται ότι 

συνάπτεται νέα συμφωνία μεταξύ Διαχειριστή και Αιτητή,  η οποία θα καλύπτει την χρονική περίοδο 

της νέας Άδειας και θα διέπεται από τους εκάστοτε εν ισχύ κανόνες. 

  
 2.Δικαίωμα άδειας χρήσης του διαδικτυακού ονόματος χώρου 
  
 Δικαίωμα άδειας χρήσης του Ονόματος Χώρου έχουν ο Καταχωρούμενος ή ο αντιπρόσωπος του  

εφόσον  λειτουργεί  στα πλαίσια εξουσιοδότησης- αντιπροσώπευσης και μόνο και εφόσον αυτή  η 

αντιπροσώπευση συνεχίζει να υφίσταται(φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Τα πιο πάνω πρόσωπα 

οφείλουν να διατηρούν μόνιμη διεύθυνση μέσα  στα όρια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Άδεια 

Χρήσης Ονόματος Χώρου εκδίδεται  μόνο στον Καταχωρούμενο και όχι σε πρόσωπα που 

προσφέρουν την υποστήριξη στους εξυπηρετητές ονομάτων, είτε σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. 

Ο αντιπρόσωπος και/ ή εξουσιοδοτούμενος  του Καταχωρούμενου δεν αποκτά δικαίωμα χρήσης του 

συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη « .cy» παρά μόνο αν συμπίπτει αυτή του η ιδιότητα με 

αυτή του καταχωρούμενου. Ο καταχωρούμενος που  αποκτά δικαίωμα χρήσης του συγκεκριμένου 

Ονόματος Χώρου δεν αποκτά σύμφωνα με τα παρόντα και δικαίωμα διακριτικού γνωρίσματος επί 

επιχείρησης, προϊόντων, ή υπηρεσιών που προσφέρει, αποκτώμενων αποκλειστικά και μόνο 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που αφορούν την απόκτησή τους.  

Δικαιώματα επί διακριτικών γνωρισμάτων επιχειρήσεων (φυσικών ή νομικών προσώπων), προϊόντων 

ή υπηρεσιών ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας  δεν περιορίζονται σε τίποτα από τις διατάξεις του 

παρόντος διατάγματος και των σχετικών αυτού παραρτημάτων. 

  
 3. Αριθμός καταχωρούμενων διαδικτυακών ονομάτων χώρου. 

Δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τον αριθμό των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy» που είναι 

δυνατόν να εκχωρηθούν στον καταχωρούμενο. 

  
 4. Λόγοι για τους οποίους ο Διαχειριστής δύναται να απορρίψει αίτηση απονομής άδειας χρήσης 

διαδικτυακών ονομάτων χώρου:  

(α)Δεν δύναται να εκχωρηθεί καταχωρημένο Όνομα Χώρου που εκχωρήθηκε ήδη σε κάποιο τρίτο 

πρόσωπο ή προσομοιάζει με άλλο ήδη καταχωρημένο Όνομα Χώρου σε βαθμό που να προκαλεί 

σύγχυση στο κοινό. Αν έχουν καταχωρηθεί περισσότερες της μίας Αιτήσεις που αφορούν το ίδιο  

Όνομα  Χώρου  αυτές τίθενται σε σειρά χρονικής προτεραιότητας και σε περίπτωση εκχώρησης της 

πρώτης Αίτησης, οι υπόλοιπες απορρίπτονται άμεσα.   

  
 (β) Δεν δύναται να εκχωρηθεί καταχωρημένο Όνομα Χώρου όταν περιέχει λέξεις αισχρού 

περιεχομένου ή αντίκειται στη δημόσια τάξη, στην εθνική ασφάλεια  και/ή στα χρηστά ήθη ή η αίτηση 

έγινε κακόπιστα ή το περιεχόμενο του αποτελεί αδίκημα δυνάμει των νόμων της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 



 

 

  
 (γ) Δεν δύναται να εκχωρηθεί καταχωρημένο Όνομα Χώρου σε Ονόματα που είναι γενικού 

περιεχομένου και ταυτοποιεί τμήμα, ομάδα, δραστηριότητα, επαγγελματικό ή επιχειρηματικό τομέα, ή 

λέξη με εμπορική χροιά. Ονόματα τα οποία χαρακτηρίζονται από την αρχική προσθήκη του λατινικού 

γράμματος  e και ακολουθεί αυτό όνομα γενικής σημασίας , τότε το σύνολο του ονόματος θα θεωρείται 

γενικής σημασίας. Απονομή άδειας χρήσης τέτοιου ονόματος θα χορηγούσε αδίκως αποκλειστικό 

δικαίωμα χρήσης του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου υπέρ του ατόμου αυτού έναντι άλλου. Τέτοιου 

είδους άδεια μπορεί να εκδοθεί μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις στις οποίες η Αρχή ή η οντότητα  που 

αντιπροσωπεύει τον τομέα ή την συγκεκριμένη ομάδα καταρτίσει σχέδιο/πιστοποιητικό παραχώρησης 

ονόματος που διατηρεί τα δικαιώματα στα ονόματα όλων των επηρεαζόμενων μερών και το οποίο 

σχέδιο/πιστοποιητικό παραχώρησης κοινοποιηθεί στον Διαχειριστή. 

  
(δ) Δεν δύναται να εκχωρηθεί καταχωρημένο Όνομα Χώρου όταν σχετίζεται με πολιτικά πρόσωπα ή 

πολιτικές ή/και ιστορικές δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται ειδική άδεια, από  σχετικά αρμόδια 

αναγνωρισμένη και εγγεγραμμένη  αρχή, εκτός εάν τέτοια άδεια κοινοποιηθεί στο  Διαχειριστή. 

 

(ε) Δεν δύναται να εκχωρηθεί καταχωρημένο Όνομα Χώρου  όταν το όνομα είναι ακραίου πολιτικού 

ή/και ναζιστικού ή/και ρατσιστικού περιεχομένου 

  
  
 (στ) Δεν δύναται να εκχωρηθεί καταχωρημένο Όνομα Χώρου όταν Συγκρούεται με Νόμους της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, περιλαμβανομένων και Διεθνών Συνθηκών οι οποίες έχουν σχέση με 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (όπως εμπορικά σήματα, γνωστά διεθνή σήματα). 

 
(ζ) Δεν δύναται να εκχωρηθεί καταχωρημένο Όνομα Χώρου Είναι συντομότερο των τριών χαρακτήρων 

(περιλαμβάνονται αλφαριθμητικοί χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου Α-Ζ, a-z, 0-9 και ο χαρακτήρας 

(–). Ο χαρακτήρας (–) δεν μπορεί να εμφανίζεται στην αρχή και στο τέλος του διαδικτυακού ονόματος. 

 
(η) Δεν δύναται να εκχωρηθεί καταχωρημένο Όνομα Χώρου όταν Αποτελεί Γεωγραφικό Όνομα 

(τοπωνύμιο), το οποίο χαρακτηρίζει  γεωγραφικές περιοχές, όπως παρουσιάζονται  στους επίσημους 

χάρτες που εκδίδονται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα 

Γεωγραφικά Ονόματα  μπορούν να εκχωρούνται μόνο στις Τοπικές ή Κρατικές Αρχές Αιτήσεις που 

περιλαμβάνουν εμπορικά σήματα, ονόματα εταιριών κτλ, και που περιλαμβάνουν ένα πραγματικό 

γεωγραφικό όνομα, πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα της «οντότητας»  δίπλα στο διαδικτυακό 

όνομα. 

 
(θ) Δεν δύναται να εκχωρηθεί καταχωρημένο Όνομα Χώρου Σε περίπτωση που ο Αιτητής είναι φυσικό 

πρόσωπο και δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά τον χρόνο υποβολής της 

σχετικής αίτησης. 

  
(ι)Όνομα Χώρου τρίτου επιπέδου δεν πρέπει να είναι ταυτόσημο με οποιοδήποτε υφιστάμενο Όνομα 

Χώρου Ανωτάτου Επιπέδου στο παγκόσμιο διαδίκτυο κατά την υποβολή της αίτησης  ή δευτέρου 

χώρου κάτω από το « .cy» 

 



 

 

(κ)Τα δευτέρου επιπέδου Ονόματα Χώρου, όπως εκάστοτε τροποποιούνται  όπως  ενδεικτικά τα  

ac.cy, net.cy, org.cy, biz.cy, pro.cy, name.cy, ekloges.cy, tm.cy, press.cy και parliament.cy, είναι 

ονόματα περιορισμένης φύσης, και απαιτείται απόδειξη από τον Αιτητή ότι δικαιούται εγγραφή στη 

συγκεκριμένη δευτέρου επιπέδου κατηγορία.   

Σε τέτοια περίπτωση, λόγω της φύσης τους, εναπόκειται στον Διαχειριστή η δυνατότητα παραχώρησης 

χρήσης τέτοιου ονόματος προς τον Αιτητή με την προσαγωγή αποδείξεων εκ μέρους του Αιτητή για 

την παραχώρηση της χρήσης αυτών. 

 
 

  
  
 ( λ)Να μην ταυτίζεται το Όνομα Χώρου με όρο που συνιστά σημείο αναφοράς  επίσημα της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και των λοιπών Κρατών ή /και διεθνών οργανισμών ή/και άλλων διεθνών οντοτήτων που 

αναφέρονται στο άρθρο 6 της Σύμβασης των Παρισίων για την Βιομηχανική Ιδιοκτησία καθώς και 

σημείο μεγάλης συμβολικής σημασίας, ιδίως θρησκευτικά σύμβολα και λέξεις. 

 

( μ)Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής κρίνει ή υποπέσει στην αντίληψη του  ότι  το διαδικτυακό όνομα 

θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς «κυβερνοκατάληψης» (cybersquatting) δηλαδή την εγγραφή ή /και η 

χρήση του εν λόγω διαδικτυακού ονόματος με κακή πρόθεση και με σκοπό να  επωφεληθεί ο 

Καταχωρούμενος από εμπορικό σήμα που ανήκει σε κάποιον άλλο, είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, 

και με απώτερο σκοπό την πώληση αυτού του διαδικτυακού ονόματος σε μεγαλύτερη τιμή  προς τον 

πραγματικά δικαιούχο που το κατέχει νόμιμα. 

   
 

 5. Άδεια Χρήσης  

(α)Με την εγγραφή του Ονόματος Χώρου στο Μητρώο  και την απονομή άδειας χρήσης, ο 

Καταχωρούμενος αποκτά το δικαίωμα χρήσης του Ονόματος Χώρου για το χρονικό διάστημα που 

ισχύει η άδεια χρήσης με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους στον Διαχειριστή. Η Άδεια Χρήσης 

Ονόματος Χώρου είναι έγκυρη μόνο κατά την διάρκεια της περιόδου της Άδειας.  

 
 (β)Το δικαίωμα αυτό δεν επάγεται την απόκτηση δικαιώματος ιδιοκτησίας ή οποιονδήποτε άλλων 

δικαιωμάτων συμπεριλαμβανόμενων πνευματικών ή εμπορικών επί του διαδικτυακού ονόματος 

χώρου. Όλα τα δικαιώματα του Ονόματος παραμένουν στον Επίτροπο. 

 

6. Διάρκεια Δικαιώματος 

(α)Το δικαίωμα που αποκτάται με την απονομή άδειας χρήσης Ονόματος Χώρου  με κατάληξη « .cy» 

και οποιαδήποτε  άλλα ονόματα  διαρκούν  ανάλογα με τον χρόνο που έχει καθοριστεί από τα τέλη 

που έχουν καταβληθεί είτε για εγγραφή είτε  για ανανέωση της άδειας χρήσης του ονόματος. 

 

(β) Δίνεται η  δυνατότητα επανέκδοσης  άδειας χρήσης για περίοδο ενός ή δυο ετών ανάλογα της 

περίπτωσης. Ο Διαχειριστής αποστέλλει γραπτή ειδοποίηση δύο (2) μήνες πριν από την λήξη της 

ισχύος της άδειας χρήσης του Διαδικτυακού Ονόματος Χώρου, με την οποία καλεί τον υφιστάμενο 

αδειούχο-Καταχωρούμενο  να καταβάλει το ποσό επανέκδοσης της άδειας χρήσης Ονόματος Χώρου 

εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη της ειδοποίησης αυτής, εφόσον το επιθυμεί αφού του εφιστήσει  την 



 

 

προσοχή σε οποιεσδήποτε αλλαγές έχουν επέλθει αναφορικά με την απονομή της άδειας χρήσης.  

Σε περίπτωση που ο Καταχωρούμενος καταβάλει το τέλος επανέκδοσης, η άδεια χρήσης 

επανεκδίδεται και η χρήση του εν λόγω Ονόματος Χώρου ανανεώνεται αυτόματα. Σε περίπτωση που ο 

Καταχωρούμενος δεν ανταποκριθεί, η απονομή της άδειας χρήσης Ονόματος Χώρου  ακυρώνεται 

αυτόματα. 

 

7. Μεταβίβαση δικαιώματος χρήσης 

Η άδεια χρήσης του ονόματος δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο πλην των ακόλουθων 

περιπτώσεων οι οποίες πρέπει να κοινοποιηθούν και να εγκριθούν από το Διαχειριστή : 

 

(α)Κληρονομικού δικαιώματος, στην περίπτωση φυσικών προσώπων. 

 

(β) Σύμπραξης ή συγχώνευσης ενός νομικού προσώπου με άλλο νομικό πρόσωπο ή εξαγοράς 

νομικού προσώπου  από άλλο νομικό πρόσωπο, στην περίπτωση αυτών. 

  

 (γ)Σε περίπτωση που το διαδικτυακό όνομα θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς «κυβερνοκατάληψης» 

cybersquatting, δηλαδή την εγγραφή ή /και η χρήση του εν λόγω διαδικτυακού ονόματος με κακή 

πρόθεση και με σκοπό να επωφεληθεί ο Καταχωρούμενος από εμπορικό σήμα που ανήκει σε κάποιον 

άλλο, είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, και με απώτερο σκοπό την πώληση αυτού του διαδικτυακού 

ονόματος σε μεγαλύτερη τιμή  προς τον πραγματικά δικαιούχο που το κατέχει νόμιμα. 

  

  
 8. Προϋποθέσεις Διατήρησης ονόματος 

 (α)Δεν είναι δυνατή η απονομή Ονόματος Χώρου για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα για λογαριασμό 

οποιουδήποτε αιτητή 

  
 (β)Πρόσωπο στο οποίο έχει εκχωρηθεί άδεια χρήσης Ονόματος  Χώρου με κατάληξη «.cy»  είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνο για την ενεργοποίηση του, εφόσον πληρούνται όλες οι σχετικές προϋποθέσεις  

του παρόντος διατάγματος και των σχετικών αυτού παραρτημάτων. 

 

(γ) Πρόσωπο στο οποίο έχει εκχωρηθεί άδεια χρήσης υποχρεούται να μεριμνά για την παύση χρήσης 

του ενεργοποιημένου\ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy» σε περίπτωση που συντρέχει λόγος 

απόρριψης, απόσυρσης ή ακύρωσης χρήσης του εν λόγω ονόματος χώρου.   

  
  
 (δ)Ο Αιτητής ή ο καταχωρούμενος μετά από την σχετική ακύρωση ή απόρριψη ή απόσυρση 

δικαιώματος χρήσης του Ονόματος Χώρου δεν δικαιούται να κάνει χρήση αυτού. 

  
9. Εξαιρέσεις και περιορισμοί της ευθύνης του Διαχειριστή/αποζημιώσεις : 

Στη συμφωνία μεταξύ του Διαχειριστή και του Καταχωρούμενου, ρυθμίζονται τα θέματα εξαιρέσεων και 

περιορισμών της Ευθύνης του Διαχειριστή και Αποζημιώσεων. 

  
  
 10.Απόσυρση/Τερματισμός δικαιώματος χρήσης Ονόματος Χώρου 



 

 

Απόσυρση/Τερματισμός δικαιώματος χρήσης Ονόματος Χώρου μπορεί να γίνει μόνο με έγγραφη, 

ενυπόγραφη αίτημα/επιστολή του Καταχωρούμενου ή οποιουδήποτε αντιπροσώπου του προς το 

Διαχειριστή με την οποία ζητά την απόσυρση/τερματισμό του δικαιώματος χρήσης,  παραθέτοντας 

τους λόγους. Οποιαδήποτε τέλη τυχόν καταβλήθηκαν, δεν θα επιστρέφονται, εφόσον προϋπάρχει  

καταχώρηση του  Διαδικτυακού Ονόματος Χώρου  στο Μητρώο και αποστολή σχετικού Πιστοποιητικού 

Άδειας Χρήσης, εκεί όπου αυτό θα ζητηθεί. Η αίτηση απόσυρσης  συνεπάγεται και τη διαγραφή του  

Ονόματος από το Μητρώο Ονομάτων Χώρου που τηρεί ο Διαχειριστής.  

Η διαγραφή Ονόματος Χώρου επιτρέπεται μόνο αν ζητηθεί από τον ίδιο τον Καταχωρούμενο ή από 

εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του είτε γραπτώς, είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, 

ταχυδρομικά είτε ιδιοχείρως, είτε με τηλεομοιότυπο  υποβάλλοντας σχετική ενυπόγραφη δήλωση προς 

αυτό θέτοντας ξεκάθαρα, γραπτά και ρητά, την βούληση του σχετικά με αυτό. 

  
 11.Ακύρωση άδειας Χρήσης Ονόματος Χώρου 

Ακύρωση άδειας Χρήσης Ονόματος Χώρου μπορεί να γίνει από τον Διαχειριστή στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

(α)Μη καταβολή από το καταχωρούμενο του τέλους ανανέωσης άδειας εντός των καθορισμένων 

χρονικών πλαισίων. 

  
 (β)Σε περίπτωση που ο Καταχωρούμενος  παραβιάσει  οποιονδήποτε από τους όρους που 

αναφέρονται στα προαναφερόμενα εδάφια του παρόντος Παραρτήματος, ή του παρόντος Διατάγματος   

ή σε περίπτωση που διαπιστώσει την συνδρομή ενός εκ των λόγων απόρριψης. 

 
(γ) Μετά από Απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία επίλυσης διαφορών σύμφωνα με 

τα άρθρα 13 και 14 του παρόντος Διατάγματος. 

 
(δ)Σε περίπτωση που ο Καταχωρούμενος παραβιάσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τα ανωτέρω, 

ή παραβιάσει οποιοδήποτε όρο που εμπίπτει σε κάποιον από τους λόγους απόρριψης, ή σε 

περίπτωση που ο Καταχωρούμενος παραβιάσει τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από Συμφωνία 

μεταξύ αυτού και του Διαχειριστή. 

 
(ε)Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής διαπιστώσει ότι τα στοιχεία που δόθηκαν από τον 

καταχωρούμενο είναι λανθασμένα, ανακριβή , αναξιόπιστα, ψευδή ή παραπλανητικά. 

  
 (στ)Σε περίπτωση που Απόφαση Δικαστηρίου διατάξει τον Διαχειριστή να προβεί  σε αυτήν την 

ακύρωση. 

  
 (ζ)Σε περιπτώσεις  εκκαθάρισης , διάλυσης νομικού προσώπου. 

 

 (η)Σε περιπτώσεις πτώχευσης ή θανάτου φυσικού προσώπου με την επιφύλαξη των προνοιών που 

αναφέρονται ανωτέρω περί μεταβίβασης του δικαιώματος Χρήσης του Ονόματος Χώρου. 

 

 (θ)Σε περίπτωση που παραλείψει ο Καταχωρούμενος να ενημερώσει τον Διαχειριστή, σύμφωνα με 

τους οριζόμενους τύπους σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία οποιουδήποτε Συνδέσμου, τα 

οποία και όφειλε να κοινοποιήσει άμεσα προς τον Διαχειριστή. 



 

 

  
 (ι)Σε περίπτωση λήψης γραπτών οδηγιών από  τον Καταχωρούμενο προς αυτόν τον σκοπό. 

 
(κ) Σε περίπτωση λήψης απόφασης δυνάμει της Διαδικασίας Επίλυσης Διαφορών που έχει καθοριστεί 

στο παρόν Διάταγμα. 

 
 (λ)Ως αποτέλεσμα της έκδοσης απόφασης, από επίλυση διαφοράς από το αρμόδιο Όργανο, σχετικά 

με την χρήση του Ονόματος Χώρου ή κατόπιν συμφωνίας που επήλθε  μεταξύ των μερών σχετικά με 

την χρήση αυτού και εφόσον δεν  προϋπήρχε η  σχετική έγκριση συμφωνίας του Διαχειριστή, κατά 

παράβαση των όρων του υφιστάμενου Διατάγματος και  των σχετικών αυτού Παραρτημάτων. 

  
 

 12. Υποχρεώσεις Καταχωρούμενου και/ή Αντιπροσώπου και/ή  Διοικητικού Συνδέσμου 

 (α). Ο Αντιπρόσωπος  και/ή  ο Καταχωρούμενος υποχρεούνται να πληροφορήσουν τον Διαχειριστή 

για οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στα εγγεγραμμένα  τους στοιχεία.  Τα στοιχεία αυτά  πρέπει να είναι 

επικαιροποιημένα, και ακριβή και να περιλαμβάνουν ανάμεσα στα άλλα την ορθή και πλήρη 

ταχυδρομική διεύθυνση του καταχωρούμενου και /ή Αντιπροσώπου και/ή Διοικητικού Συνδέσμου. 

 
(β) Ο Καταχωρούμενος και/ή Αντιπρόσωπος και/ή Διοικητικός Σύνδεσμος υποχρεούνται να 

πληροφορήσουν τον Διαχειριστή σχετικά με οποιαδήποτε δικαστική, διοικητική, ή διαιτησία διαδικασία 

εγερθεί αναφορικά με το Όνομα Χώρου. Τυχόν παράβαση σχετικά με την άμεση ενημέρωση  του 

Διαχειριστή θα οδηγεί σε άμεση ακύρωση της Άδειας Χρήσης του Ονόματος Χώρου. 

 
(γ) Η συμπλήρωση και η υποβολή του υπογεγραμμένου και συμπληρωμένου εγγράφου της αίτησης θα 

πρέπει να περιλαμβάνει δηλώσεις και στοιχεία που είναι ορθά, αληθή και  επίκαιρα κατά τη περίοδο 

υποβολής της αίτησης. Ο Αντιπρόσωπος και/ή Διοικητικός  Σύνδεσμος  και /ή ο Καταχωρούμενος 

οφείλουν να ενημερώνουν και να υποβάλλουν στον Διαχειριστή άμεσα τις τυχόν αλλαγές που 

προέκυψαν σε αυτά τα στοιχεία.  

 
(δ) Σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα που πρόκειται να διατηρηθούν και να φυλαχθούν στο 

Μητρώο είναι του Διοικητικού  Συνδέσμου  και / ή Αντιπροσώπου, τότε θα πρέπει ο Καταχωρούμενος 

ή ο αρμόδιος αντιπρόσωπός του να έχει την γραπτή συγκατάθεση  του προσώπου του οποίου τα 

στοιχεία  θα διατηρηθούν και θα φυλαχθούν στο Μητρώο. 

 
(ε) Ο Καταχωρούμενος οφείλει να αποζημιώσει τον Διαχειριστή για οποιαδήποτε ζημία υπέστηκε από 

παραβιάσεις εις βάρος οποιουδήποτε τρίτου εξ υπαιτιότητας του καταχωρούμενου. 

 
 
13. Υποχρεώσεις Διαχειριστή 

(α) Ο Διαχειριστής δεν είναι υπόχρεος να διεξαγάγει οποιαδήποτε έρευνα ως προς το κατά πόσο  ο 

Αντιπρόσωπος και/ή Διοικητικός Σύνδεσμος ή ο εν δυνάμει Καταχωρούμενος δικαιούται εγγραφής 

Ονόματος Χώρου ή αν έχει  αυτός οποιαδήποτε δικαιώματα στο Όνομα που τυχόν του εκχωρείται 

άδεια χρήσης.  

Με την εγγραφή ενός Ονόματος Χώρου ο Διαχειριστής δεν αποφασίζει για την νομιμότητα της 

εγγραφής του Ονόματος, ούτε για το κατά πόσον αυτή η εγγραφή ή η χρήση δυνατόν να παραβιάζει τα 



 

 

δικαιώματα τρίτου μέρους, με την επιφύλαξη  των όσων προνοούνται πιο πάνω.    

 
(β) Η εγγραφή του Ονόματος Χώρου δεν εξυπακούει δικαιώματα αναφορικά με όνομα ή εμπορικό 

σήμα. Αποτελεί ευθύνη του Καταχωρούμενου η διασφάλιση εκ μέρους του ότι το όνομα για το οποίο 

υποβάλλει αίτηση  δεν συγκρούεται με δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, διάσημα ονόματα 

τρίτων μερών ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Η εγγραφή/εκχώρηση άδειας χρήσης Ονόματος Χώρου από τον Διαχειριστή δεν αποτελεί αναγνώριση 

των δικαιωμάτων για το όνομα που περιέχεται στο Όνομα Χώρου ή εξουσιοδότηση για χρήση του κατά 

την διεξαγωγή εμπορίου.  

 

(γ) Ειδικότερα θέματα αποζημιώσεων, τυχόν απώλειας ή ευθύνης που θα προκύψει μεταξύ Αιτητή και/ 

ή Καταχωρούμενου και Διαχειριστή θα αποτελούν θέμα των μεταξύ τους σχέσεων και θα 

περιλαμβάνεται στην Συμφωνία που θα υποβάλλεται εκάστοτε στον Επίτροπο για έγκριση. 

  
 14. Υποχρέωση κοινοποίησης και επικαιροποίησης  πληροφοριών προς τον Διαχειριστή  

 Κατά την υποβολή της Αίτησης ο Αιτητής ή ο εξουσιοδοτούμενος του ή ο εν δυνάμει 

Καταχωρούμενος, προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση του Διαδικτυακού Ονόματος Χώρου θα 

πρέπει να δίδει πληροφορίες στον Διαχειριστή σχετικά με  τα σημεία επικοινωνίας που σχετίζονται με 

την εγγραφή,  εξυπηρέτηση και/ ή την χρήση του συγκεκριμένου Διαδικτυακού Ονόματος Χώρου του.  

Συγκεκριμένα και για διευκόλυνση της διαδικασίας της αίτησης και ενεργοποίησης του ονόματος 

διαδικτυακού χώρου θα πρέπει να παρέχονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
i.  είναι ο Σύνδεσμος Καταχωρούμενου-Registrant Contact,  

ii. ο Διοικητικός Σύνδεσμος ή Σύνδεσμος Επικοινωνίας -Adminιstrative Contact,  

iii. ο Τεχνικός Σύνδεσμος-Technical Contact 

iv. Οικονομικός Διαχειριστής – Billing Contact 

 
Οποιαδήποτε αλλαγή σχετικά με πληροφορίες που αφορούν τα πιο πάνω πρόσωπα, ο 

Καταχωρούμενος ή ο Διοικητικός Σύνδεσμος -administrative contact  ή ο Αντιπρόσωπος οφείλει να τις 

κοινοποιεί άμεσα στον Διαχειριστή, ώστε να είναι επικαιροποιημένα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 

στο Μητρώο Ονομάτων που διατηρεί ο Διαχειριστής. Μόνο ο Καταχωρούμενος  ή ο εν δυνάμει 

Καταχωρούμενος ή  ο εξουσιοδοτούμενος Αντιπρόσωπος του, ή ο Διοικητικός Σύνδεσμος ή ο 

Σύνδεσμος Επικοινωνίας  δύνανται να εξουσιοδοτούν οποιαδήποτε  αλλαγή επί  των στοιχείων που 

αφορούν τους εκάστοτε  Συνδέσμους. 

Έτσι σύμφωνα με τα πιο πάνω: 

 
(α) Ο Σύνδεσμος Καταχωρούμενου-Registrant Contact περιλαμβάνει τα στοιχεία του 

Καταχωρούμενου(είτε οργάνωσης, είτε προσώπου) και του προσώπου που είναι νομικά υπεύθυνο για 

την οργάνωση ή το προαναφερόμενο πρόσωπο. Στην περίπτωση οργάνωσης ή εταιρίας ως τέτοιος 

είναι  ο Εκτελεστικός Διευθυντής ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.   

(β) Ο Διοικητικός Σύνδεσμος-Administrative Contact είναι ο Σύνδεσμος Επικοινωνίας του 

Καταχωρούμενου. Το πρόσωπο αυτό συνεργάζεται με το προσωπικό του Διαχειριστή αναφορικά με 

γενικά διαδικαστικά και μη τεχνικής φύσεως θέματα και να εκπροσωπεί τον καταχωρούμενο αναφορικά 



 

 

με την χρήση του Διαδικτυακού Ονόματος Χώρου. 

γ) Τεχνικός Σύνδεσμος-Technical Contact  ορίζεται από τον εκχωρούμενο ως το πρόσωπο που 

συνεργάζεται με το προσωπικό του Διαχειριστή για θέματα τεχνικής φύσεως σχετικά με την 

ενεργοποίηση του Διαδικτυακού Ονόματος  Χώρου. Δύναται να καταχωρείται ως τέτοιο πρόσωπο 

εκπρόσωπος του Παροχέα Υπηρεσιών Διαδικτύου που έχει επιλέξει να συμβληθεί μαζί του ο 

εκχωρούμενος.  

(δ) Οικονομικός Διαχειριστής -Billing Contact ορίζεται ως το πρόσωπο που συνεργάζεται με το 

προσωπικό του Διαχειριστή σχετικά με τις οικονομικές συναλλαγές των δύο Μερών. Το πρόσωπο αυτό 

θα συνεργάζεται με το προσωπικό του Διαχειριστή για  οποιαδήποτε οικονομικά θέματα απευθύνονται 

στα πλαίσια Ονοματοδοσίας, την καταβολή σχετικών τελών και έκδοση ή ανανέωση άδειας χρήσης του 

Ονόματος.   

 
15 Τροποποίηση  καταχωρημένου ονόματος ή  συνοδευτικών  του στοιχείων   

Τροποποίηση  καταχωρημένου ονόματος ή  συνοδευτικών  του στοιχείων  μπορεί να γίνει από το 

Διαχειριστή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής διαπιστώσει ότι τα στοιχεία που δόθηκαν από τον 

Καταχωρούμενο είναι λανθασμένα, 

(β) Σε περίπτωση διαπίστωσης λάθους όπου έχει καταστεί αναγκαία η τυχόν διόρθωση λάθους 

σχετικά με την εγγραφή Διαδικτυακού Ονόματος Χώρου, 

(γ) Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης, ως επίλυση διαφοράς από το αρμόδιο Όργανο, σχετικά με την 

χρήση του Διαδικτυακού Ονόματος Χώρου ή κατόπιν συμφωνίας που επήλθε μεταξύ των μερών 

σχετικά με την χρήση αυτού και εφόσον προϋπάρχει η σχετική έγκριση συμφωνίας του Διαχειριστή. 

  
  
  
 


