ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ.GR

Ημ/νια- Ώρα υποβολής
αίτησης

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ DATAQUBE L.T.D
AΜ - 10078
Τα πεδία με( * ) διαβιβάζονατι υποχρεωτικά στο μητρώο και σε περίπτωση που δεν συμπληρωθούν
α
η δήλωση είναι ανυπόστατη σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του κανονισμού
Σημειώστε με V όσα απο τα κάτωθι στοιχεία θεωρείτε εμπισευτικά και
επιθυμείτε την απόκρυψή τους.
ΟΝΟΜΑ ΧΩΡΟΥ*

www.
.gr
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ*
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ*
Αριθ. Αστ. Ταυτότητας
Τηλέφωνο* - Κινητό
Ε-mail*
Διεύθυνση* , Πόλη*,
Νομός*, Τ.Κ, Χώρα*

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ NOMIKOY ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ*
ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ*
Διακριτικός Τίτλος
Νομική Μορφή

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΑΕ

ΕΠΕ

ΟΕ

Α.Φ.Μ - Δ.Ο.Υ
Αντικείμενο
Τηλέφωνο*
Διεύθυνση* , Πόλη*,
Νομός*, Τ.Κ, Χώρα*
Ε-mail*
Κωδικός Εξουσιοδότησης
Προσώπου*

Dataqube L.T.D Αγίου Νικολάου 62, 16674 Γλυφάδα :::: 2109602908, hosting@dataqube.gr
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Φ.Μ
Διεύθυνση* , Πόλη*,
Νομός*, Τ.Κ, Χώρα*
Τηλέφωνο- Κινητό - Fax
Ε-mail

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Κατοικία/έδρα )ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ σε περίπτωση που ο
καταχωρούμενος είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο που κατοικοικεί/εδρεύει στο
εξωτερικό
Διεύθυνση , Πόλη, Νομός,
Τ.Κ, Χώρα
Σε περίπτωση που ο καταχωρούμενος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί/εδρεύει στο
εξωτερικό με την παρούσα αποδέχεται ότι η ΕΕΤΤ κοινοποιεί οποιαδήποτε έγγραφα πχ.
κοινοποίησης πράξης διεαξαγωγής ακρόασης έαν κατατεθεί καταγγελία/αίτηση διαγραφή ονόματος
χώρου από τρίτο πρόσωπο, μόνο στην ηλεκτρονικ΄λη διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο μητρώο.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Συμπληρώνεται για ονόματα χώρου τρίτου επιπέδου των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι
μεταβλητό και πρέπει να περιγράφεται η χρήση του ονόματος χώρου απο τον καταχωρούμενο και η
ιδιότητα του
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

________________

Σημείωση: Η χρήση του Κωδικού Εξουσιδότησης συνίσταται στο ότι διασφαλίζεται από το νέο
καταχωρητή η ταυτοπροσωπεία του Φορεά κατά υποβολή δήλωσης αλλαγής Καταχωρητή και η
ταυτοπορσωπεία του Φορεά απο 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 Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρισης Ονομάτους Χώρου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ DNS (DNS SERVERS)
PRIMARY DNS SERVER
SECONDARY DNS SERVER
THIRD DNS SERVER
IP:
IP:
IP:

Host Name:

Host Name:

Host Name:

Dataqube L.T.D Αγίου Νικολάου 62, 16674 Γλυφάδα :::: 2109602908, hosting@dataqube.gr
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Ο κάτωθι υπογραφόμενος ……….…………………………..…….............................................(επώνυμο)
……………………………………….…......(όνομα)
……….…………………………..……..............................................(ιδιότητα)
δηλώνω υπευθύνως σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι:
(α) Τα στοιχεία που δηλώνω με την παρούσα αίτηση είναι αληθή και ακριβή
(β) Δεν παραβιάζω εν γνώσει μου δικαιώματα τρίτων
(γ) Δεσμεύω το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων)
(δ) αν το μεταβληρό Πεδίου ονόματος χώρου δεύτερου επιπέδου ταυτίζεται με γεωγραφικό
όρο που περιλαμβάνεται στην λίστα γεωγραφικών όροων που είναι δημοσιευμένη στην
ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στην ελληνική και λατινική μορφή, είαι ο αρμόδιος οργανισμός Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
(ε) σε περίπτωση Δήλωσης 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 Κοινόχρηστό όνομα χώρου που συνθέτει το μη μεταβλητό
πεδίο.
Ονοματεπώνυμο (Κεφαλαία)

Ημ/νια ____/____/____
___________________________________
Υπογραφή Φυσικού Προσώπου/ Νομίμου
Εκπροσώπου (Σφραγίδα)

Dataqube L.T.D Αγίου Νικολάου 62, 16674 Γλυφάδα :::: 2109602908, hosting@dataqube.gr

