
   

 

 

 
 
 
 
 
 

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 
(ΝΟΜΟΣ 112(Ι) ΤΟΥ 2004) 

 
Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (ζ), 41(10) και(11) και 152.  
 

112(1) του 2004   
84(I) του 2005  
149(I) του 2005 
67(I) του 2006 
113(I) του 2007 
134(I) του 2007 
46(I) του 2008 
103(I) του 2009 
94(Ι) του 2011 
51(Ι) του 2012 
160(Ι) του 2013 
77(Ι) του 2014 
104(I) του 2016 
112(I) του 2016 
76(I) του 2017 
90(I) του 2020 

         

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες 
που του παρέχουν τα άρθρα 20 (ζ), 41(10) και (11) και 152 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: 

  
 ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Συνοπτικός τίτλος 

 
 

Ερμηνεία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού της Διαδικασίας Εκχώρησης Άδειας 
Χρήσης και Διαχείρισης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy», Διάταγμα του 2021.  
 
2. (1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: 
 
«Άδεια Χρήσης» σημαίνει την άδεια χρήσης Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy» που εκχωρείται 
από τον Διαχειριστή στον Αιτητή. 

 
«Αιτητής» σημαίνει το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση εκχώρησης άδειας χρήσης Ονόματος 
Χώρου με κατάληξη «.cy». 
 
«Ανανέωση» σημαίνει την ανανέωση από τον Διαχειριστή Ονόματος Χώρου στο Μητρώο Ονομάτων 
Χώρου με κατάληξη «.cy». 
  
«Διαγραφή» σημαίνει τη διαγραφή από τον Διαχειριστή Ονόματος Χώρου στο Μητρώο Ονομάτων 
Χώρου με κατάληξη «.cy». 
 
«Διαχείριση» σημαίνει την εγγραφή, διαγραφή, τερματισμό, και ανανέωση των Ονομάτων Χώρου με 
κατάληξη «.cy». 
 
«Διαχειριστής» σημαίνει τον φορέα ο οποίος διορίζεται από τον Επίτροπο με σκοπό την Εκχώρηση 
της Άδειας Χρήσης και Διαχείριση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy».  
 
«Διεθνής Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας» (WIPO) σημαίνει την υπηρεσία του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών που ιδρύθηκε το 1967 και εδρεύει στη Γενεύη, Ελβετία και ασχολείται με την 
προώθηση της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας σε ολόκληρο τον κόσμο. 
 
«Δικαιούχος Άδειας Χρήσης Ονόματος Χώρου» ή «Δικαιούχος» σημαίνει το πρόσωπο στο οποίο 
εκχωρήθηκε Άδεια Χρήσης Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy». 
 
«εγγραφή ονόματος» σημαίνει την εγγραφή από τον Διαχειριστή, Ονόματος Χώρου, στο Μητρώο 
Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy». 
 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
112(1) του 2004   
84(I) του 2005  
149(I) του 2005 
67(I) του 2006 
113(I) του 2007 
134(I) του 2007 
46(I) του 2008 
103(I) του 2009 
94(Ι) του 2011 
51(Ι) του 2012 
160(Ι) του 2013 
77(Ι) του 2014. 
104(I) του 2016 
112(I) του 2016 
76(I) του 2017 
90(I) του 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος» σημαίνει το πρόσωπο, το οποίο ορίστηκε από τον Αιτητή ή τον 
Δικαιούχο Άδειας Χρήσης Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy», για να ενεργεί εξ’ ονόματός του και 
τον αντιπροσωπεύει έναντι των αρμοδίων Αρχών και υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία όσον 
αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το παρόν Διάταγμα.  
 
«ημερομηνία εγγραφής» σημαίνει την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η εγγραφή Ονόματος Χώρου 
με κατάληξη «.cy» στο Μητρώο Εγγραφής Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy». 
 
«έτος» σημαίνει την περίοδο ενός έτους, ήτοι 365 ημερολογιακές ημέρες. 
 
«κυβερνοκατάληψη» είναι γενικά ο σφετερισμός εμπορικού σήματος άλλου προσώπου στον τομέα 
διαδικτυακών Ονομάτων Χώρου.  
 
«Μητρώο Εγγραφής Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy» ή «Μητρώο» σημαίνει τη βάση 
δεδομένων που περιλαμβάνει το σύνολο των καταχωρισμένων Ονομάτων Χώρου με κατάληξη 
«.cy», για τα οποία έχει εκχωρηθεί από τον Διαχειριστή Άδεια Χρήσης, σύμφωνα με τις πρόνοιες 
του παρόντος Διατάγματος.  
 
 «Νόμος» σημαίνει τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 
Νόμο του 2004 και περιλαμβάνει κάθε νόμο που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Όνομα Χώρου με κατάληξη «.cy» σημαίνει το διαδικτυακό Όνομα Χώρου «Β» επιπέδου ή «Γ» 
επιπέδου με κατάληξη «.cy» του οποίου: 
 
- το «Β» επίπεδο ανήκει σε μία από τις αναφερόμενες στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος 

Διατάγματος κατηγορίες ή εκχωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος διατάγματος, 
και  

- το «Γ» επίπεδο είναι μεταβλητό και περιλαμβάνει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του λατινικού 
αλφαβήτου Α-Ζ, a-z, 0-9 και τον χαρακτήρα (–). Ο χαρακτήρας (–) δεν μπορεί να εμφανίζεται 
ούτε στην αρχή, ούτε στο τέλος του Ονόματος Χώρου.  

 
«Όνομα Χώρου «B» επιπέδου με κατάληξη «.cy» σημαίνει οποιοδήποτε Όνομα Χώρου με κατάληξη 
«.cy» της μορφής: «πεδίο_Β επιπέδου .cy». 
 
«Όνομα Χώρου «Γ» επιπέδου με κατάληξη «.cy» σημαίνει οποιοδήποτε Όνομα Χώρου με κατάληξη 
«.cy» της μορφής: «πεδίο_ Γ επιπέδου .cy».  
 
«Οργανισμός Διαδικτυακής Συνεργασίας για Ανάθεση Ονομάτων και Αριθμών» (ICANN) σημαίνει 
τον ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό, ιδιωτικό επιχειρηματικό Οργανισμό που εδρεύει στην 
Καλιφόρνια, Η.Π.Α., και ασχολείται με τη διοίκηση και συντονισμό της τεχνικής λειτουργίας του 
διαδικτύου. 
 
«περίοδος άδειας» σημαίνει τη χρονική περίοδο κατά την οποία ισχύει η Άδεια Χρήσης του 
Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy».  
 
«Πιστοποιητικό Άδειας Χρήσης» σημαίνει το πιστοποιητικό που περιέχει τη βεβαίωση του 
Διαχειριστή για την εκχώρηση της Άδειας Χρήσης Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy». 
 
«Σύστημα» σημαίνει το ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποίησης των διαδικασιών διαχείρισης του 
Μητρώου. 
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«τέλος Άδειας Χρήσης» σημαίνει το ποσό το οποίο καταβάλλεται προς τον Διαχειριστή από τον 
Δικαιούχο, και περιλαμβάνει το τέλος εκχώρησης και ανανέωσης της Άδειας Χρήσης. 
 
«τερματισμός» σημαίνει τον τερματισμό της Άδειας Χρήσης Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy» 
από τον Δικαιούχο σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του παρόντος Διατάγματος. 
 

 
(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στο παρόν Διάταγμα και οι οποίοι δεν ορίζονται 
διαφορετικά, θα έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Νόμος. 
 
3. Το παρόν Διάταγμα τυγχάνει εφαρμογής στον καθορισμό των διαδικασιών για την εκχώρηση και 
διαχείριση των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy». 
 
 

ΜEΡΟΣ ΙΙ – ΓΕΝΙΚEΣ ΔΙΑΤAΞΕΙΣ 
 
4.(1) Η εποπτεία και η διαχείριση των δικαιωμάτων του Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy» είναι 
αρμοδιότητα του Επιτρόπου, σύμφωνα με το άρθρο 41(10) και (11) του Νόμου. 
 
(2) Ο Επίτροπος με απόφασή του διορίζει ως Διαχειριστή κατάλληλο φορέα για την εκχώρηση 
Άδειας Χρήσης και Διαχείριση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy» και ενημερώνει τον Οργανισμό 
Διαδικτυακής Συνεργασίας για Ανάθεση Ονομάτων και Αριθμών (ICANN). Ο διορισμός Διαχειριστή 
γίνεται από τον Επίτροπο, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος Διατάγματος. 
  
(3) Ο Διαχειριστής θα είναι υπεύθυνος για την εκχώρηση Άδειας Χρήσης με κατάληξη «.cy» και με 
τη διαχείριση των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy». 
 
(4) Ο Διαχειριστής ενεργεί υπό την εποπτεία του Επιτρόπου για θέματα που αφορούν τις 
αρμοδιότητες του βάσει του παρόντος Διατάγματος. 
 
5. (1) Το Μητρώο Εγγραφής θα περιλαμβάνει τρία επίπεδα πρόσβασης: 
 
(α) Επίπεδο πρόσβασης Διαχειριστή, 
(β) Επίπεδο Δημόσιας πρόσβασης, 
(γ) Επίπεδο πρόσβασης Δικαιούχου Άδειας Χρήσης Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy». 
 
(2) Το κοινό θα έχει πρόσβαση μόνο στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο επίπεδο Δημόσιας 
πρόσβασης με την επιφύλαξη των όσων προνοούνται από τον περί της Προστασίας των Φυσικών 
Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης 
Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018. Ο Επίτροπος είναι αρμόδιος για την ορθή και 
σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία διατήρηση του Μητρώου. Ο Επίτροπος δύναται να αναθέτει 
στον εκάστοτε Διαχειριστή, τη διαχείριση του Μητρώου σύμφωνα με το παρόν Διάταγμα. 
 
(3) Το επίπεδο Δημόσιας πρόσβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει και να περιέχει τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 
 
(α)  Το Όνομα Χώρου με κατάληξη «.cy» για το οποίο εκχωρήθηκε Άδεια Χρήσης, 
(β) Το όνομα του προσώπου που έχει εγγράψει το όνομα (μόνο στην περίπτωση νομικού  

προσώπου) 
(γ)  Την ημερομηνία λήξης της άδειας χρήσης 
(δ)  Τους εξυπηρετητές ονομάτων. 
 
(4) Το επίπεδο πρόσβασης Διαχειριστή και το επίπεδο πρόσβασης Δικαιούχου άδειας χρήσης 
ονόματος χώρου, θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 
 
(α) το Όνομα Χώρου με κατάληξη «.cy» για το οποίο εκχωρήθηκε Άδεια Χρήσης. 
(β) τον αύξοντα αριθμό κατάταξης στο Μητρώο 
(γ) το όνομα και/ή την επωνυμία και διεύθυνση του Δικαιούχου και του Συνδέσμου Επικοινωνίας 
του, 
(δ) την ημερομηνία εκχώρησης της Άδειας Χρήσης και εγγραφής του Ονόματος Χώρου με κατάληξη 
«.cy». 
 

 



   

 

 

 
 
 
Αρμοδιότητες Διαχειριστή 
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Διεθνής εκπροσώπηση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διορισμός Διαχειριστή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 
 
6.(1) Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος: 
α. για την εκχώρηση της άδειας χρήσης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy» κατά τρόπο δίκαιο, 
διαφανή και αμερόληπτό 
β. για τη διαχείριση των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy» κατά τρόπο αποδοτικό λαμβάνοντας 
υπόψη σχετικές διεθνείς προδιαγραφές και οδηγίες. 
 
(2) Ο Διαχειριστής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε υποδείξεις του Επιτρόπου και 
των οδηγιών του Οργανισμού Διαδικτυακής Συνεργασίας για Ανάθεση Ονομάτων (ICANN) 
αναφορικά με την εκχώρηση της άδειας χρήσης και τη διαχείριση των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη 
«.cy». 
 

(3) Ο Διαχειριστής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του περί της Προστασίας των 
Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της 
Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου του 2018 και κάθε νόμου που τον 
τροποποιεί ή τον αντικαθιστά, καθώς επίσης και οποιονδήποτε άλλων συναφών νόμων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 
(4) Ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται, ούτε και υποχρεούται να προβεί σε οποιονδήποτε έλεγχο της 
χρήσης του συγκεκριμένου διαδικτυακού ονόματος ή και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου που 
υποβάλλεται και καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος διατάγματος. Παρά ταύτα 
έχει το δικαίωμα άρσης της παραχώρησης άδειας χρήσης σε περίπτωση που διαπιστωθεί από 
απόφαση δικαστηρίου ή Διαιτητικού Δικαστηρίου συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Οργανισμού 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) ή άλλης αρμόδιας αρχής ότι κάποιο από τα στοιχεία, ως 
προνοούνται στο άρθρο 5, είναι ανακριβές, ή ότι το δικαίωμα παραχώρησης άδειας χρήσης 
αντιβαίνει στο δημόσιο συμφέρον ή στην πρόνοια οποιουδήποτε Νόμου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.  
 
7. (1) Ο Επίτροπος εκπροσωπεί την Κύπρο σε διεθνές επίπεδο σχετικά με ζητήματα που αφορούν 
τη διαχείριση των Ονομάτων Χώρου και γενικότερα σε θέματα που αφορούν την Ονοματοδοσία και 
Διευθυνσιοδότηση στο διαδίκτυο. 
 
(2) Ο Επίτροπος, δύναται να, εξουσιοδοτεί το Διαχειριστή προκειμένου να εκπροσωπεί κατά 
αποκλειστικότητα ή σε συνεργασία με άλλους κρατικούς φορείς την Κύπρο σε διεθνές επίπεδο 
αναφορικά με τη διαχείριση των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy» καθώς επίσης και σε 
γενικότερα θέματα που αφορούν την Ονοματοδοσία και Διευθυνσιοδότηση στο διαδίκτυο. 
 
8.(1) Ο Διαχειριστής διορίζεται, με απόφαση του Επιτρόπου, για χρονικό διάστημα που δεν θα 
υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια, μετά από δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος η οποία θα 
απευθύνεται δημόσια και η οποία θα αναρτάται στην Ιστοσελίδα του ΓΕΡΗΕΤ. 
 
(2)Τα κριτήρια καταλληλότητας για διορισμό Διαχειριστή περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V του 
παρόντος Διατάγματος.  
 
(3) Οι σχετικές υποχρεώσεις που πρέπει να τηρεί ο εκάστοτε Διαχειριστής περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα VI του παρόντος Διατάγματος. 
 
(4)Τα Παραρτήματα V και VI δύνανται να τροποποιηθούν από τον Επίτροπο, εφόσον το κρίνει 
σκόπιμο, έτσι ώστε τα κριτήρια και οι υποχρεώσεις των προαναφερθέντων Παραρτημάτων να 
αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες που επικρατούν στην Αγορά ή/και τις κατευθυντήριες γραμμές του 
ICANN τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 
 

(5) Ο Επίτροπος, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των τριών ετών που 
αναφέρονται στην παράγραφο (1) προβαίνει στις ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση σχετικής 
απόφασης διορισμού/επαναδιορισμού Διαχειριστή: 
 

(α) Προβαίνει σε αξιολόγηση του Διαχειριστή, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρεί ο 
Διαχειριστής (Παράρτημα VI). Η Απόφαση αξιολόγησης του Διαχειριστή τίθεται σε δημόσια 
διαβούλευση από τον Επίτροπο. Η Απόφαση αξιολόγησης περιλαμβάνει εισήγηση για 
επαναδιορισμό, ή όχι, του Διαχειριστή, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του 
Διαχειριστή και την παράγραφο (6) του παρόντος άρθρου. 
 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υποχρέωση υποβολής 
εκθέσεων 

(β) Προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος σε περίπτωση που η Αξιολόγηση του Διαχειριστή δεν 
περιλαμβάνει εισήγηση για επαναδιορισμό του Διαχειριστή. 
  

(6) Ο Επίτροπος, κατά την εισήγηση του για τον διορισμό ή τον επαναδιορισμό Διαχειριστή, οφείλει 
να λάβει υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες, τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν στην Κυπριακή 
Δημοκρατία, τις απόψεις της τοπικής κοινότητας διαδικτύου και το ενδεχόμενο ενδιαφέρον άλλων 
ακαδημαϊκών/ερευνητικών ιδρυμάτων που πληρούν τα κριτήρια που συμπεριλαμβάνονται στο 
Παράρτημα V και VI του παρόντος Διατάγματος προκειμένου να διορίσει ή και να επαναδιορίσει 
Διαχειριστή. 
 
9. (1) Ο Διαχειριστής υποχρεούται να συντάσσει και να υποβάλει στον Επίτροπο εξαμηνιαίες ή και 
τριμηνιαίες εκθέσεις οι οποίες θα περιέχουν, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα: 
 
 α. ανά εξάμηνο, τον συνολικό αριθμό των εκχωρημένων Αδειών Χρήσης Ονομάτων Χώρου με 
κατάληξη «.cy» ανά κατηγορία Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy» σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ 
του παρόντος Διατάγματος. 
 
β. τον αριθμό των Αδειών Χρήσης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy» τα οποία, διαγράφηκαν ή 
ανανεώθηκαν ανά εξάμηνο και ανά κατηγορία Αδειών Χρήσης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy» 
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του παρόντος Διατάγματος. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

γ. ανά εξάμηνο, τον συνολικό αριθμό των Δικαιούχων ανά κατηγορία Ονομάτων Χώρου σύμφωνα 
με το Παράρτημα ΙΙ του παρόντος Διατάγματος. 
 
δ. τον συνολικό αριθμό των αιτήσεων για εκχώρηση Αδειών Χρήσης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη 
«.cy» ανά εξάμηνο ανά κατηγορία Ονομάτων Χώρου σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του παρόντος 
Διατάγματος. Η υπό αναφορά έκθεση να περιλαμβάνει επιπρόσθετα και στοιχεία αναφορικά με την 
χώρα προέλευσης των αιτήσεων και τη δημογραφική απεικόνιση των αιτήσεων στην Κύπρο, ανά 
επαρχία. 
 
ε. τον συνολικό αριθμό των απορριφθέντων από τον Διαχειριστή αιτήσεων ανά εξάμηνο 
διαχωρισμένα ανά κατηγορία με βάση τον λόγο απόρριψης, για εκχώρηση Αδειών Χρήσης με 
κατάληξη «.cy» Ονομάτων Χώρου ανά κατηγορία Ονομάτων Χώρου σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ 
του παρόντος Διατάγματος,  
 
στ. Στοιχεία Διαχείρισης παραπόνων ανά εξάμηνο. Η Έκθεση να περιλαμβάνει στοιχεία αναφορικά 
με τον αριθμό παραπόνων και το αποτέλεσμα της διαχείρισης τους (θετικό ή αρνητικό για τον 
παραπονούμενο με βάση την αξιολόγηση του Διαχειριστή)  
 
η. Συνολικά έσοδα, ανά εξάμηνο και ανάλυση σε σχέση με την πηγή των εισοδημάτων (δηλαδή ανά 
κατηγορία, όπως εισοδήματα από νέες εγγραφές, ανά κατηγορία Ονομάτων Χώρου με κατάληξη 
«.cy» και ανά πακέτο επιλογής, εισοδήματα από ανανεώσεις κτλ). 
 
θ. Στοιχεία, ως τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (ια), αναφορικά με Ονόματα 
Χώρου «Α» επιπέδου με κατάληξη «.cy». 
 
ι. Όσον αφορά τις αιτήσεις για εκχώρηση Αδειών Χρήσης Ονομάτων Χώρου που έχουν 
ολοκληρωθεί και έχουν εκχωρηθεί και ήταν πλήρως συμπληρωμένες εξ αρχής, χωρίς την ανάγκη 
για λήψη περαιτέρω πληροφοριών από το Διαχειριστή, ο Διαχειριστής κοινοποιεί στον Επίτροπο 
τριμηνιαία έκθεση που περιέχει, το συνολικό αριθμό των υπό αναφορά αιτήσεων, τον μέσο όρο του 
χρόνου ανταπόκρισης που χρειάζεται μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση της διαδικασίας (καταχώρηση 
ονόματος))  
 
ια.  Όσον αφορά τις αιτήσεις για τις οποίες χρειάστηκαν περισσότερα στοιχεία, ο Διαχειριστής 
κοινοποιεί στον Επίτροπο τριμηνιαία έκθεση που περιέχει,  τον αριθμό των συγκεκριμένων 
αιτήσεων 
 
ιβ. Την παροχή οποιωνδήποτε επιπρόσθετων πληροφοριών και τη διεξαγωγή μελετών σχετικά με 
τη διαχείριση της στρατηγικής αναφορικά με την ονοματοδοσία για Ονόματα Χώρου με κατάληξη 
«.cy». 

 
 (2) Ο Διαχειριστής υποχρεούται να καταγράφει ηλεκτρονικά τα στοιχεία που αναφέρονται στο 

εδάφιο 1 του παρόντος Άρθρου σε μηνιαία βάση.  



   

 

 

 
(3) Ο Διαχειριστής υποχρεούται να ανταποκρίνεται άμεσα σε σχετικά έγγραφα αιτήματα του 
Επιτρόπου αναφορικά με τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στο εδάφιο 1 του παρόντος Άρθρου.  
 
(4) Ο Διαχειριστής υποχρεούται να ενημερώνει τον Επίτροπο σε περίπτωση που οι πληροφορίες 
που αναφέρονται στη παράγραφο (1) του παρόντος άρθρου αφορούν επιχειρηματικό απόρρητο. 
 
(5) Ο Επίτροπος καθορίζει τη μορφή και το ελάχιστο περιεχόμενο των σχετικών εκθέσεων. 
 

  

 
 
 
 
Διαδικασία εκχώρησης 
άδειας χρήσης και 
διαχείρισης των 
Ονομάτων Χώρου με 
κατάληξη «.cy» 
 

ΜΕΡΟΣ IV- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ 
ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ «.CY» 

 
10.(1) Η διαδικασία εκχώρησης Αδειών Χρήσης και διαχείρισης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη 
«.cy», καθορίζεται από τον Επίτροπο, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις και κατευθυντήριες 
γραμμές που ορίζονται από διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι δρουν στους τομείς αυτούς, και τις 
απόψεις των ενδιαφερομένων μερών, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από δημόσιες διαβουλεύσεις, 
όπου αυτές χρειάζονται. 

 (2) Η διαδικασία εκχώρησης  Άδειας Χρήσης και διαχείρισης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy», 
καθορίζεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Διατάγματος. Το Παράρτημα Ι περιλαμβάνει σχετικό 
Διάγραμμα Ροής Εξέτασης Αίτησης Εκχώρησης Ονόματος Χώρου, με κατάληξη «.cy.». 
 

 (3) Στο Παράρτημα Ι του παρόντος Διατάγματος, καθορίζονται οι γενικές αρχές οι οποίες διέπουν 
την διαδικασία  εκχώρησης Άδειας Χρήσης και διαχείριση των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy». 
Οι γενικές αυτές αρχές εξειδικεύονται σε Συμφωνία που γίνεται αποδεκτή από τον Αιτητή, με την 
αποδοχή των όρων της Συμφωνίας κατά την υποβολή της Αίτησης από αυτόν ή τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του. Η Συμφωνία πρέπει να συμμορφώνεται με τις γενικές αρχές 
που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Διατάγματος. 
 
(4) Ο Διαχειριστής έχει υποχρέωση όπως ετοιμάζει τη Συμφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο 
(2) στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα, και αναρτά αυτήν σε ευκρινές σημείο στην ιστοσελίδα 
του. 

  
 (5) Ο Διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλλει προς έγκριση στον Επίτροπο, πρότυπο Συμφωνίας. 

 
(6) Ο Επίτροπος έχει υποχρέωση να προβεί σε έγκριση ή μη έγκριση, ή τυχόν τροποποίηση της 
υποβληθείσης σε αυτόν πρότυπο Συμφωνίας, γραπτώς και εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων 
ημερών από την ημέρα υποβολής του προς αυτόν. Σε περίπτωση που ο Επίτροπος δεν απαντήσει 
εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής του, θα θεωρείται ως έγκριση. 
 

 
 
Διαδικασία Επίλυσης 
Διαφορών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ V- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
11. (1) Ο Διαχειριστής έχει υποχρέωση να προχωρήσει σε διαδικασία επίλυσης διαφοράς στις 
περιπτώσεις όπου: 

 
(α) Πρόσωπο του οποίου η αίτηση σχετικά με την εκχώρηση Άδεια Χρήσης και εγγραφή 
συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy» έχει απορριφθεί από το Διαχειριστή ζητά 
επανεξέταση της Απόφασης του. Η διαδικασία καθορίζεται στη παράγραφο (4) του παρόντος 
άρθρου. Η Διαδικασία Ροής Επανεξέτασης περιλαμβάνεται στο Διάγραμμα Ροής Εξέτασης Αίτησης 
Εκχώρησης Ονόματος Χώρου, με κατάληξη «.cy.», στο Παράρτημα Ι. 
 
(β) Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον και θίγεται από απόφαση του Διαχειριστή που 
αφορά την εκχώρηση Άδειας Χρήσης και εγγραφή συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη 
«.cy», μπορεί να προσφύγει στον Διαχειριστή ζητώντας ακύρωση της απόφασης του. Η διαδικασία 
καθορίζεται στη παράγραφο (5) του παρόντος άρθρου. Το Παράρτημα VII περιλαμβάνει σχετικό 
Διάγραμμα Ροής Αιτήματος Ακύρωσης Άδειας Χρήσης Ονόματος Χώρου, με κατάληξη «.cy.». 
 
(2) Το αίτημα για επανεξέταση και το αίτημα για ακύρωση της απόφασης του Διαχειριστή θα πρέπει 
να συνοδεύονται από τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία να αποδεικνύουν τα δικαιώματα 
εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου. 
 



   

 

 

 
 
 
Διαδικασία  αιτήματος 
επανεξέτασης Απόφασης  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διαδικασία αιτήματος 
ακύρωσης απόφασης 
διαχειριστή από 
πρόσωπο με έννομο 
συμφέρον 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Το ποσό του αιτήματος επανεξέτασης και του αιτήματος ακύρωσης προκαταβάλλεται σε όλες τις 
περιπτώσεις και δεν επιστρέφεται. 
 
(4) Η διαδικασία επίλυσης διαφορών όταν υποβάλλεται αίτημα για επανεξέταση Απόφασης για 
απόρριψη αίτησης εκχώρησης Άδειας Χρήσης και εγγραφή Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy» 
είναι η ακόλουθη: 
 
(α) Το Αίτημα για επανεξέταση υποβάλλεται μέσω του Συστήματος εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της Απόφασης του Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να 
απαντήσει στο πρόσωπο που υποβάλει το αίτημα για επανεξέταση μέσω του Συστήματος και να 
επιβεβαιώσει τη λήψη του αιτήματος εντός της ίδιας εργάσιμης ημέρας από τη λήψη αυτού.  
 
(β) Εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από τη λήψη του αιτήματος επανεξέτασης ο Διαχειριστής, 
οφείλει, είτε: 
 
(i) να κοινοποιήσει την Απόφαση του εφόσον η αίτηση για επανεξέταση είναι πλήρης και δεν 
απαιτούνται επιπρόσθετες διευκρινίσεις ή δικαιολογητικά. 
 
(ii) να ζητήσει από το πρόσωπο που υπέβαλε το αίτημα για επανεξέταση ότι απαιτούνται 
επιπρόσθετες διευκρινίσεις και/ή δικαιολογητικά. 
 
(γ) Το πρόσωπο που υπέβαλε το αίτημα για επανεξέταση υποχρεούται να υποβάλει τις 
απαιτούμενες διευκρινίσεις και/ή δικαιολογητικά εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία της ενημέρωσης από τον Διαχειριστή δια τούτο.  
 
(δ) Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής κρίνει ότι η αίτηση για επανεξέταση είναι πλήρης, οφείλει να 
κοινοποιήσει την σχετική του απόφαση προς αυτό στο πρόσωπο που αιτήθηκε επανεξέταση, εντός 
μίας (1)  εργάσιμης ημέρας.  
 
(ε) Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής δεν εγκρίνει το όνομα κατόπιν  αιτήματος επανεξέτασης , το 
πρόσωπο που υπέβαλε το αίτημα για επανεξέταση δικαιούται εντός  μιας εργάσιμης ημέρας από 

την κοινοποίηση της Απόφασης του Διαχειριστή να αιτηθεί τη διεξαγωγή Ακρόασης καταβάλλοντας 
το καθορισμένο τέλος Ακρόασης. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί πρακτικά κατά την διαδικασία 
Ακρόασης και υποχρεούται να επεξηγεί τη διαδικασία η οποία διεξάγεται ενώπιον του. Η διάρκεια 
της διαδικασίας Ακρόασης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την 
ημερομηνία που ο Διαχειριστής έγκρινε το αίτημα για Ακρόαση.   
 
Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος ο Διαχειριστής θα πρέπει να κοινοποιήσει την 
τελική του απόφαση, στο πρόσωπο που υπέβαλε το αίτημα για επανεξέταση. 
 
(5) Η διαδικασία επίλυσης διαφορών όταν υποβάλλεται αίτημα προσώπου για ακύρωση της 
απόφασης του Διαχειριστή να εκχωρήσει Άδεια Χρήσης και εγγραφή Ονόματος Χώρου με κατάληξη 
«.cy» είναι η ακόλουθη: 
 
(α) Το αίτημα για ακύρωση της Απόφασης του Διαχειριστή υποβάλλεται μέσω του Συστήματος αφού 
καταβληθεί το σχετικό τέλος όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτημα IV του παρόντος Διατάγματος 
για την έναρξη διαδικασίας επίλυσης διαφοράς. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να απαντήσει άμεσα 
με αυτοματοποιημένο μήνυμα στο πρόσωπο που υποβάλει το αίτημα για ακύρωση της απόφασης 
μέσω του Συστήματος και να επιβεβαιώσει τη λήψη του αιτήματος. 
 
(β) Ο Διαχειριστής ενημερώνει με το ίδιο μήνυμα το πρόσωπο που υπέβαλε αίτημα για ακύρωση 
της Απόφασης του να αποστείλει τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα ή δικαιολογητικά εντός πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση που παραλείψει να υποβάλει τα πιο πάνω έγγραφα εντός της 
προθεσμίας, η αίτηση ακύρωσης θα απορρίπτεται αυτόματα. Δεν επιστρέφονται οποιαδήποτε τέλη. 
 
(γ) Ο Διαχειριστής, εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από τη λήψη των υποστηρικτικών εγγράφων 
και την καταβολή του σχετικού τέλους, υποχρεούται να αποστείλει τα δικαιολογητικά ή/και 
υποστηρικτικά έγγραφα στον Δικαιούχο και τον καλεί εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών να 
απαντήσει στον Διαχειριστή, κοινοποιώντας τις θέσεις του και στο πρόσωπο που υπέβαλε αίτημα 
για ακύρωση της απόφασης του Διαχειριστή. 
 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(δ) Το πρόσωπο που υποβάλλει αίτημα για ακύρωση της απόφασης του Διαχειριστή εντός πέντε 
(5) εργασίμων ημερών από την λήψη των θέσεων του Δικαιούχου, οφείλει να απαντήσει στον 
Διαχειριστή κοινοποιώντας τις θέσεις του και στον Δικαιούχο. 
 
(ε) Ο Διαχειριστής σε περίπτωση που κρίνει ότι τα σχετικά δικαιολογητικά και στοιχεία που έχει 
ενώπιον του δεν είναι ικανοποιητικά τότε δικαιούται να καλέσει το ένα ή και τα δύο μέρη σε Ακρόαση 
για την παροχή διευκρινήσεων/ συμπληρωματικών εγγράφων. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί 
πρακτικά κατά τη διαδικασία ακρόασης και να επεξηγεί τη διαδικασία η οποία διεξάγεται ενώπιον 
του. Η διάρκεια της διαδικασίας δεν θα υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την 
ημερομηνία γνωστοποίησης, σε αμφότερα τα μέρη, της πρόθεσης του Διαχειριστή σε κλήση προς 
Ακρόαση. Η σχετική του απόφαση θα πρέπει να κοινοποιείται στα Μέρη.  
 
(στ) Σε περίπτωση που κρίνει ότι τα σχετικά δικαιολογητικά και στοιχεία που έχει ενώπιον του είναι 
ικανοποιητικά, ο Διαχειριστής εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή από το 
πρόσωπο που υποβάλλει αίτημα για ακύρωση της Απόφασης του Διαχειριστή, των τελικών του 
θέσεων, κοινοποιεί την Απόφαση του στα Μέρη και στον Επίτροπο. 
 
(6) Σε περίπτωση που πρόσωπο που αιτείται επανεξέταση ή ακύρωση της απόφασης του 
Διαχειριστή, και εφόσον έχει λάβει σχετική ειδοποίηση από τον Διαχειριστή, προκειμένου να 
παραστεί σε ακρόαση, αυτό δεν παρουσιαστεί ενώπιον του Διαχειριστή, τότε το αίτημα του 
απορρίπτεται αμέσως. 
 

 (7) Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία προκύψει ότι η εκχώρηση Άδειας Χρήσης και η εγγραφή 
Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy» έγινε κατόπιν ψευδών, λανθασμένων ή παραπλανητικών 
δηλώσεων από τον Δικαιούχο, ο Διαχειριστής ακυρώνει την άδεια χρήσης ονόματος χώρου και 
κηρύττει άκυρη τη συμφωνία που αναφέρεται στο άρθρο 10 του παρόντος Διατάγματος. 
 

 
 
 
 
Επίλυση Διαφοράς στον 
Επίτροπο  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τέλη εκχώρησης άδειας 
χρήσης και Διαχείρισης 
διαδικτυακών ονομάτων 
χώρο 

 

(8) Ο Διαχειριστής ενημερώνει γραπτώς τον Επίτροπο αναφορικά με την έναρξη διαδικασίας 
επίλυσης διαφορών. 
 
12.(1) Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατό να επιλυθεί η διαφορά σύμφωνα με τη πιο πάνω 
διαδικασία, η οποία καθορίζεται στο άρθρο 11 του παρόντος διατάγματος, ή σε περίπτωση 
διαφωνίας του με την Απόφαση του Διαχειριστή κατόπιν Ακρόασης, οποιοδήποτε πρόσωπο που 
συμμετέχει στη διαδικασία επίλυσης διαφοράς, δικαιούται να προσφύγει στον Επίτροπο σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο (2) του παρόντος άρθρου.  
 
(2) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 11 του παρόντος 
Διατάγματος, προσφύγει στον Επίτροπο, ο Επίτροπος προβαίνει σε επίλυση της διαφοράς 
σύμφωνα με το παρόν Μέρος του Διατάγματος, και με επαρκώς αιτιολογημένη απόφασή του 
διευθετεί οριστικά το ζήτημα.  
 

(3) Η σχετική απόφαση του Επιτρόπου είναι δεσμευτική για όλα τα μέρη, δηλαδή τόσο για τον 
προσφεύγοντα, τον Διαχειριστή όσο και για οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που το αφορά. Νοείται ότι 
σύμφωνα με το άρθρο 158 του Νόμου 112(Ι) 2004 οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση του Επιτρόπου, 
θα υπόκειται σε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου ή το Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα 
με το Άρθρο 146 του Συντάγματος.  
 
ΜΕΡΟΣ VI - ΤΕΛΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ 

ΚΑΤΑΛΗΞΗ «.CY» 
 

13. (1) Η διαδικασία, ο χρόνος καταβολής και τα τέλη τα οποία απαιτούνται για την εκχώρηση ή 
ανανέωση της Άδειας Χρήσης και τη διαχείριση των Ονομάτων Χώρου καθορίζονται στο Παράρτημα 
IV του παρόντος Διατάγματος. 
 

 (2) Ο Διαχειριστής υποχρεούται να εφαρμόζει τα τέλη τα οποία καθορίζονται από τον Επίτροπο.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3) Ο Επίτροπος δύναται να ζητά από τον Διαχειριστή να αποδίδει στον Επίτροπο μέρος των 
εσόδων του από τη δραστηριότητα εγγραφών και ανανεώσεων Αδειών Χρήσης Ονομάτων Χώρου 
με κατάληξη «.cy», με σκοπό την εκπόνηση μελετών που αφορούν θέματα ονοματοδοσίας. Το 
αίτημα του Επιτρόπου θα κοινοποιείται στον Διαχειριστή κατά το οικονομικό έτος x-1, και θα αφορά 
τα εισοδήματα του οικονομικού έτους x-2 (έτος αναφοράς). Ο Διαχειριστής οφείλει να 
συμμορφώνεται με το αίτημα του Επιτρόπου εντός χρονικής περιόδου εξήντα (60) ημερών από τη 
λήψη του αιτήματος. Το ποσό που θα αποδίδεται από τον Διαχειριστή στον Επίτροπο δεν θα 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Κατηγορίες Ονομάτων 
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ξεπερνά το 20% των ετήσιων εσόδων του διαχειριστή από την δραστηριότητα εγγραφών και 
ανανεώσεων Αδειών Χρήσης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy» στο έτος αναφοράς. 
 

ΜΕΡΟΣ VIΙ - ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ «.cy» 
  
14. (1) Τα Ονόματα Χώρου «Β» επιπέδου με κατάληξη «.cy», που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 
ΙΙ του παρόντος Διατάγματος, είναι ονόματα περιορισμένης φύσης, και απαιτείται απόδειξη από τον 
Αιτητή ότι δικαιούται εγγραφή στη συγκεκριμένη κατηγορία. 
 
(2) Ονόματα Χώρου «Β» επιπέδου με κατάληξη «.cy», που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ 
του παρόντος Διατάγματος μπορούν να εκχωρηθούν τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος 
Διατάγματος. 
 
 
(3) Ονόματα Χώρου «Α» επιπέδου με κατάληξη «.cy», μπορούν να εκχωρηθούν τηρουμένων των 
διατάξεων του παρόντος Διατάγματος. 
 
(4) Ο Επίτροπος με Απόφασή του δύναται να τροποποιεί από καιρού εις καιρό την κατηγοριοποίηση 
των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy» η οποία παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος 
Διατάγματος. 

 
 
 
 
 
 
 
Παραβίαση διατάξεων του 
παρόντος Διατάγματος 
 
 
Τροποποιήσεις 

 
(5) Η εκχώρηση Άδειας Χρήσης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy» γίνεται μόνο με βάση 
χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου. 
 

ΜΕΡΟΣ VIII ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
15. Στις περιπτώσεις όπου Πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος 
εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου και Διαταγμάτων. 
 
16. Ο Επίτροπος δύναται με Διάταγμα ή Απόφαση του να τροποποιεί και/ή να αντικαθιστά το παρόν 
Διάταγμα. Για την τροποποίηση του παρόντος Διατάγματος, ο Επίτροπος δύναται να προβαίνει σε 
διαβουλεύσεις και ή ακροάσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς. 
 

 
 

                                       ΜΕΡΟΣ IΧ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Κατάργηση Κ.Δ.Π. 
340/2019 
 
 
Έναρξη ισχύος του 
παρόντος Διατάγματος 
 

17. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος καταργείται το περί Καθορισμού της 
Διαχείρισης και Εκχώρησης Δικαιώματος Άδειας Χρήσης Διαδικτυακών Ονομάτων Χώρου με 
κατάληξη «.cy», και των Παραρτημάτων αυτού Διάταγμα ΚΔΠ 340/2019.  
 
18. (1) Το παρόν Διάταγμα, τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου (2) τίθεται σε ισχύ από την 
ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  
 
(2) Τα άρθρα 1(δ)(ii), 6(γ), 6(δ) και 7(γ) του Παραρτήματος Ι τίθενται σε ισχύ από την 01/01/2022. 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ «.CY» 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

(ΑΡΘΡΟ 10)  
 
Διαδικασία Εκχώρησης Άδειας Χρήσης και Διαχείρισης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy» 
 
1(α) Δικαίωμα αίτησης για εκχώρηση Άδειας Χρήσης και εγγραφής Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy» έχουν πρόσωπα 
ανεξάρτητα από το κατά πόσο είναι μόνιμοι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας ή όχι. Η αίτηση μπορεί να γίνει είτε από το 
ίδιο το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είτε από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.  
 
(β) Κάθε αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Σύστημα. 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 δικαιολογητικά/υποστηρικτικά έγγραφα που είναι απαραίτητα προκειμένου να εκχωρηθεί στον Αιτητή η Άδεια Χρήσης 
και να προχωρήσει η εγγραφή Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy». Ο ενδεικτικός κατάλογος, που θα καθορίζεται από τον 
Διαχειριστή υπό μορφή κατευθυντήριων οδηγιών, θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή.  
 



   

 

 

(γ) Κάθε αίτηση λαμβάνει αριθμό προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και ώρα υποβολής της και εξυπηρετείται βάσει του 
αριθμού προτεραιότητάς της, 
 
(δ) (i)Εφόσον το Όνομα Χώρου με κατάληξη«.cy» είναι διαθέσιμο ο Αιτητής υποβάλει μέσω του Συστήματος την αίτηση, και 
αποδέχεται τους Όρους και Προϋποθέσεις (Υπεύθυνη Δήλωση), σύμφωνα με το πρότυπο που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Διατάγματος. 
(ii) Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης της αίτησης εγγραφής εκ μέρους του Αιτήτή το τέλος που αντιστοιχεί στην αίτηση 
θα δεσμεύεται από το Σύστημα. 
           
 
(ε) Ο Διαχειριστής εντός μιας (1) εργάσιμης ημέρας οφείλει να αξιολογήσει το αίτημα και να ενημερώσει τον Αιτητή για την 
Απόφαση του να εγκρίνει ή να απορρίψει/ακυρώσει το αίτημα εγγραφής για Όνομα Χώρου με κατάληξη «.cy», ή δύναται να 
ζητήσει επιπρόσθετα δικαιολογητικά. 
 
(στ) Ο Αιτητής εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της έγκρισης του Διαχειριστή πρέπει να καταβάλει το 
τέλος Άδειας Χρήσης Ονόματος Χώρου με κατάληξη«.cy». Στην περίπτωση όπου κατά την αξιολόγηση της αίτησης ζητηθούν 
επιπρόσθετα δικαιολογητικά, αυτά θα πρέπει να υποβληθούν από τον Αιτητή μέσω του Συστήματος, εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών, αλλιώς η Αίτηση θα απορρίπτεται. 
 
(ζ) Πιστοποιητικό Άδειας Χρήσης δύναται να εκδοθεί μέσω του Συστήματος με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους.  
 
(η) Η εγγραφή του Ονόματος Χώρου στο Μητρώο υποδηλώνει την ενεργοποίηση του Ονόματος. 
 
(θ) Κατά την υποβολή αίτησης φυσικού προσώπου, ο Διαχειριστής δύναται να ζητήσει από τον Αιτητή να υποβάλει ηλεκτρονικά 
την ταυτότητα του ή οποιοδήποτε έγγραφο της Κυπριακής Δημοκρατίας ή Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
οποιουδήποτε κράτους αναγνωρισμένου από τον ΟΗΕ, που αποδεικνύει την ταυτότητα του. 
 
(ι) Οι πληροφορίες που θα συμπληρώνονται από τον Αιτητή για εκχώρηση Άδειας Χρήσης και εγγραφή Ονόματος Χώρου με 
κατάληξη«.cy» περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Διατάγματος 
 
(κ) Αντιπρόσωποι ή τρίτα πρόσωπα τα οποία ενεργούν εκ μέρους και/ή για λογαριασμό των ενδιαφερομένων 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.  
 
(λ) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, ο Διαχειριστής δύναται να ζητήσει όπως αυτό 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 ή της χώρας στην οποία συστάθηκε, 
καθώς και πιστοποιητικό εξουσιοδότησης του αντιπροσώπου του νομικού προσώπου. 
 
(μ) Σε κάθε περίπτωση υποβολής αίτησης για εγγραφή Ονόματος Χώρου με κατάληξη«.cy» τα τέλη που θα πρέπει να 
καταβληθούν θα καθορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 13 και το Παράρτημα IV του παρόντος Διατάγματος.  

 
2.  Άδεια Χρήσης και εγγραφή Ονόματος Χώρου με κατάληξη«.cy» 
 
(α) Δικαίωμα άδειας χρήσης του Ονόματος Χώρου έχει ο Δικαιούχος ή ο αντιπρόσωπος του.  
 
(β) 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. 
 
3. Αριθμός Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy» 
 
Δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τον αριθμό των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy» που είναι δυνατόν να εκχωρηθούν 
στον Δικαιούχο. 
 
4. Κατάλογος απαγορευμένων Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy»: 
 
(α) Όνομα Χώρου με κατάληξη «.cy» που εγγράφτηκε ήδη σε κάποιο τρίτο πρόσωπο ή προσομοιάζει με άλλο ήδη 
εγγεγραμμένο Όνομα Χώρου με κατάληξη «.cy» σε βαθμό που να προκαλεί σύγχυση στο κοινό. Αν έχουν καταχωρηθεί 
περισσότερες της μίας αιτήσεις που αφορούν το ίδιο Όνομα Χώρου με κατάληξη «.cy» αυτές τίθενται σε σειρά χρονικής 
προτεραιότητας και σε περίπτωση εκχώρησης Άδειας Χρήσης για μια Αίτηση, οι υπόλοιπες απορρίπτονται αμέσως.  
 



   

 

 

(β) Όνομα Χώρου με κατάληξη «.cy» που περιέχει λέξεις αισχρού περιεχομένου και/ή που αντίκειται στη δημόσια τάξη και/ή 
στην εθνική ασφάλεια και/ή στα χρηστά ήθη ή για το οποίο η αίτηση έγινε κακόπιστα ή του οποίου η ερμηνεία του ονόματος 
αποτελεί αδίκημα δυνάμει των Νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 
(γ) Όνομα Χώρου με κατάληξη «.cy» που σχετίζεται με δημόσια πρόσωπα ή/και ιστορικές δραστηριότητες για τις οποίες 
απαιτείται ειδική άδεια, από σχετικά αρμόδια αναγνωρισμένη και εγγεγραμμένη αρχή, εκτός εάν τέτοια άδεια κοινοποιηθεί στο 
Διαχειριστή. 
 
(δ) Όνομα Χώρου με κατάληξη «.cy» ακραίου πολιτικού ή/και ναζιστικού ή/και ρατσιστικού περιεχομένου. 
 
(ε) Όνομα Χώρου με κατάληξη «.cy» που συγκρούεται με Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιλαμβανομένων και 
Διεθνών Συνθηκών οι οποίες έχουν σχέση με Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (όπως εμπορικά σήματα, γνωστά διεθνή 
σήματα). 
 
(στ) Όνομα Χώρου με κατάληξη «.cy» που 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, ούτε και στο τέλος του Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy». 
 
(ζ) Όνομα Χώρου με κατάληξη «.cy» που παραποιεί 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 εταιρειών κτλ, και που περιλαμβάνουν ένα πραγματικό γεωγραφικό όνομα, 
πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα της «οντότητας» δίπλα στο Όνομα Χώρου με κατάληξη «.cy». 
 
(η) Όνομα Χώρου με κατάληξη «.cy»  που ταυτίζεται με όρο που συνιστά επίσημο σημείο αναφοράς  της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και άλλων 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. 
 
(θ) Όνομα Χώρου με κατάληξη «.cy» για το οποίο υπάρχει υπόνοια ότι θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς «κυβερνοκατάληψης»  
 
(ι) Ονόματα Χώρου με κατάληξη «.cy» τα οποία διαγράφονται από το Μητρώο λόγω μη ανανέωσης της Άδειας Χρήσης, για 
χρονική περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. 
 
(κ) Όνομα χώρου με κατάληξη «.cy» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς που σχετίζονται με παράνομες 
δραστηριότητες στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίες βρίσκονται εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της 
κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.  
 
4A.Νοείται ότι, κατά τη διάρκεια της εξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 10 και το Παράρτημα Ι του παρόντος Διατάγματος, τόσο 
αναφορικά με επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 11(4) του παρόντος Διατάγματος, όσο και αναφορικά με περιπτώσεις 
αίτησης επανεξέτασης κατόπιν ακύρωσης απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 11(5) του παρόντος Διατάγματος, 
οποιο(ι)σδήποτε άλλος/οι αιτητής/ές αιτηθεί/ούν το ίδιο ακριβώς όνομα, τότε μπαίνει/ουν σε λίστα αναμονής και 
ειδοποιείται/ούνται αναλόγως από το Διαχειριστή. Το όνομα σε τέτοια περίπτωση έχει ένδειξη «λίστα αναμονής» με σχετικό 
σειριακό αριθμό αναφοράς. 
 
 
5. Άδεια Χρήσης  
 
(α) Με την εγγραφή του Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy» στο Μητρώο και την εκχώρηση Άδειας Χρήσης, ο Δικαιούχος 
αποκτά το δικαίωμα χρήσης του Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy» για το χρονικό διάστημα που ισχύος της Άδεια Χρήσης 
με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους στον Διαχειριστή. Η Άδεια Χρήσης Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy» είναι έγκυρη 
μόνο κατά την διάρκεια ισχύος της Άδειας.  
 
(β) Το δικαίωμα αυτό δεν επάγεται την απόκτηση δικαιώματος ιδιοκτησίας ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων 
συμπεριλαμβανόμενων πνευματικών ή εμπορικών επί του Ονόματος Χώρου. 
 
6. Διάρκεια Δικαιώματος Χρήσης Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy» 
 
(α) Η Άδεια Χρήσης Ονόματος Χώρου με κατάληξη « .cy» έχει διάρκεια ένα (1), δύο (2) ή πέντε (5) ημερολογιακά έτη από την 
ημερομηνία  εγγραφής του, ανάλογα με τη διάρκεια της Άδειας Χρήσης που έχει καθοριστεί από τα τέλη που καταβλήθηκαν 
είτε για εγγραφή είτε για ανανέωση της Άδειας Χρήσης του ονόματος, όπως φαίνεται στον Πίνακα του Παραρτήματος IV. 
 



   

 

 

(β) Δίνεται η δυνατότητα ανανέωσης Άδειας Χρήσης για περίοδο ενός (1), δύο (2) ή πέντε (5) έτη από την ημερομηνία εγγραφής 
του. Ο Διαχειριστής αποστέλλει ειδοποίηση ένα (1) μήνα πριν από την λήξη της ισχύος της Άδειας Χρήσης του Ονόματος 
Χώρου με κατάληξη «.cy», με την οποία  καλεί τον Δικαιούχο να καταβάλει το τέλος ανανέωσης της Άδειας Χρήσης Ονόματος 
Χώρου με κατάληξη «.cy». Το τέλος ανανέωσης πρέπει να καταβληθεί μέχρι την τελευταία ημέρα κατά την οποία λήγει η Άδεια 
Χρήσης. Επιπρόσθετα, αποστέλνονται εβδομαδιαίες ειδοποιήσεις, εντός του μήνα πριν τη λήξη της ισχύος της Άδειας Χρήσης 
του Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy». 
 
(γ) Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος καταβάλει το τέλος ανανέωσης, η Άδεια Χρήσης του Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy» 
ανανεώνεται αυτόματα. Σε περίπτωση ανανέωσης της Άδειας Χρήσης θα θεωρείται ότι συνάπτεται νέα συμφωνία μεταξύ του 
Διαχειριστή και του Δικαιούχου, η οποία θα καλύπτει τη νέα χρονική περίοδο και θα διέπεται από τους εκάστοτε εν ισχύ 
κανόνες. 
Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν ανταποκριθεί, η άδεια χρήσης Ονόματος Χώρου ακυρώνεται αυτόματα, και σε περίπτωση 
που ο Δικαιούχος επιθυμεί επανεκχώρηση μετά την ακύρωση αυτή, θα πρέπει να καταβάλλει το τέλος ανανέωσης και το 
επιπρόσθετο τέλος €10 
 
       Νοείται ότι σε περίπτωση όπου ο Δικαιούχος επιθυμεί επανεκχώρηση, αυτό είναι δυνατόν μόνο αν ζητηθεί εντός της 
προβλεπόμενης προθεσμίας των δέκα (10) εργάσιμων ημερών. (Παράρτημα Ι άρθρο 4(ι)) 
 
(δ) Εφόσον ο δικαιούχος το επιθυμεί και καταβάλλοντας το σχετικό τέλος, το Σύστημα παρέχει την δυνατότητα αυτόματης 
ανανέωσης της Άδειας Χρήσης του Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy».  
 
7. Μεταβίβαση Άδειας Χρήσης Ονόματος με κατάληξη «.cy» 
 
Η Άδεια Χρήσης δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο πλην των ακόλουθων περιπτώσεων οι οποίες πρέπει να 
κοινοποιηθούν στον 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 νομικών προσώπων. 
 
(γ) Κατόπιν αιτήματος αδειούχου για μεταβίβαση ονόματος σε νέο αδειούχο. Οποιαδήποτε τέλη δεν θα επιστρέφονται στον 
αρχικό αδειούχο. Τα στοιχεία του νέου αδειούχου θα πρέπει να κοινοποιούνται, ως ορίζεται στο άρθρο 10 του παρόντος 
Διατάγματος. 
         Νοείται ότι, η μεταβίβαση άδειας χρήσης δεν θεωρείται επανεκχώρηση άρα η Άδεια Χρήσης συνεχίζει να υφίσταται μέχρι 
την κανονική λήξη της, ως προνοείται στο παρόν Διάταγμα. Νοείται επίσης, ότι η διαδικασία μεταβίβασης ονόματος χώρου με 
κατάληξη .cy αποτελεί ουσιαστικά διαδικασία επαναξιολόγησης της αίτησης όσον αφορά τον νέο δικαιούχο, όπως αυτή 
προνοείται στο άρθρο 10 του παρόντος Διατάγματος. 
 
8. Εξαιρέσεις και περιορισμοί της ευθύνης του Διαχειριστή/αποζημιώσεις 
 
Στη συμφωνία μεταξύ του Διαχειριστή και του Δικαιούχου, ρυθμίζονται τα θέματα εξαιρέσεων και περιορισμών της Ευθύνης 
του Διαχειριστή και Αποζημιώσεων. 
 
9. Τερματισμός Άδειας Χρήσης 
 
Τερματισμός Άδειας Χρήσης μπορεί να γίνει από τον Δικαιούχο ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του μέσω του 
Συστήματος. Οποιαδήποτε τέλη δεν θα επιστρέφονται. Ο τερματισμός συνεπάγεται και τη διαγραφή του Ονόματος Χώρου με 
κατάληξη «.cy» από το Μητρώο.  
 
10. Ακύρωση Άδειας Χρήσης  
 
Ακύρωση Άδειας Χρήσης μπορεί να γίνει από τον Διαχειριστή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
(α) Μη καταβολή από τον Δικαιούχο του τέλους ανανέωσης της Άδειας Χρήσης εντός της προθεσμίας. 
 
(β) Μετά από Απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία επίλυσης διαφορών που προνοείται στα άρθρα 11 και 12 
του παρόντος Διατάγματος. 
 
(γ) Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος παραβιάσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το παρόν Διάταγμα, ή παραβιάσει 
οποιοδήποτε όρο που εμπίπτει σε κάποιον από τους λόγους απόρριψης της παραγράφου 4 του Παραρτήματος Ι, ή σε 
περίπτωση που ο Δικαιούχος παραβιάσει τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από Συμφωνία μεταξύ αυτού και του 
Διαχειριστή. 



   

 

 

 
(δ) Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής διαπιστώσει ότι τα στοιχεία που δόθηκαν από τον Δικαιούχο είναι λανθασμένα, ανακριβή, 
αναξιόπιστα, ψευδή ή παραπλανητικά. 
 
(ε) Σε περίπτωση που Απόφαση Δικαστηρίου ή Διαιτητικού Δικαστηρίου διατάξει τον Διαχειριστή να προβεί σε αυτήν την 
ακύρωση. 
 
(στ) Σε περιπτώσεις εκκαθάρισης, διάλυσης νομικού προσώπου. 
 
(ζ) Σε περιπτώσεις πτώχευσης ή θανάτου φυσικού προσώπου με την επιφύλαξη των προνοιών που αναφέρονται ανωτέρω 
περί μεταβίβασης της Άδειας Χρήσης. 
 
(η) Σε περίπτωση που παραλείψει ο Δικαιούχος να ενημερώσει το Σύστημα, σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία, τα 
οποία όφειλε να κοινοποιήσει αμέσως προς τον Διαχειριστή. 
 
(θ) Σε περίπτωση Τερματισμού από τον Δικαιούχο. 
 
(ι) Σε περίπτωση που το όνομα χώρου με κατάληξη «.cy» χρησιμοποιηθεί για σκοπούς που σχετίζονται με παράνομες 
δραστηριότητες στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίες βρίσκονται εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της 
κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 
(κ) Ως αποτέλεσμα της έκδοσης απόφασης στα πλαίσια επίλυση διαφοράς από το αρμόδιο Όργανο, σχετικά με την χρήση του 
Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy» 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 παρόντος Διατάγματος.  
 
(λ) Σε περίπτωση που το Όνομα Χώρου με κατάληξη «.cy» χρησιμοποιείται για σκοπούς «κυβερνοκατάληψης»  
 
11. Υποχρεώσεις Δικαιούχου και/ή Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου και/ή Διοικητικού Συνδέσμου 
(α). Ο Δικαιούχος και/ή ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος υποχρεούνται να ενημερώνουν το Σύστημα για οποιαδήποτε 
αλλαγή επέλθει στα στοιχεία τους. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι επικαιροποιημένα, και ακριβή και να περιλαμβάνουν μεταξύ 
άλλων την ορθή και πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση του Δικαιούχου και /ή Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου και/ή Διοικητικού 
Συνδέσμου. 
 
(β) Ο Δικαιούχος και/ή εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος και/ή Διοικητικός Σύνδεσμος υποχρεούνται να πληροφορήσουν τον 
Διαχειριστή σχετικά με οποιαδήποτε δικαστική, διοικητική, ή διαιτησία διαδικασία εγερθεί αναφορικά με το Διαδικτυακό Όνομα 
Χώρου με κατάληξη«.cy». Τυχόν παράβαση σχετικά με την άμεση ενημέρωση των στοιχείων τους θα οδηγεί σε άμεση 
ακύρωση της Άδειας Χρήσης του Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy». 
 
(γ) Η συμπλήρωση και η υποβολή της αίτησης θα πρέπει να περιλαμβάνει δηλώσεις και στοιχεία που είναι ορθά, αληθή και 
επίκαιρα κατά τη περίοδο υποβολής της αίτησης. Ο εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος και/ή ο Διοικητικός Σύνδεσμος και /ή ο 
Δικαιούχος οφείλουν να ενημερώνουν και να υποβάλλουν στο Σύστημα 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 του Αντιπροσώπου, τότε θα πρέπει ο Δικαιούχος 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 Δικαιούχος οφείλει να αποζημιώσει τον Διαχειριστή για οποιαδήποτε ζημία υπέστηκε από παραβιάσεις εις βάρος 
οποιουδήποτε τρίτου εξ υπαιτιότητας του. 
 
(στ) Ο Δικαιούχος και/ ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του δεν δικαιούνται να αρνηθούν, παρά μόνον εφόσον υπάρχει 
εύλογη αιτία, την παροχή υπηρεσιών και/ή πληροφοριών στο πλαίσιο του παρόντος Διατάγματος. Ο Αιτητής και/ ή ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του οφείλουν να παρέχουν στον Διαχειριστή κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με αυτή 
τους την ιδιότητα προς επιτέλεση των καθηκόντων του. 
 
12. Υποχρεώσεις Διαχειριστή 
 
(α) Ο Διαχειριστής δεν είναι υπόχρεος να διεξαγάγει οποιαδήποτε έρευνα ως προς το κατά πόσο ο εξουσιοδοτημένος 
Αντιπρόσωπος και/ή Διοικητικός Σύνδεσμος ή ο Αιτητής δικαιούται την εκχώρηση Άδειας Χρήσης Ονόματος Χώρου με 
κατάληξη «.cy» ή αν κατέχει οποιαδήποτε δικαιώματα του Ονόματος για το οποίο του εκχωρείται Άδειας Χρήσης. 
 



   

 

 

(β) Με την εγγραφή ενός Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy», 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.  
 
(γ) Η εγγραφή του Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy» δεν εξυπακούει δικαιώματα αναφορικά με όνομα ή εμπορικό σήμα. 
Αποτελεί ευθύνη του Αιτητή 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.  
 
(δ) Η εκχώρηση Άδειας Χρήσης Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy» 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.  
 
(ε) Ειδικότερα θέματα αποζημιώσεων, τυχόν απώλειας ή ευθύνης που θα προκύψει μεταξύ Δικαιούχου και Διαχειριστή θα 
αποτελούν θέμα των μεταξύ τους σχέσεων και θα περιλαμβάνεται στην μεταξύ τους Συμφωνία. 
 
13. Υποχρέωση κοινοποίησης και επικαιροποίησης πληροφοριών στο Σύστημα 
  
(α) Κατά την υποβολή της αίτησης ο Αιτητής ή ο Εξουσιοδοτούμενος Αντιπρόσωπος του, προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση 
του Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy» θα πρέπει να δίδει πληροφορίες στο Σύστημα σχετικά με τα σημεία επικοινωνίας που 
σχετίζονται με την εγγραφή, εξυπηρέτηση και/ ή την χρήση του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy».  
 
Συγκεκριμένα και για διευκόλυνση της διαδικασίας της αίτησης και ενεργοποίησης του Ονόματος Χώρου θα πρέπει να 
παρέχονται τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

i. ο Σύνδεσμος Δικαιούχου-Registrant Contact,  
ii. ο Διοικητικός Σύνδεσμος ή Σύνδεσμος Επικοινωνίας -Adminιstrative Contact,  
iii. ο Τεχνικός Σύνδεσμος-Technical Contact 
iv. ο Οικονομικός Διαχειριστής – Billing Contact 

 
Ο Δικαιούχος ή ο Διοικητικός Σύνδεσμος -administrative contact ή ο Αντιπρόσωπος οφείλουν να κοινοποιούν αμέσως στο 
Σύστημα οποιαδήποτε αλλαγή σχετικά με πληροφορίες που αφορούν τα πιο πάνω πρόσωπα ώστε να είναι επικαιροποιημένα 
τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Μητρώο. Μόνο ο Δικαιούχος ή ο Αιτητής 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 Δικαιούχου-Registrant Contact περιλαμβάνει τα στοιχεία του Δικαιούχου(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 Δικαιούχου. Το πρόσωπο αυτό 
συνεργάζεται με το προσωπικό του Διαχειριστή αναφορικά με γενικά διαδικαστικά και μη τεχνικής φύσεως θέματα και  να 
εκπροσωπεί τον Δικαιούχο αναφορικά με την χρήση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy». 
 
(γ) Τεχνικός Σύνδεσμος-Technical Contact ορίζεται από τον Δικαιούχο ως το πρόσωπο που συνεργάζεται με το προσωπικό 
του Διαχειριστή για θέματα τεχνικής φύσεως σχετικά με την ενεργοποίηση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy». Δύναται 
να καταχωρείται ως τέτοιο πρόσωπο, εκπρόσωπος του Παροχέα Υπηρεσιών Διαδικτύου με τον οποίο έχει επιλέξει να 
συμβληθεί ο Δικαιούχος εφόσον έχει προηγηθεί η γραπτή συγκατάθεση του εκπροσώπου για το συγκεκριμένο Όνομα 
Χώρου». 
 
(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 εκχώρηση 
ή ανανέωση Άδειας Χρήσης.  
 
 

 
 

 

 

 



   

 

 

Διάγραμμα Ροής Εξέτασης Αίτησης Εκχώρησης Ονόματος Χώρου «.cy» 
 
 



   

 

 

Παράρτημα ΙΙ 
Κατηγορίες διαδικτυακών ονομάτων χώρου B επιπέδου 

 

Α/Α Κατηγορία Διαδικτυακών 

Ονομάτων Χώρου 

Περιγραφή 

1 ac.cy Ακαδημαϊκά και ερευνητικά ινστιτούτα εγγεγραμμένα στο Υπουργείο Παιδείας ως 

εκπαιδευτικά ιδρύματα 

2 biz.cy Άλλες εταιρείες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο εταιριών 

3 com.cy Δημόσιο Διαδικτυακό όνομα χώρου (Public domain) 

4 ekloges.cy Οργανισμοί και φυσικά πρόσωπα σχετικά με εκλογές 

5 gov.cy Κυβερνητικά ινστιτούτα / τμήματα / οργανισμοί 

6 ltd.cy Ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένες στο μητρώο 

εταιρειών 

7 net.cy Αδειούχοι παροχείς δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

8 org.cy Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο του 

Registrar of Associations and Societies και άλλους ανεξάρτητους οργανισμούς 

9 press.cy Οργανισμοί και επιχειρήσεις Τύπου 

10 pro.cy Επαγγελματικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις 

11 tm.cy Εμπορικά σήματα επίσημα καταχωρημένα στο μητρώο εμπορικών σημάτων 

12 mil.cy Υπουργείο Άμυνας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
Πληροφορίες που θα συμπληρώνονται από τον Αιτητή  για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης  

Ονόματος Χώρου με κατάληξη .cy 
 

A1. Στοιχεία Αιτητή που είναι φυσικό πρόσωπο 

   

Όνομα Προσώπου:       

Ημερομηνία Γέννησης:   

Αρ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου: 

Διεύθυνση:     

Τ.Κ. και Πόλη: 

Αρ. Τηλεφώνου:        

Αρ. Φαξ:      

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 

Αιτούμενο Όνομα Χώρου με κατάληξη «.cy»: 

 

A2. Στοιχεία Αιτητή που είναι Νομικό Πρόσωπο 

 

Στοιχεία Εταιρείας ή Ιδρύματος 

Όνομα Εγγραφής Εταιρείας:  

Λειτουργικό Όνομα Εταιρείας:   

Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 

Σύντομη Περιγραφή 

Εταιρείας ή Ιδρύματος: 

Όνομα Υπεύθυνου     

Προσώπου: 

Διεύθυνση: 

Τ.Κ. και Πόλη: 

Χώρα:      

Αρ. Τηλεφώνου:   

Τηλεομοιότυπο: 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:    

Ιστοσελίδα:      

Αιτούμενο Όνομα Χώρου με κατάληξη «.cy»: 

 

B. Στοιχεία Αρμόδιων Προσώπων (Διοικητικού,Τεχνικού και Οικονομικού Συνδέσμου) 

 

1.  Στοιχεία Αρμόδιου Διοικητικού Συνδέσμου  

Όνομα και Επίθετο:   



   

 

 

Αρ. Ταυτότητας:     

Διεύθυνση:          

Τηλέφωνο: 

Τηλεομοιότυπο: 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  

  

2.  Στοιχεία Αρμόδιου Τεχνικού Συνδέσμου  
 

Όνομα και Επίθετο:  

Αρ. Ταυτότητας:     

Διεύθυνση:          

Τηλέφωνο: 

Τηλεομοιότυπο:    

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   

 

3.  Στοιχεία Αρμόδιου Οικονομικού Διαχειριστή 

 

Όνομα και Επίθετο:   

Αρ. Ταυτότητας:     

Διεύθυνση:          

Τηλέφωνο: 

Τηλεομοιότυπο: 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   

  

Γ. Εξυπηρετητές Ονομάτων 

 

Διεύθυνση πρωτοκόλλου ΙΡ πρωτεύοντα εξυπηρετητή ονομάτων:  

 

Πλήρες δικτυακό όνομα πρωτεύοντα εξυπηρετητή ονομάτων:  

 

1ου Δευτερεύοντα εξυπηρετητή ονομάτων διεύθυνση IP:  

 

1ο Πλήρες δικτυακό όνομα δευτερεύοντα εξυπηρετητή ονομάτων:  

  

2ου Δευτερεύοντα εξυπηρετητή ονομάτων διεύθυνση IP:  

 

2ο Πλήρες δικτυακό όνομα δευτερεύοντα εξυπηρετητή ονομάτων:  

 



   

 

 

3ουΤρίτοu εξυπηρετητή ονομάτων διεύθυνση IP:  

 

3ο Πλήρες δικτυακό όνομα τρίτου εξυπηρετητή ονομάτων:  

 

Δ. Μέθοδος Πληρωμής: 

     

Πιστωτική Κάρτα/ Άλλη Ηλεκτρονική Μέθοδος Πληρωμής 

 
Όροι και Προϋποθέσεις (Υπεύθυνη Δήλωση): 
 
Α. Δια του παρόντος δηλώνω: 
 
1. ότι όσα δηλώνω στην παρούσα αίτηση είναι ακριβή και αληθή, 
2. δεσμεύω το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (σε περίπτωση νομικού προσώπου), 
3. ότι στην έκταση που δύναμαι να γνωρίζω με το εν λόγω Όνομα Χώρου με κατάληξη .cy δεν παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων, 
4. ότι αν το Μεταβλητό Πεδίου Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη «.cy» ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο είμαι ο αρμόδιος 
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

 
Β. Επιπρόσθετα, δηλώνω ότι το Όνομα Χώρου με κατάληξη «.cy»: 
 
(1) δεν περιέχει λέξεις αισχρού περιεχομένου και/ή αντίκειται στη δημόσια τάξη και/ή στην εθνική ασφάλεια και/ή στα χρηστά ήθη ή για το οποίο η αίτηση έγινε 
κακόπιστα ή του οποίου το περιεχόμενο αποτελεί αδίκημα δυνάμει των Νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 
(2) δεν 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. 
 
(3) δεν είναι ακραίου πολιτικού ή/και ναζιστικού ή/και ρατσιστικού περιεχομένου. 
 
(4) δεν συγκρούεται με Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιλαμβανομένων και Διεθνών Συνθηκών οι οποίες έχουν σχέση με Δικαιώματα Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας (όπως εμπορικά σήματα, γνωστά διεθνή σήματα). 
 
(5) δεν παραποιεί γεωγραφικό όνομα (τοπωνύμιο), το οποίο χαρακτηρίζει γεωγραφικές περιοχές, όπως παρουσιάζονται στους επίσημους χάρτες που εκδίδονται από 
το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.  
 
(6) δεν ταυτίζεται με όρο που συνιστά επίσημο σημείο αναφοράς  της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων 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. 
 
(7) ότι για το Όνομα Χώρου με κατάληξη «.cy» δεν υπάρχει υπόνοια ότι θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς «κυβερνοκατάληψης». 
 
(8) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς που σχετίζονται με παράνομες δραστηριότητες στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίες βρίσκονται εκτός 
του αποτελεσματικού ελέγχου της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας  
 
Δια της παρούσας δήλωσης βεβαιώνω ότι έχω γνώση των υποχρεώσεων που συνδέονται με την εκχώρηση Άδειας Χρήσης Ονόματος Χώρου, συμπεριλαμβανομένων 
ιδιαίτερα των υποχρεώσεων που καθορίζονται στο περί Καθορισμού της Διαδικασίας Εκχώρησης της Άδειας Χρήσης και Διαχείρισης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη 



   

 

 

«.cy», Διάταγμα του 2021, και αναλαμβάνω δέσμευση συμμόρφωσης προς τους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας που γίνεται αποδεκτή μεταξύ εμού και του 
Διαχειριστή, καθώς επίσης και των Διεθνών Συμφωνιών ή Οδηγιών του ICANN.   
 

Information to be completed by Applicant for Assignment of license to use of Domain Name under the «.cy» top level domain 
 

A1. Individual applying for license for a Domain Name (Registrant)  

 

Individual Name:  

ID Card/Passport: 

Date of Birth: 

Address: 

Phone Number:      

Fax Number:      

E-mail Address: 

Requested domain name:  

 

A2. Organization applying for license for a Domain Name (Registrant)  

 

Organization Registered   

Name: 

Organization Active 

Name: 

Organization Reg. # 

Brief description  

of institution:  

Owner Contact:     

(CEO or equivalent) 

Address:     

Phone Number:     

Fax Number:         

E-mail Address:    

Web Site: 

Requested domain name:  

 

B. Contacts 

 

1.  Administrative contact for the domain  

 

Name and Surname:   



   

 

 

Certificate of registration/ naturalization number:    

(If you obtained Cyprus citizenship by Registration or Naturalization)  

Card Identity:     

Address:          

Telephone: 

Fax: 

E-mail:   

 

2.  Technical contact for the domain  

 

Name and Surname: 

Card Identity: 

Address: 

Telephone:      

Fax:      

E-mail:            

 

3.  Billing Contact  
 

Name and Surname: 

Card Identity: 

Address: 

Telephone:   

Fax:   

E-mail:        

 

C. Name server information 

 

Primary name server IP address:  

Primary name server fully qualified domain name:  

 

1st Secondary name server IP address:  

 

1st Secondary name server fully qualified domain name:  

  

2nd Secondary name server IP address:  

 

2nd Secondary name server fully qualified domain name:  



   

 

 

 

3rd Third name server IP address (if any):  

 

3rd Third name server fully qualified domain name (if any):  

 

D. Method of Payment: 

 

By Credit Card/ Other Electronic Method of Payment 

        
Terms and Conditions (Solemn Declaration): 
 
Α. I hereby declare: 
 
1. that what I state in this application is accurate and true, 
2. I bind the particular legal person (in the case of a legal person), 
3. that to the extent that I am aware of the .cy domain name in question, there is no violation of third party rights, 
4. that if the Variable Domain Name of Second Level Domain with a suffix ".cy" matches with geographical term, I am the responsible Local Government Organization, 
 
Β. I also declare that the Domain Name ending in ".cy" 
 
(1) does not contain words of deceptive content and / or is contrary to public policy and / or national security and / or morality, or for which the application was made in 
bad faith or whose content is an offense under the Laws of the Republic of Cyprus. 
 
(2) is not related to political entities or policies and / or historical activities for which a special permit is required by a relevant competent recognized and registered 
authority unless such permission is communicated to the Operator. 
 
(3) is not of extreme political and / or Nazi and / or racist content. 
 
(4) does not conflict with the laws of the Republic of Cyprus, including International Treaties relating to Intellectual Property Rights (such as trademarks, known 
international trademarks). 
 
(5) does not distort a geographical name (geographical name), which identifies geographical areas as presented in the official maps issued by the Department of Lands 
and Surveys of the Republic of Cyprus. 
 
(6) is not a term that constitutes the official point of reference of the Republic of Cyprus and other States and / or international organizations and / or other international 
entities referred to in Article 6 of the Paris Convention for the Industrial Property as well as a point of great symbolic importance, especially religious symbols and words. 
 
(7) Is not used (there is no suspicion) for purposes of "cybercrime". 
 
(8) Is not used for purposes related to illegal activities in areas of the Republic of Cyprus which are outside of the effective control of the Government of the Republic 
of Cyprus 
 
I herewith certify, that I am aware of the obligations associated with the assignment of a Domain Name License, including, in particular, the obligations set out in the 
Decree of the License and Domain Name Management of ".cy", Decree 2021,and I undertake to comply with the Terms and Conditions of the Agreement that has been 
accepted, between myself and the Operator, as well as with ICANN's International Agreements, or Instructions. 



   

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
Πίνακες Τελών 

(Άρθρο 13) 
 
(1) Τέλη άδειας χρήσης ονομάτων χώρου με κατάληξη .cy 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  

ΤΕΛΟΣ (€) 

Ενός (1) Έτους  20.00 

 

Δύο (2) Ετών  30.00 

 

Πέντε (5) Ετών   50.00 

 

 
(2) Τέλη διαδικασίας επίλυσης διαφοράς 
 

 
 
 
 
 
 

 
(3) Τέλος μεταβίβασης ονόματος χώρου με κατάληξη .cy €10. 
 
(4) Τέλος έκδοσης πιστοποιητικού άδειας χρήσης ονόματος χώρου:5€. 
 
(5) Τέλος ανανέωσης (Παράρτημα 1, Άρθρο 6(γ)): €10. 
 
(6) Ετήσιο τέλος εκχώρησης Άδειας Χρήσης Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.gov.cy»: 880.00 € 
 
Τα πιο πάνω τέλη εγγραφής συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διαδικασία επίλυσης διαφοράς   Τέλη(€) 

Διαδικασία επανεξέτασης  20.00 

Ακρόαση 200.00 



   

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 
Κριτήρια καταλληλότητας διορισμού Διαχειριστή αναφορικά με την εκχώρηση της Άδειας Χρήσης και τη διαχείριση των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy». 
 
Κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 20(ζ), 41(10) και 41(11) του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου ως εκάστοτε 
τροποποιείται και σύμφωνα με τα Κριτήρια της 15ης Αυγούστου 2000, ως έχουν θεσπιστεί από το Διεθνή Οργανισμό ICANN (Οργανισμός Διαδικτυακής Συνεργασίας 
για Ανάθεση Ονομάτων) ο Επίτροπος θεσπίζει τα κάτωθι κριτήρια ως απαραίτητα για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και διασφαλίζει ότι τηρούνται οι κάτωθι 
προϋποθέσεις για Νομικά Πρόσωπα, προκειμένου να τύχουν διορισμού ως Διαχειριστές σύμφωνα με τον ορισμό του Μέρους Ι του παρόντος Διατάγματος.  
 
Ι.  Αξιολόγηση Παρουσίας των κάτωθι προϋποθέσεων του Νομικού Προσώπου με  ως κριτήρια καταλληλότητας διορισμού του ως  Διαχειριστή: 
 
Ειδικότερα: 
 
(α) δεν τελεί σε παύση εργασιών ή αναγκαστική διαχείριση , 
(β) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή, 
(γ) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σε σχέση με το φόρο εισοδήματος και τις κοινωνικές 
ασφαλίσεις, 
(δ) δεν ενέχεται σε υπόθεση διαφθοράς ή δωροδοκίας, 
(ε) αποτελεί ακαδημαϊκό ή /και ερευνητικό ίδρυμα που πληροί τα κριτήρια που συμπεριλαμβάνονται στο παρόν Παράρτημα 
 
ΙΙ: Αξιολόγηση ύπαρξης της προϋπόθεσης της Τεχνικής Επάρκειας του Νομικού Προσώπου  για τον διορισμό του ως Διαχειριστής: 
 
1 . Κριτήριο ύπαρξης επαρκούς και κατάλληλου Τεχνικού εξοπλισμού  
 
Νομικό Πρόσωπο που επιθυμεί να κριθεί κατάλληλο για τον διορισμό του ως Διαχειριστής θα πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό ώστε να διασφαλίζεται 
η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη παροχή της υπηρεσίας Ονοματοδοσίας με κατάληξη «.cy» 
 
2. Κριτήριο ύπαρξης επαρκούς και κατάλληλου Ανθρώπινου δυναμικού  
 
Νομικό Πρόσωπο που επιθυμεί να κριθεί κατάλληλο για τον διορισμό του ως Διαχειριστής θα πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό ώστε να 
διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη παροχή και διαχείριση της υπηρεσίας Ονοματοδοσίας με κατάληξη «.cy». 
 
ΙΙΙ: Αξιολόγηση Χρηματοοικονομικής Ικανότητας του Νομικού Προσώπου  για τον διορισμό του ως Διαχειριστής. 
 
1. Χρηματοοικονομική επάρκεια 
 
Νομικό Πρόσωπο που επιθυμεί να κριθεί κατάλληλο για τον διορισμό του ως Διαχειριστής θα πρέπει να υποβάλει στο ΓΕΡΗΕΤ επιχειρηματικό σχέδιο με το εκτιμώμενο 
ύψος της επένδυσης καθώς και τους χρηματοοικονομικούς του πόρους. 
 
2. Προώθηση ανταγωνισμού ή/και ανταγωνιστικότητας  
 
Νομικό Πρόσωπο που επιθυμεί να κριθεί κατάλληλο για τον διορισμό του ως Διαχειριστής θα πρέπει να υποβάλει στο ΓΕΡΗΕΤ τις προτάσεις και προσδοκίες του 
αναφορικά με την προώθηση του τομέα αναφορικά με την: 
(α) Βελτίωση ποιότητας. 
(β) Μείωση χρεώσεων. 
(γ) Διεύρυνση χρήσης ονομάτων. 
(δ) Προστασία καταναλωτών. 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
 
Αξιολόγηση τήρησης υποχρεώσεων του Διαχειριστή 
 
Κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 20(ζ), 41(10) και 41(11) του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου ως εκάστοτε 
τροποποιείται και σύμφωνα με τα Κριτήρια της 15ης Αυγούστου 2000, ως έχουν θεσπιστεί από το Διεθνή Οργανισμό ICANN (Οργανισμός Διαδικτυακής Συνεργασίας 
για Ανάθεση Ονομάτων) καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος Διατάγματος  ο Επίτροπος θεσπίζει τα κάτωθι κριτήρια ως απαραίτητα για την Αξιολόγηση 
της τήρησης των υποχρεώσεων του Διαχειριστή.  
 
Αξιολόγηση Τήρησης Γενικών Υποχρεώσεων Διαχειριστή 
 
1 .Εκχώρηση Αδειών Χρήσης και διαχείριση ονομάτων χώρου με κατάληξη «.cy» 
 
(α) Ο Διαχειριστής πρέπει να εκχωρεί τις Άδειες Χρήσης και τη Διαχείριση των Ονομάτων Χώρου κατά τρόπο δίκαιο, διαφανή και αμερόληπτο, σύμφωνα με τη σχετική 
νομοθεσία. 
 
(β) Ο Διαχειριστής υποχρεούται να διαχειρίζεται τα ονόματα χώρου κατά τρόπο αποδοτικό, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και οδηγίες. Για το σκοπό αυτό 
επιβάλλεται η συμμόρφωση με τις εκάστοτε υποδείξεις του Επιτρόπου και των οδηγιών του ICANN. 
 
2. Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
 
Ο Διαχειριστής οφείλει να λαμβάνει γνώση και να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας 
των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου του 2018 και οποιονδήποτε άλλων συναφών νόμων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και ΕΕ. 
 
3. Διεθνής Εκπροσώπηση 
 
Ο Διαχειριστής οφείλει να εκπροσωπεί την Κύπρο σε διεθνές επίπεδο για θέματα που αφορούν την ονοματοδοσία και διευθυνσιοδότηση στο διαδίκτυο, εφόσον ο 
Επίτροπος τον εξουσιοδοτεί προς αυτό το σκοπό. 

 
4. Δυνατότητα Διόρθωσης των τεχνικών προβλημάτων 
 
(α) Ο Διαχειριστής οφείλει να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια που θα εμποδίζει και/ή θα μειώνει κατά το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό περιπτώσεις αδυναμίας στην 
παροχή της υπηρεσίας Ονοματοδοσίας με κατάληξη «.cy» λόγω τεχνικών προβλημάτων ή κακής διαχείρισης του τεχνικού εξοπλισμού του ως Διαχειριστή. 
 
(β) Ο Διαχειριστής οφείλει να προβαίνει στην ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος προκύψει αναφορικά με την παροχή της υπηρεσίας 
Ονοματοδοσίας με κατάληξη «.cy».  
 
(γ) Ο Διαχειριστής οφείλει να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμου 2020, Ν.89(Ι)/2020.  Επιπρόσθετα, ο 
Επίτροπος δύναται να συμβουλεύεται πιθανές εκθέσεις οι οποίες ετοιμάζονται από την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας.  



   

 

 

 
5. Παροχή πληροφοριών για τη διαθεσιμότητα των ζητούμενων ονομάτων με κατάληξη «.cy». 
 
Ο Διαχειριστής οφείλει να παρέχει στο κοινό πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα των ονομάτων, υπό μορφή “Who is information” για τη διαθεσιμότητα 
των ζητούμενων ονομάτων με κατάληξη «.cy». 
 
6. Επίλυση διαφορών 
 
Ο Διαχειριστής οφείλει να διατηρεί σαφείς διαδικασίες και μηχανισμούς επίλυσης διαφορών μεταξύ των Δικαιούχων ονομάτων με κατάληξη «.cy». 
 
6. Τεχνική επάρκεια της διάθεσης ονομάτων με κατάληξη «.cy». 
 
Ο Διαχειριστής οφείλει να διαθέτει τεχνική επάρκεια για την παροχή ονομάτων με τη χρήση ή μη λατινικών χαρακτήρων (π.χ. ελληνικών χαρακτήρων). 



   

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

Διάγραμμα Ροής Αιτήματος Ακύρωσης Άδειας Χρήσης Ονόματος Χώρου «.cy» 

 

 
 
 


