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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ DOMAIN ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 

Αιτούμενο Domain Name: ……………………………………………………………………………………………………………………….. Κωδικός Εξουσιοδότησης: ……………………………………………………. 

 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………...................... 

………………………………………………………………………………………................................................ 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ (μόνο για εταιρείες): …................……………………… 

………………………………………………………………………………………................................................ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (μόνο για εταιρείες): ……………………………………....................... 

……………………………………………………………………………………................................................... 

ΑΦΜ: ……………………............ ΔΟΥ: ……………………………………………….......................... 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………………………………………........................................……… 

Τ.Κ.: …………………......... ΠΟΛΗ: ……………………………………………….............................. 

ΤΗΛ: ………………………….......................... FAX: …………………………………………............. 

Email: ……………………………………………………………………………........................................... 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 1599/86) 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ……………………………………………………. 
ως νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα ……………………………………… 
(συμπληρώνεται μόνο από νομικά πρόσωπα) δηλώνω υπεύθυνα 
σήμερα στις ....../......../........ ότι: 

 τα στοιχεία που δηλώνω είναι αληθινά και δεν παραβιάζω εν  
γνώση μου δικαιώματα τρίτων στο αιτούμενο όνομα χώρου 

 μεταβιβάζω το όνομα χώρου (domain) σύμφωνα με τα 
υποβαλλόμενα στην παρούσα αίτηση 

 έχω μελετήσει με προσοχή τους παρακάτω όρους αίτησης, τους 
οποίους και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 

 

 

 

(Υπογραφή/Σφραγίδα) 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………................................... 

………………………………………………………………………………………............................................................. 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ (μόνο για εταιρείες): …................………………....……………… 

………………………………………………………………………………………............................................................. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (μόνο για εταιρείες): …………………………………………….…....................... 

……………………………………………………………………………………............................................................... 

ΑΦΜ: ……………………............ ΔΟΥ: …………………………………………………………........................... 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………………………………………....................................................……… 

Τ.Κ.: …………………......... ΠΟΛΗ: …………………………………………….…………….............................. 

ΤΗΛ: …………………………................................. FAX: ………………………………………………............. 

Email: ………………………………………………………………………………………….......................................... 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 1599/86) 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ……………………………………………………. ως 
νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα ……………………………………… 
(συμπληρώνεται μόνο από νομικά πρόσωπα) δηλώνω υπεύθυνα σήμερα 
στις ....../......../........ ότι: 

 τα στοιχεία που δηλώνω είναι αληθινά και δεν παραβιάζω εν  
γνώση μου δικαιώματα τρίτων στο αιτούμενο όνομα χώρου 

 δέχομαι να μεταβιβαστεί το παραπάνω όνομα χώρου (domain) στα 
υποβαλλόμενα στοιχεία νέου ιδιόκτητη της παρούσας αίτησης 

 έχω μελετήσει με προσοχή τους παρακάτω όρους αίτησης, τους οποίους 
και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 

 

 

 

(Υπογραφή/Σφραγίδα) 

 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Χρέωση σε πιστωτική κάρτα:  Visa   Mastercard   Αριθμός Κάρτας: …………………………………………………………..   Λήξη:  …………/………….  CVV2: …………... 

 

Πληρωμή με κατάθεση στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς της timeless: 

Τράπεζα ALPHA BANK 

GR9101407010701002002026806 

Τράπεζα EUROBANK 

GR4102602060000160201349545 

Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

GR0601722110005211099614322 

Τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ 

GR8401102130000021300748700 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: TIMELESS ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ι.Κ.Ε. 

 
ΟΡΟΙ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 
1. Η επεξεργασία των στοιχείων για το αίτημα ξεκινάει με την αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης μετρητών ή την χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας. 
2. H timeless καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για άμεση εκτέλεση του αιτήματος σας, το οποίο πραγματοποιείται μόνο κατά τις ώρες λειτουργίας της επιχείρησης και 

πάντα με σειρά προτεραιότητας. 
3. Εναλλακτικά, για άμεση εξυπηρέτηση του αιτήματος σας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το online σύστημα ανανέωσης ονομάτων  χώρου στο www.godigital.gr. 

4. Με την παρούσα αίτηση ο αιτών εξουσιοδοτεί ανέγκλητα και ανεπιφύλακτα την timeless να υποβάλλει κατά εντολή του την αίτηση στον εκάστοτε φορέα που 
διαχειρίζεται το Μητρώο των domain names. 

5. Ο αιτών φέρει εις ολόκληρο την ευθύνη για τα στοιχεία που υποβάλλει στην παρούσα αίτηση. 
6. Ο αιτών φέρει εις ολόκληρο την ευθύνη για σωστή χρήση του domain name με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρξει περίπτωση κακοπιστίας, παράνομης δραστηριότητας, 

προσβολής των χρηστών ηθών. Σε αντίθετη περίπτωση, η timeless μπορεί να προβεί σε διακοπή υπηρεσιών χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. 

7. Η timeless δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί από τον φορέα  που διαχειρίζεται το Μητρώο των domain names. 
8. Η timeless μπορεί να εκδίδει το παραστατικό χρέωσης μετά την οριστική έγκριση της αίτησης από τον φορέα  που διαχειρίζεται το Μητρώο των domain names. 
9. Η timeless είναι εγκεκριμένος καταχωρητής ονομάτων χώρου με βάση απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων), βάση των οποίων 

δικαιούται να καταχωρεί domain names με κατάληξη .gr. Για όλες τις υπόλοιπες καταλήξεις, η timeless έχει συνεργασία με εγκεκριμένο καταχωρητή ονομάτων χώρου με 
απόφαση της ICANN και EURid, βάση των οποίων δικαιούται να καταχωρεί domain names με λοιπές κατάληξεις. 

http://www.godigital.gr/

