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ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
Προς τον Καταχωρητή με την επωνυμία : MEDIA POWER ΕΠΕ

Σημείωση : Τα πεδία με αστερίσκο (*) διαβιβάζονται υποχρεωτικά στο Μητρώο και σε περίπτωση που δεν 
συμπληρωθούν η αίτηση θεωρείται ανυπόστατη.

Όνομα Χώρου * : 

Κωδικός εξουσιοδότησης ονόματο χώρου * : 

Στοιχεία ταυτότητας Φορέα αιτούντα την αλλαγή Καταχωρητή - Για Φυσικά Πρόσωπα

Ονοματεπώνυμο * :

ΑΦΜ / ΔΟΥ :

Αρ./Αστ./Ταυτότητας  :

Τηλέφωνο * :

Fax :

E-mail * :

Στοιχεία ταυτότητας Φορέα αιτούντα την αλλαγή Καταχωρητή - Για Νομικά Πρόσωπα

Πλήρης Επωνυμία * :

Διακριτικός Τίτλος :

Αντικείμενο  :

ΑΦΜ/ΔΟΥ  :

Τηλέφωνο * :

Fax :

E-mail * :

Στοιχεία ταυτότητας Νομίμου Εκπροσώπου ( για την περίπτωση Νομικού Προσώπου )

Ονοματεπώνυμο :

ΑΦΜ/ΔΟΥ :

Τηλέφωνο :

Fax :

E-mail :

Ταχυδρομική Διεύθυνση (Κατοικία - Έδρα)

Οδός- Αριθμός * :

Πόλη * : Χώρα * :

Περιοχή * : Τ.Κ. * :

1

Σημειώστε με Χ όσα από τα κάτωθι 
στοιχεία θεωρείτε εμπιστευτικά και 
επιθυμείτε την απόκρυψη τους



Media Power – Greece.com.gr

Μιρτσιέφσκυ 9Α  Τ.Κ. 11741
Τηλ: 2109211597      Fax: 2109211596
http://greece.com.gr    sales@greece.com.gr

Γράψτε εδώ το περιεχόμενο της ιστοσελίδας

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Ο κάτωθι υπογράφων ........................................................... όνομα) ..................................................................... (επώνυμο) 

.......................................................................................   (ιδιότητα) , δηλώνω υπευθύνως σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι:

(α) Τα στοιχεία που δηλώνω με την παρούσα αίτηση είναι αληθή και ακριβή 

(β) Έχω εκπληρώσει άπασες τις οικονομικές μου υποχρεώσεις απέναντι στον παλαιό Καταχωρητή, όσον

αφορά το συγκεκριμένο Όνομα Χώρου για το οποίο αιτούμαι την αλλαγή καταχωρητή

(γ) Δεσμεύω το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων)

Ονοματεπώνυμο (Κεφαλαία) Ημερομηνία      /      /  

Υπογραφή Φυσικού Προσώπου / 
Νομίμου Εκπροσώπου (Σφραγίδα)
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Για να μεταφερθεί ένα .gr domain, απαιτείται ο κωδικός εξουσιοδότησης του ονόματος. Αν δεν τον γνωρίζετε 
θα πρέπει να τον ζητήσετε από τον προηγούμενο καταχωρητή σας. Με την μεταφορά του ονόματος δεν 
μεταβάλλονται τα στοιχεία ιδιοκτησίας ούτε οι ημερομηνίες καταχώρησης και λήξης.

H διαδικασία μεταφοράς ονόματος χώρου .gr γίνεται χωρίς χρέωση.

Για να μεταφερθεί ένα domain με διεθνή κατάληξη, απαιτείται ο κωδικός εξουσιοδότησης EPP του domain 
και η επιβεβαίωση ότι βρίσκεται σε κατάσταση unlocked. Θα πρέπει να επιβεβαιώσετε στον προηγούμενο 
καταχωρητή σας ότι το domain δεν είναι κλειδωμένο, και να ζητήσετε εφόσον δεν έχετε τον κωδικό EPP του 
domain.
Μετά την αίτηση μεταφοράς, στο email του ιδιοκτήτη θα αποσταλλεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης της αίτησης. 
Εγκρίνοντας τη μεταφορά, μετά από λίγες ημέρες το όνομα θα μεταφερθεί στην εταιρεία μας. Με την αλλαγή 
καταχωρητή επεκτείνεται η ημερ/νία λήξης του ονόματος για 1 επιπλέον χρόνο.
 
Εξαίρεση: Για τα ονόματα με κατάληξη .eu δεν υπάρχει κωδικός εξουσιοδότησης EPP ούτε locked status. 
Τα .eu domains ανανεώνονται αυτόματα για 12 μήνες από την ημερομηνία μεταφοράς. 

Για τα διεθνή ονόματα το κόστος μεταφοράς είναι 11,00 € + ΦΠΑ και περιλαμβάνει και 1 επιπλέον χρόνο 
στην περίοδο κατοχύρωσης του ονόματος.
Για τα ονόματα .eu το κόστος μεταφοράς είναι 11,00 € + ΦΠΑ και το domain ανανεώνεται για 12 μήνες από 
την ημερομηνία μεταφοράς.

Κατάθεση στην Τράπεζα

Εμπορική 0120 348334 IBAN: GR9301200340000000083347872

Eθνική 142/44014099 IBAN: GR8201101420000014244014099

Eurobank 0026 0072 7802000 71822 IBAN: GR18026 0072 0000 780 2000 71822

Όνομα Δικαιούχου : Media Power ΕΠΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ : Πρέπει να μας στείλετε με FAX την Τραπεζική απόδειξη και την αίτηση αλλαγής 
καταχωρητή, στο FAX 210-9211596
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