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Ι. Πρόλογος 

Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει συνταχθεί από την Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) και αφορά σε θέµατα που 

άπτονται του Κανονισµού ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου 

(Domain Names) µε κατάληξη .gr 

Με την παρούσα δηµόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ δηµοσιεύει προτεινόµενη 

τροποποίηση του Κανονισµού ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου 

(Domain Names) µε κατάληξη .gr προκειµένου να λάβει απόψεις και σχόλια 

από όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς σχετικά µε τα ζητήµατα που 

αφορούν: 

� Την λειτουργία των καταχωρητών 

� Την εκχώρηση και διαχείριση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr 

 

Όλες οι αναφορές στο παρόν κείµενο αναφέρονται στην αρίθµηση του 

υφιστάµενου Κανονισµού ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου 

(Domain Names) µε κατάληξη .gr. 

 

Οι κύριες αλλαγές που προτείνονται µε το παρόν σχέδιο κανονισµού είναι οι 

ακόλουθες: 

 

1. Υλοποίηση του πρωτοκόλλου IDNA 2008 που έχει ως αποτέλεσµα ο 

αλφαριθµητικός ελληνικός  χαρακτήρας [ς] να αποτελεί διαφορετικό 

χαρακτήρα από τον αλφαριθµητικό ελληνικό  χαρακτήρα [σ]  

2. Εκχώρηση ονοµάτων χώρου όπου το Μεταβλητό Πεδίο περιλαµβάνει 

δύο (2) χαρακτήρες  

3. Παροχή υπηρεσίας αυξηµένης ασφάλειας Ονόµατος Χώρου µε 

κατάληξη .gr. Αλλαγές στοιχείων πραγµατοποιούνται µόνο από τον 

καταχωρούµενο και όχι από τον καταχωρητή.  
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4. Υποχρέωση προς τους καταχωρητές για τήρηση ορίου τετρακοσίων 

(400) δηλώσεων καταχώρησης που υποβάλλουν στο σύστηµα, στο 

διάστηµα από 23:30 έως 01:00 UTC 

 

Ειδικότερα όσον αφορά την εκχώρηση ονοµάτων χώρου όπου το µεταβλητό 

πεδίο αποτελείται από δύο (2) αλφαριθµητικούς χαρακτήρες, αυτή θα 

επιτρέπεται από την θέση σε ισχύ του υπό διαβούλευση κανονισµού 

καταβάλλοντας τα σχετικά τέλη. ∆εδοµένου ότι για την εκχώρηση, ανανέωση 

και ενεργοποίηση ονοµάτων χώρου δύο (2) χαρακτήρων προτείνεται η 

καταβολή αυξηµένων τελών λόγω της σπανιότητας αυτών, µεταβατικά και 

µέχρι την θέση σε ισχύ του νέου Κανονισµού ισχύουν οι παρακάτω ρυθµίσεις 

για την περίπτωση ήδη εκχωρηµένων ονοµάτων χώρου δύο (2) χαρακτήρων: 

 

• Οι καταχωρούµενοι ονοµάτων χώρου, των οποίων το Μεταβλητό Πεδίο 

περιλαµβάνει  δύο (2) µόνο αλφαριθµητικούς χαρακτήρες, και των 

οποίων η διάρκεια εκχώρησης λήγει µέχρι και την 4/5/2015 έχουν την 

δυνατότητα ανανέωσης για µία µόνο διετία εκχωρηµένων ονοµάτων 

χώρου. Μετά την 4/5/2015 ισχύουν όσα ορίζονται στο Κανονισµό 

∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε 

κατάληξη .gr όπως ισχύει. 

 

• Οι καταχωρούµενοι ονοµάτων χώρου, των οποίων το Μεταβλητό Πεδίο 

περιλαµβάνει  δύο (2) µόνο αλφαριθµητικούς χαρακτήρες και η 

διάρκεια εκχώρησης τους λήγει µετά την 4/5/2015 δεν έχουν 

δυνατότητα ανανέωσης ονόµατος χώρου µέχρι τις 4/5/2015. 

 

Η δηµόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για 30 ηµέρες. Οι απαντήσεις πρέπει να 

υποβληθούν επωνύµως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και σε 

ηλεκτρονική µορφή όχι αργότερα από την ηµεροµηνία λήξης της 
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διαβούλευσης και ώρα 13:00 µµ. Τυχόν ανώνυµες απαντήσεις δεν θα ληφθούν 

υπόψη. Οι απαντήσεις θα δηµοσιευτούν αυτούσιες και επωνύµως. Σε 

περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εµπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει 

να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτηµα, προκειµένου να µην δηµοσιευθούν.   

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:  

∆ηµόσια ∆ιαβούλευση αναφορικά µε την τροποποίηση του Κανονισµού 

∆ιαχείρισης και Εκχώρησης 

Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη .gr 

 

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:  

ΕΕΤΤ  

Λ. Κηφισίας 60,  

15125 Μαρούσι  

Αττική  

∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου : domainnamens@eett.gr 

Κατά τη διάρκεια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται 

από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων, 

οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυµα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου στη διεύθυνση: domainnamens@eett.gr 

Το παρόν κείµενο δεν δεσµεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόµενο της 

ρύθµισης που θα επακολουθήσει. 

 


