
Μαρούσι,  17-3-2004 
ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 310/16 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ  ΑΠ.:  268/73/25-11-2002 
“Κανονισµός ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain 
Names) µε κατάληξη .gr” (ΦΕΚ 1617/Β/2002) και Έναρξη λειτουργίας του 
Μητρώου  

 
 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), 
 

Έχοντας υπόψη : 
 
 

α. το Ν.2867/2000 “Οργάνωση και Λειτουργία των 
Τηλεπικοινωνιών και άλλες ∆ιατάξεις” (ΦΕΚ 273/Α/2000), ιδίως 
το άρθρο 3, παράγρ.14, στοιχεία α΄ και κη΄, 

 
β.  την Απόφαση της ΑΠ.: 268/73/25-11-2002 “Κανονισµός 

∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) 
µε κατάληξη .gr” (ΦΕΚ 1617/Β/2002) και ιδίως το άρθρο 2 
σχετικά µε τον ορισµό του Μητρώου, 

 
γ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.:  288/154/4-7-2003 “Κατακύρωση 

του διενεργηθέντος Ανοικτού ∆ιαγωνισµού επιλογής Αναδόχου 
για την ανάθεση του Έργου της Μελέτης, Ανάπτυξης, 
Εγκατάστασης, Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης του Μητρώου 
Συστήµατος Ονοµατοδοσίας ∆ιαδικτύου για το Χώρο .gr”, 
σύµφωνα µε την οποία κατακυρώθηκε στο Ίδρυµα Τεχνολογίας 
και Έρευνας (ΙΤΕ) το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού που 
προκηρύχθηκε µε την από Μάρτιο 2003 σχετική Προκήρυξη για 
την υλοποίηση και διαχείριση του Μητρώου για τον Χώρο .gr, 

 
δ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Απόφασης δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, 
 
ε. την από 31 Ιουλίου 2003 Σύµβαση Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ µε το 

Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας – Ινστιτούτο Πληροφορικής 
(ΙΠ-ΙΤΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 
 
 
 



Αποφασίζει  : 
 
Α. 

 
Άρθρο 1 

 
Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ  ΑΠ.:  268/73/25-11-2002 

“Κανονισµός ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain 
Names) µε κατάληξη .gr” (ΦΕΚ 1617/Β/2002) 

 
Τροποποιεί την Απόφαση της ΕΕΤΤ 268/73/25-11-2002 “Κανονισµός 
∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη 
.gr” (ΦΕΚ 1617/Β’/31-12-2002), ως εξής : 
 
1. Η παράγραφος α του σηµείου 1 του άρθρου 5 τροποποιείται ως 

εξής: 
 
Aν η Aίτηση δεν είναι πλήρης και ακριβής σύµφωνα µε την παρούσα. 

 
2. Το σηµείο 1 του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής: 
 

Kάθε πρόσωπο το οποίο επιθυµεί να του εκχωρηθεί συγκεκριµένο 
Όνοµα Xώρου µε κατάληξη .gr υποχρεούται να συµπληρώσει και να 
υποβάλλει Aίτηση Eκχώρησης σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή 
παρέχοντας κάθε αναγκαία προς τούτο πληροφορία. Η Αίτηση 
Εκχώρησης βασίζεται σε σχετικό υπόδειγµα το οποίο παρέχεται από τις 
ιστοσελίδες της ΕΕΤΤ. H Aίτηση συνοδεύεται από τα αναλογούντα 
τέλη τα οποία καθορίζονται από τον Kαταχωρητή κατά αποκλειστική 
του βούληση και τα οποία περιλαµβάνουν τυχόν τέλη τα οποία έχει 
ορίσει η ΕΕΤΤ.  
 

3. Το σηµείο 2 του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής: 
 
Η Αίτηση Εκχώρησης συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική µορφή του Καταχωρούµενου ότι:  
 
(α)  όσα δηλώνει είναι ακριβή και αληθή  
 
(β)  σε περίπτωση νοµικού προσώπου ότι ο δηλών δεσµεύει το 

συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο  
 
(γ)  στην έκταση που δύναται να γνωρίζει µε το αιτηθέν Όνοµα 

Χώρου δεν παραβιάζονται δικαιώµατα τρίτων. 
 
 
 



4. Το σηµείο 9 του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής: 
 
Ο Kαταχωρητής µετά την υποβολή της Αίτησης ερευνά εάν Eκχώρηση 
του Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη .gr που είναι αντικείµενο της 
Aίτησης, εµπίπτει σε κάποιον από τους απόλυτους λόγους µη 
Eκχώρησης σύµφωνα µε το άρθρο 5 σηµείο 1 παράγραφοι (α), (β), (ζ) 
και (η) της παρούσης Aπόφασης. 
 

5. Το σηµείο 10 του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής: 
 

O Kαταχωρητής σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) ηµερών από την 
υποβολή της Aίτησης Eκχώρησης προωθεί την Aίτηση Eκχώρησης 
Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη .gr στην EETT ηλεκτρονικά µέσω 
∆ιαδικτύου, βεβαιώνοντας ταυτόχρονα την καταβολή των νοµίµων 
τελών από τον Kαταχωρούµενο, µε χρήση κατάλληλης προς τούτο 
εφαρµογής η οποία επιτρέπει την ταυτοποίηση του Καταχωρητή και 
εξασφαλίζει τη µη αλλοίωση των στοιχείων µε χρήση προηγµένης 
ηλεκτρονικής υπογραφής που βασίζεται σε αναγνωρισµένο 
πιστοποιητικό και δηµιουργείται από ασφαλή διάταξη δηµιουργίας 
υπογραφής. Η Αίτηση συνοδεύεται από έκθεση µε την οποία ο 
Καταχωρητής εισηγείται την Eκχώρηση ή µη του συγκεκριµένου 
Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη .gr. Σε κάθε περίπτωση ο Kαταχωρητής 
διατηρεί τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία τυχόν συνοδεύουν την 
Aίτηση. H τήρηση των πρωτοτύπων εγγράφων αποτελεί υποχρέωση του 
Kαταχωρητή. 
 

6. Το σηµείο 3 του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής: 
 

Ο Καταχωρητής παραλαµβάνει την Αίτηση του Φορέα η οποία 
συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο Φορέας δηλώνει ότι: 
 
(α)  όσα δηλώνει είναι ακριβή και αληθή και  
 
(β)  σε περίπτωση νοµικού προσώπου ότι ο δηλών δεσµεύει το 

συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο  
 
Η ανωτέρω αίτηση και δήλωση µπορεί να υποβάλλεται σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική µορφή. O Kαταχωρητής ενηµερώνει άµεσα το Mητρώο. 
Το Μητρώο ενηµερώνει άµεσα το αρχείο του µε τα στοιχεία του 
Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη .gr τα οποία µετεβλήθησαν και 
προβαίνει, εφόσον χρειάζεται, στις αντίστοιχες τεχνικές αλλαγές στους 
Εξυπηρετητές Ονοµάτων. 
 
Υπόδειγµα Αίτησης το οποίο πρέπει να συµπληρώνεται σε περίπτωση 
µεταβολής στοιχείων διατίθεται στην Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. 
 



7. Η παράγραφος γ του σηµείου 2 του άρθρου 11 τροποποιείται ως 
εξής: 
 
∆ήλωση του προσώπου προς το οποίο γίνεται η µεταβίβαση, στην οποία 
να δηλώνει ότι:  
 
(α)  όσα δηλώνει είναι ακριβή και αληθή και  
 
(β)  σε περίπτωση νοµικού προσώπου ότι ο δηλών δεσµεύει το 

συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο 
 

8. Στο τέλος του σηµείου 2 του άρθρου 11 προστίθεται νέα 
παράγραφος (ε) που έχει ως εξής: 
 
Οι δηλώσεις ή βεβαιώσεις οι οποίες υποβάλλονται σύµφωνα µε το 
παρόν δύναται να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή.   
 

9. Το σηµείο 3 του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής: 
 

O Kαταχωρητής σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) ηµερών από την 
υποβολή της Aίτησης Μεταβίβασης προωθεί την Aίτηση στην EETT 
ηλεκτρονικά µέσω ∆ιαδικτύου µε χρήση κατάλληλης προς τούτο 
εφαρµογής η οποία επιτρέπει την ταυτοποίηση του Καταχωρητή και 
εξασφαλίζει τη µη αλλοίωση των δεδοµένων µέσω χρήσης προηγµένης 
ηλεκτρονικής υπογραφής που βασίζεται σε αναγνωρισµένο 
πιστοποιητικό και δηµιουργείται από ασφαλή διάταξη δηµιουργίας 
υπογραφής, βεβαιώνοντας ταυτόχρονα την καταβολή των νοµίµων 
τελών από τον Kαταχωρούµενο. Η Αίτηση συνοδεύεται από έκθεση των 
απόψεων του Καταχωρητή ως προς το αν πληρούνται ή όχι οι όροι για 
τη µεταβίβαση, σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 2. Tα τυχόν 
πρωτότυπα έγγραφα τηρεί ο Kαταχωρητής. H έκθεση δεν είναι 
δεσµευτική για την EETT. Eντός  δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή 
της Αίτησης, η EETT µε Απόφασή της αποδέχεται ή απορρίπτει την 
Αίτηση και σε περίπτωση αποδοχής, ενηµερώνει άµεσα το Μητρώο, 
περί τούτου. H Aίτηση µεταβίβασης απορρίπτεται µόνο εάν η Αίτηση 
δεν γίνει προσηκόντως ή η δήλωση του µεταβιβάζοντος δεν είναι 
επαρκής, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η 
αποδοχή της Αίτησης τεκµαίρεται αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία 
του επταηµέρου. 

 
10. Το σηµείο 4 του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής: 
 

Σε περίπτωση που ο Mεταβιβάζων έχει επιτρέψει ή ανεχθεί την χρήση 
του εκχωρηθέντος σε αυτόν και µεταβιβαζόµενου Oνόµατος Xώρου µε 
κατάληξη .gr ως συστατικού Oνόµατος Xώρου 3ου ή επόµενου 
επιπέδου µε κατάληξη .gr, συνεχίζει να είναι υπαίτιος για τη χρήση η 



οποία έγινε από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα τα οποία συναίνεσε ή 
ανέχθηκε να προβαίνουν σε χρήση Oνόµατος Xώρου 3ου ή επόµενου 
επιπέδου µε κατάληξη .gr το οποίο συντίθεται από το Όνοµα Xώρου µε 
κατάληξη .gr το οποίο αποτελεί αντικείµενο της µεταβίβασης, µέχρι την 
ολοκλήρωση της µεταβίβασής. 

 
11. Το σηµείο 1 του άρθρου 13 τροποποιείται ως εξής: 
 

Oι Καταχωρητές, είναι πρόσωπα τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές τις 
οποίες θέτει κατά καιρούς η ΕΕΤΤ και αναφέρονται στο Παράρτηµα Β 
της παρούσας Απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει. Καταχωρητές µπορεί 
να είναι και αλλοδαπά πρόσωπα τα οποία έχουν έδρα σε κράτος µέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λειτουργούν σύµφωνα µε το δίκαιο 
κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία έχουν 
εγκατάσταση στην Ελλάδα. 

 
12. Το σηµείο 2 του άρθρου 13 τροποποιείται ως εξής : 
 

Πρόσωπα τα οποία επιθυµούν να καταστούν Kαταχωρητές  και πληρούν 
τις προϋποθέσεις του Παραρτήµατος Β, προβαίνουν σε απλή 
Γνωστοποίηση στην EETT. H Γνωστοποίηση περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τα στοιχεία τα οποία περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Β. 
Σε περίπτωση Νοµικών Προσώπων, η Γνωστοποίηση συνοδεύεται από 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του νοµίµου εκπροσώπου τους ότι αποδέχονται 
πλήρως τις υποχρεώσεις τους και ικανοποιούν πλήρως τα κριτήρια που 
απορρέουν από την παρούσα Απόφαση της ΕΕΤΤ. Υπόδειγµα της 
Γνωστοποίησης διατίθεται στις ιστοσελίδες της ΕΕΤΤ.  
 

13. Το σηµείο 3 του άρθρου 16 τροποποιείται ως εξής : 
 

Οι Καταχωρητές αποδίδουν τα οφειλόµενα στην ΕΕΤΤ τέλη συνολικά 
εντός των πρώτων δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών κάθε µήνα για τέλη 
που οφείλονται για τον προηγούµενο µήνα. 
 

14. Το σηµείο 1 του Παραρτήµατος Β τροποποιείται ως εξής : 
 

Πρόσωπα ιδρυθέντα και διεπόµενα από το δίκαιο κράτους µέλους της 
EE. 

 
 

Άρθρο 2 
Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου  

 
Η έναρξη λειτουργίας του Μητρώου ορίζεται για την 5η Απριλίου 2004.  

 



 Άρθρο 3 
Μεταβατικές διατάξεις  

 

1. Μεταβατικά το Ίδρυµα Τεχνολογίας Έρευνας – Ινστιτούτο 
Πληροφορικής (ITE-ΙΠ) λειτουργεί σαν Καταχωρητής σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρούσα και την υπ’ αριθµ. 268/73/25-11-02 
Απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανονισµός ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης 
Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 
1617/Β/31-12-2002) για διάστηµα ενενήντα (90) ηµερών από την 
δηµοσίευση της παρούσας. 

2. Έγγραφα τα οποία αφορούν Εκχώρηση, Ανανέωση, Μεταβίβαση  
Ονοµάτων Χώρου για τα οποία το ΙΤΕ-ΙΠ ενήργησε ως Καταχωρητής 
µέχρι και την πάροδο ενενήντα (90) ηµερών από την δηµοσίευση της 
παρούσας διατηρούνται στο ΙΤΕ-ΙΠ. 

 
 

Β.  Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής 
της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
Γ.  Η Απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
 
 

Μαρούσι, 17-3-2004 
 

  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΕΜΜ. Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ 
 
 


