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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Το παρόν κείµενο ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης έχει ετοιµασθεί από την Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) και αφορά στο έργο του Μητρώου για το 

χώρο .GR. 

Η ΕΕΤΤ προσκαλεί τους ενδιαφεροµένους φορείς να παρουσιάσουν τα σχόλια και τις 

απόψεις τους σχετικά µε το έργο του µητρώου για το χώρο .gr απαντώντας στις 

ερωτήσεις του κειµένου. Οι ενδιαφερόµενοι δεν είναι υποχρεωµένοι να απαντήσουν σε 

όλες τις ερωτήσεις. 

Το παρόν κείµενο δεν εκφράζει κάποιες θέσεις ή απόψεις της ΕΕΤΤ ή τις τελικές 

ρυθµίσεις που πιθανά υιοθετηθούν. 

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επώνυµα, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και 

ηλεκτρονική µορφή (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο), µέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2004, ώρα 12 

µ.µ. Τυχόν ανώνυµες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις πρέπει να 

φέρουν την ένδειξη : «∆ηµόσια ∆ιαβούλευση σχετικά µε το έργο του Μητρώου για το 

χώρο .GR» 

Οι απαντήσεις υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση: 

ΕΕΤΤ , 

Λεωφόρος Κηφισίας 60, 

151 25 Μαρούσι , 

Αττική 

∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου : registry@eett.gr 
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1 Συντοµογραφίες 

ccTLD country code Top Level Domain 

DNS Domain Name System 

ISP Internet Service Provider 

ΙΑΝΑ Internet Assigned Names Authority 

ΙΤΕ-ΙΠ Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας  

 

2 Ορισµοί 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 2 της Απόφασης 268/73/25-11-2002 (ΦΕΚ 1617/Β’/31-12-2002) 

της ΕΕΤΤ: 

Εκχώρηση Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr : Η ατοµική διοικητική πράξη µε την οποία η 

ΕΕΤΤ χορηγεί σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το αποκλειστικό δικαίωµα χρήσης  

συγκεκριµένου Ονόµατος Xώρου 2oυ επιπέδου µε κατάληξη .gr ή Oνόµατος Xώρου 3ου 

επιπέδου µε κατάληξη .gr, του οποίου µόνο το τρίτο επίπεδο είναι Mεταβλητό Πεδίο. H 

EETT έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα εκχώρησης Oνοµάτων Xώρου 2ου επιπέδου µε 

κατάληξη .gr ή Oνοµάτων Xώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr, των οποίων µόνο το 

τρίτο επίπεδο είναι Mεταβλητό Πεδίο. 

Ενεργοποίηση Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη .gr : Η Ενεργοποίηση Ονόµατος Χώρου του 

οποίου έχει προηγηθεί η Εκχώρηση σύµφωνα µε την παρούσα Απόφαση. Το Μητρώο 

περιλαµβάνει εγγραφές για τους αντίστοιχους Εξυπηρετητές Ονοµάτων µε κατάληξη .gr 

στα αρχεία ζώνης που διατηρεί. Οι δηλωθέντες για το Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr 

Εξυπηρετητές Ονοµάτων απαντούν σε αιτήσεις ονοµατοδοσίας σύµφωνα µε όσα 

προβλέπονται από το Σύστηµα Ονοµατοδοσίας ∆ιαδικτύου και το Παράρτηµα Α το 

οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
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Kαταχώρηση: Η διαδικασία Eκχώρησης Oνοµάτων Xώρου µε κατάληξη .gr στο σύνολό 

της, η οποία εκκινεί µε την υποβολή της Αίτησης στον Καταχωρητή και λήγει µε την 

Eκχώρηση Oνοµάτων Xώρου µε κατάληξη .gr από την EETT. 

Καταχωρητής:  Πρόσωπο προς το οποίο είναι δυνατό να γίνονται αιτήσεις Eκχώρησης 

από ενδιαφερόµενους να τους εκχωρηθεί Όνοµα Xώρου µε κατάληξη .gr. 

Καταχωρούµενος: Πρόσωπο το οποίο υποβάλλει Αίτηση Εκχώρησης Ονόµατος Χώρου µε 

κατάληξη .gr δια µέσου Καταχωρητή. 

Mητρώο: Η βάση δεδοµένων που περιλαµβάνει το σύνολο των εκχωρηθέντων Oνοµάτων 

Xώρου µε κατάληξη .gr και των Oνοµάτων Xώρου µε κατάληξη .gr που τυχόν αποτελούν 

αντικείµενο αίτησης για εκχώρηση, µε τα στοιχεία τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε ένα 

από αυτά, όπως κατά καιρούς τα στοιχεία αυτά καθορίζονται από την EETT µε 

Απόφασή της. Επιπλέον, το Μητρώο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των 

Εξυπηρετητών Ονοµάτων και των αρχείων ζώνης (zone files) που είναι απαραίτητα για 

τη σωστή λειτουργία των Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr. Tο Mητρώο ανήκει στην 

EETT, η οποία είναι και υπεύθυνη για τη σωστή και σύµφωνη µε την κείµενη νοµοθεσία 

χρήση του. H EETT δύναται να αναθέτει σε άλλο πρόσωπο τη διαχείριση του Mητρώου 

υπό τους όρους της παρούσης. 

Όνοµα Xώρου (domain name): Ένα αλφαριθµητικό στοιχείο το οποίο εξατοµικεύει κατά 

τρόπο µοναδικό έναν υπολογιστή συνδεδεµένο σε δίκτυο ή µια οµάδα υπολογιστών 

συνδεδεµένων σε δίκτυο σύµφωνα µε τις αρχές του Συστήµατος Ονοµατοδοσίας 

∆ιαδικτύου. 

Όνοµα  Xώρου  ανωτάτου  ή 1ου επιπέδου µε κατάληξη .gr :  Tο  Όνοµα  Xώρου .gr. 

Όνοµα Xώρου 2ου επιπέδου µε κατάληξη .gr : Oποιοδήποτε Όνοµα Xώρου µε τη µορφή 

όνοµα.gr. Το πεδίο “όνοµα” αποτελεί το 2ο επίπεδο του ονόµατος χώρου 2ου επιπέδου 

µε κατάληξη .gr. 

Όνοµα Xώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr : Oποιοδήποτε Όνοµα Xώρου µε τη µορφή 

όνοµα2.όνοµα1.gr. Τα πεδία “όνοµα2” και “όνοµα1” αποτελούν το 3ο και το 2ο επίπεδο, 

αντίστοιχα, του Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη .gr. 
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Όνοµα Xώρου µε κατάληξη .gr : Τα Oνόµατα Xώρου µε κατάληξη .gr τα οποία µπορούν να 

αποτελέσουν αντικείµενο Eκχώρησης από την EETT, δηλαδή Oνόµατα Xώρου 2ου 

επιπέδου µε κατάληξη .gr και Oνόµατα Xώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr, των 

οποίων µόνο το τρίτο επίπεδο είναι Mεταβλητό Πεδίο. 

Φορέας Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη .gr : Eίναι το πρόσωπο στο οποίο γίνεται Eκχώρηση 

Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη .gr, σύµφωνα µε την παρούσα. 

3 Ιστορικό της διαχείρισης των domain names µε κατάληξη .gr 

To 1989 το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ) 

είχε ζητήσει και είχε πάρει την αρµοδιότητα της διαχείρισης του .GR ccTLD από τον 

οργανισµό IANA, ο οποίος ήταν µεταξύ άλλων υπεύθυνος για τη διαχείριση του 

συστήµατος ονοµατοδοσίας στο ∆ιαδίκτυο (DNS – Domain Name System). Από τότε και 

µέχρι το 1998 η διαχείριση των ονοµάτων χώρου µε κατάληξη .gr διενεργείτο  από το  

ΙΤΕ-ΙΠ. 

Κατά τη διάρκεια του 1997 η ΕΕΤΤ, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της και σε 

συνεργασία µε το ΙΤΕ-ΙΠ και τους Παρόχους Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (ISPs - Internet 

Service Providers) συνέταξε τον πρώτο κανονισµό για την διαχείριση ονοµάτων χώρου 

µε κατάληξη .gr.  

Ακολούθως, το 2000 η ψήφιση του Ν. 2867/2000 κατέστησε επισήµως την ΕΕΤΤ αρµόδια 

για την ρύθµιση θεµάτων του ∆ιαδικτύου και την εκχώρηση ονοµάτων χώρου µε 

κατάληξη .gr. (Άρθρο 3, παρ. 14, στοιχείο α). Στα πλαίσια αυτά η ΕΕΤΤ προχώρησε στα 

τέλη του 2002 στην έκδοση της Απόφασης 268/73/25-11-2002 (ΦΕΚ 1617/Β’/31-12-2002) 

µε τίτλο «Κανονισµός ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) 

µε κατάληξη .gr». Με την απόφαση αυτή (εφεξής «Κανονισµός») η ΕΕΤΤ ανέλαβε το 

ρόλο του Μητρώου (Registry) για το χώρο .GR. 

Ο Κανονισµός προέβλεπε την επιλογή, µετά από ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία, 

κάποιου οργανισµού ο οποίος θα ανελάµβανε την διαχείριση και υποστήριξη των 

τεχνικών διαδικασιών του Μητρώου (Άρθρο 19, παρ. 2). Πράγµατι η ΕΕΤΤ προκήρυξε 

τον εν λόγω ∆ιαγωνισµό µε ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 9η Μαΐου 2003.  
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Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών τον Ιούλιο 2003, η ΕΕΤΤ 

ανεκήρυξε ανάδοχο του έργου το ΙΤΕ-ΙΠ. Η οικονοµική προσφορά η οποία κατετέθη 

από το ΙΤΕ-ΙΠ στον εν λόγω ∆ιαγωνισµό είναι 10 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για τη 

διεκπεραίωση κάθε αίτησης για εκχώρηση, ανανέωση και µεταβίβαση ονόµατος χώρου 

µε κατάληξη .GR.  

Το έργο για το Μητρώο του .GR ccTLD αναµένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2004. 

4 Υποχρεώσεις Καταχωρητών 

Τόσο ο Κανονισµός όσο και ο συνεπακόλουθος ∆ιαγωνισµός βασίζονται στη λειτουργία 

ενός τριµερούς σχήµατος το οποίο θα αποτελείται από τους Καταχωρούµενους, τους 

Καταχωρητές και την ΕΕΤΤ. 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων χώρου (Domain 

Names) µε  κατάληξη .gr (ΑΠ 268/73/31-12-02, ΦΕΚ273/Α/2000 (Άρθρο 2) σαν 

Καταχωρητής ορίζεται «Πρόσωπο προς το οποίο είναι δυνατό να γίνονται αιτήσεις Eκχώρησης 

από ενδιαφερόµενους να τους εκχωρηθεί Όνοµα Xώρου µε κατάληξη .gr. O Kαταχωρητής οφείλει 

να πληροί διαρκώς τις ελάχιστες προϋποθέσεις του Παραρτήµατος Β της παρούσης, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής, όπως εκάστοτε ισχύει. Kάθε πρόσωπο το οποίο τηρεί τις 

ελάχιστες προϋποθέσεις του Παραρτήµατος Β της παρούσης, δύναται να ενεργεί ως Kαταχωρητής.» 

Σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β του Κανονισµού ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων 

χώρου (Domain Names) µε  κατάληξη .gr τα Κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι 

Καταχωρητές είναι τα ακόλουθα: 

Καταχωρητές οφείλουν να είναι : 

1. Νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής, ιδρυθέντα και διεπόµενα από το δίκαιο 

κράτους µέλους της EE. 

2. Nα διαθέτουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις, το έµψυχο δυναµικό και την υποδοµή 

πληροφοριακών συστηµάτων έτσι ώστε να ανταποκρίνονται προσηκόντως στις 

υποχρεώσεις τους ως Καταχωρητές σύµφωνα µε τον Κανονισµό της ΕΕΤΤ. 

3. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να διαθέτουν και να µεριµνούν για την καλή 

λειτουργία δικών τους Εξυπηρετητών Ονοµάτων (τουλάχιστον δύο) προς 
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εξυπηρέτηση των Καταχωρουµένων εφόσον οι Καταχωρούµενοι το επιθυµούν 

καθώς και για τη δικτυακή σύνδεση αυτών των εξυπηρετητών µε το Σύστηµα 

Όνοµατοδοσίας ∆ιαδικτύου. 

4. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να διαθέτουν και να µεριµνούν για την καλή 

λειτουργία του υλικού και του λογισµικού που χρησιµοποιείται για την τήρηση 

του αρχείου µε τα στοιχεία των Καταχωρουµένων που εξυπηρετούν. 

5. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να διαθέτουν το αντίστοιχο έµψυχο δυναµικό, σε 

σχέση µε τον αριθµό των Καταχωρούµενων που αναµένεται να εξυπηρετήσουν, 

έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η οµαλή επεξεργασία και ο έλεγχος των αιτήσεων 

εκχώρησης µέσα στα προβλεπόµενα από τον Κανονισµό χρονικά όρια. 

6. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να διαθέτουν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο έγκαιρης 

µεταβίβασης του αρχείου των Καταχωρουµένων που εξυπηρετούν σε άλλον ή 

άλλους Καταχωρητές ή / και στην ΕΕΤΤ στην περίπτωση που µεταβάλλουν το 

αντικείµενο των εργασιών τους ή διακόψουν την λειτουργία τους έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών ονοµατοδοσίας ∆ιαδικτύου 

στους Καταχωρούµενους αυτούς. 

H EETT δύναται να εκδίδει Kανονισµούς ∆εοντολογίας προς τους οποίους να 

υποχρεώνονται να συνάδουν οι Kαταχωρητές ή να καθορίζει ελάχιστες αναγκαίες 

προϋποθέσεις υποδοµής, τηρουµένων των διατάξεων της ελληνικής νοµοθεσίας και της 

νοµοθεσίας της EE. 

Ερώτηση 1. Επιθυµείτε να δραστηριοποιηθείτε στην διαδικασία εκχώρησης των 

ονοµάτων χώρου µε κατάληξη .gr ως Καταχωρητής; Αν όχι, τότε παρακαλούµε 

να µας εκθέσετε τους λόγους που σας οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση. 

Ερώτηση 2. Πιστεύετε ότι η ΕΕΤΤ θα πρέπει να θέσει αυστηρότερες προϋποθέσεις 

από αυτές που τίθενται στο Παράρτηµα Β του Κανονισµού αναφορικά µε τη 

δραστηριοποίηση κάποιου οργανισµού ως Καταχωρητού και ποιες κατά τη 

γνώµη σας είναι αυτές; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
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Εφόσον κάποιο πρόσωπο επιθυµεί την εκχώρηση ενός νέου ονόµατος χώρου ή την 

ανανέωση / µεταβίβαση ενός υπάρχοντος τότε θα προσέρχεται στον Καταχωρητή της 

αρεσκείας του και θα καταθέτει σχετική αίτηση. Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα 

αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα. Με βάση τον Κανονισµό και σχετική 

διευκρινιστική επιστολή της ΕΕΤΤ τα απαιτούµενα νοµιµοποιητικά έγγραφα είναι: 

Φυσικά Πρόσωπα Νοµικά Πρόσωπα 

- Φωτοτυπία ταυτότητας. 

- Φωτοαντίγραφο εγγράφου από 

το οποίο να προκύπτει το Α.Φ.Μ. 

του προσώπου (π.χ. λογαριασµός 

τηλεφώνου). 

- Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο 

αιτών να δηλώνει ότι δεν 

παραβιάζονται εν γνώσει του 

δικαιώµατα τρίτων στο 

αιτούµενο όνοµα χώρου. 

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Νοµίµου 

Εκπροσώπου του νοµικού προσώπου 

στην οποία να δηλώνονται ότι: 

- ο αιτών είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος 

της νοµικού προσώπου που αιτείται 

την καταχώριση. 

- το νοµικό πρόσωπο έχει ιδρυθεί µε 

το από (ηµεροµηνία-αριθµός 

συµβολαιογραφικής πράξης) 

καταστατικό το οποίο δηµοσιεύθηκε 

στην κατά περίπτωση αρµόδια αρχή  

(αριθµός-ηµεροµηνία ΦΕΚ, 

Πρωτοδικείο κλπ.)  

- δεν παραβιάζονται εν γνώσει του 

αιτούντος δικαιώµατα τρίτων στο 

αιτούµενο όνοµα χώρου. 

 

Ο Καταχωρητής έχει υποχρέωση να διεξάγει έναν καταρχήν έλεγχο του ονόµατος χώρου 

και να εισηγείται στην ΕΕΤΤ την αποδοχή του (εφόσον δεν παραβιάζονται φανερά οι 

διατάξεις του Άρθρου 5 του Κανονισµού)  ή την απόρριψη του.  Η εισήγηση του 

Καταχωρητή δεν είναι δεσµευτική για την ΕΕΤΤ. 
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Επιπλέον οι Καταχωρητές έχουν τις κατωτέρω υποχρεώσεις οι οποίες περιγράφονται στο 

Άρθρο 14 του Κανονισµού: 

1. Oι σχέσεις των Kαταχωρητών µε τους αιτούντες και τους άλλους Καταχωρητές 

διέπονται από τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών και από το 

γενικότερο πνεύµα της παρούσας Aπόφασης, της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού 

και της προστασίας των καταναλωτών.  

2. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να τηρούν αρχείο που περιέχει όλα τα 

πρωτότυπα έγγραφα που κατά καιρούς τους κατατίθενται από τους 

Kαταχωρούµενους, τις σχετικές αποδείξεις καταβολής τελών καθώς και 

οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποστέλλεται από το Μητρώο ή την ΕΕΤΤ στον 

Καταχωρητή σχετικά µε το αντίστοιχο Όνοµα Xώρου µε κατάληξη .gr. Η ΕΕΤΤ 

δύναται να απαιτήσει ανά πάσα στιγµή από τους Καταχωρητές οποιαδήποτε από 

τα πρωτότυπα έγγραφα τηρούν οι Καταχωρητές σχετικά µε Ονόµατα Χώρου µε 

κατάληξη .gr. Οι Καταχωρητές µεταβιβάζουν τα αιτούµενα έγγραφα στην ΕΕΤΤ 

εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών. 

3. Το αρχείο του Καταχωρητή τηρείται, στην έκταση που αυτό είναι δυνατό και σε 

ηλεκτρονική µορφή µε χρήση κατάλληλα διαµορφωµένης βάσης δεδοµένων. Ο 

Καταχωρητής υποχρεούται να εξάγει τα δεδοµένα αυτά από τη βάση µετά από 

σχετικό αίτηµα της ΕΕΤΤ και σε κατάλληλη ηλεκτρονική µορφοποίηση που θα 

καθορίζεται από την ΕΕΤΤ. 

4. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες οι οποίες 

απαιτούνται σύµφωνα µε τον παρόντα  Κανονισµό, εντός των προθεσµιών οι 

οποίες τίθενται από τον Kανονισµό. 

5. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να ενηµερώνουν τους Φορείς για οποιαδήποτε 

πληροφορία τους κοινοποιήθηκε από το Μητρώο ή την EETT και αφορά το 

αντίστοιχο Όνοµα Xώρου µε κατάληξη .gr. 

6. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται, εφόσον τους ζητηθεί, να προβούν σε κάθε 

απαραίτητη ενέργεια σύµφωνα µε την παρούσα Aπόφαση για την εξυπηρέτηση 

των Kαταχωρουµένων. Απαγορεύεται οι Καταχωρητές να εφαρµόζουν πρακτικές 
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που εµποδίζουν τους Καταχωρούµενους να απευθύνονται ελεύθερα σε όποιον 

Καταχωρητή επιθυµούν ή να αντικαθιστούν τον Kαταχωρητή που 

χρησιµοποιούν. 

7. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να αποδίδουν στην ΕΕΤΤ τα εκάστοτε νόµιµα 

τέλη που ορίζονται από την ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε τον Κανονισµό.  

8. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να διαθέτουν και να µεριµνούν για την καλή 

λειτουργία δικών τους Εξυπηρετητών Ονοµάτων (τουλάχιστον δύο) προς 

εξυπηρέτηση των Καταχωρουµένων, εφόσον οι Καταχωρούµενοι το επιθυµούν, 

καθώς και για τη δικτυακή σύνδεση αυτών των εξυπηρετητών µε το Σύστηµα 

Ονοµατοδοσίας ∆ιαδικτύου. 

9. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική 

υποδοµή έτσι ώστε να µπορούν να επικοινωνούν µε το Μητρώο µε όλες τις 

διαθέσιµες από το Μητρώο µεθόδους προκειµένου να εξυπηρετούν τις αιτήσεις 

των Καταχωρουµένων. 

10. Απαγορεύεται η καταχώρηση και ανανέωση Oνοµάτων Xώρου µε κατάληξη .gr 

µε πρωτοβουλία του Καταχωρητή, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη Αίτηση του 

Καταχωρούµενου. 

11. Ο Καταχωρητής επιτρέπεται να είναι και Καταχωρούµενος µόνο αν τα 

αιτούµενα Oνόµατα Xώρου µε κατάληξη .gr είναι για δική του χρήση. Σε κάθε 

περίπτωση ο  Καταχωρητής δεν πρέπει να κάνει κατάχρηση του δικαιώµατος 

αυτού,  επιδιώκοντας την Eκχώρηση στον ίδιο αδικαιολόγητα µεγάλου αριθµού 

Oνοµάτων Xώρου µε κατάληξη .gr. 

12. Oι Kαταχωρητές δεν αρνούνται, χωρίς εύλογη αιτία, παροχή υπηρεσιών 

Eκχώρησης Oνοµάτων Xώρου µε κατάληξη .gr. 

13. Σε περίπτωση που ο Καταχωρητής επιθυµεί να παύσει να λειτουργεί ως τέτοιος 

τότε οφείλει να ενηµερώσει τουλάχιστο ενενήντα (90) ηµέρες πριν  το Μητρώο, 

την ΕΕΤΤ και τους Καταχωρουµένους του, έτσι ώστε να µπορέσουν εγκαίρως να 

µεταφερθούν σε άλλο Καταχωρητή και επιπλέον οφείλει να κάνει κάθε αναγκαία 
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για τη µεταφορά τους ενέργεια. Σε περίπτωση που κάποιος Φορέας ή 

Kαταχωρούµενος δεν αναλάβει τα έγγραφα τα οποία τον αφορούν εντός της 

ανωτέρω προθεσµίας και δεν ορίσει εντός της ίδιας προθεσµίας άλλο 

Kαταχωρητή, ο Kαταχωρητής καταστρέφει τα έγγραφα και ενηµερώνει την EETT 

η οποία ανακαλεί την Eκχώρηση και διατάσσει το Mητρώο να προβεί σε 

απενεργοποίηση του Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη .gr. 

14.      α. Mε Απόφαση της EETT, ύστερα από ακρόαση η οποία διενεργείται 

σύµφωνα µε τον Kανονισµό Aκροάσεων της EETT, διαγράφεται 

Kαταχωρητής σε περίπτωση που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του 

σύµφωνα µε την παρούσα Aπόφαση, ενδεικτικά όταν δεν αποδίδονται 

στην ΕΕΤΤ προσηκόντως τα νόµιµα τέλη µε τα οποία βαρύνονται οι 

Kαταχωρούµενοι, εάν οι Καταχωρητές παραβιάζουν τις διατάξεις της 

παρούσας Απόφασης, τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών, 

ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις τους µε τους αιτούµενους Oνόµατα Xώρου 

µε κατάληξη .gr, καθώς και τις αρχές της κείµενης νοµοθεσίας περί 

προστασίας του ανταγωνισµού, προστασίας του καταναλωτή και 

προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.  

β. Ύστερα από Aπόφαση της EETT διαγράφεται Καταχωρητής σε περίπτωση 

θέσης σε εκκαθάριση, ή νόµιµης διαχείρισης ή κήρυξης σε πτώχευση. 

15. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 14 του Άρθρου 14 ο Kαταχωρητής 

υποχρεούται να παραδώσει άµεσα τα πρωτότυπα έγγραφα στην EETT. 

Tαυτόχρονα, η EETT δηµοσιεύει προσηκόντως το γεγονός και καλεί όλους του 

Φορείς και Kαταχωρούµενους να αναλάβουν τα πρωτότυπα έγγραφά τους και 

να επιλέξουν νέο Kαταχωρητή εντός ενενήντα (90) ηµερών από την πρώτη 

δηµοσίευση από την EETT.  Σε περίπτωση που κάποιος Φορέας ή 

Kαταχωρούµενος δεν αναλάβει τα έγγραφα τα οποία τον αφορούν εντός της 

ανωτέρω προθεσµίας και δεν ορίσει εντός της ίδιας προθεσµίας νέο Kαταχωρητή, 

η EETT καταστρέφει τα έγγραφα, ανακαλεί την Eκχώρηση και διατάσσει το 

Mητρώο να προβεί σε απενεργοποίηση του Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη .gr. 

Σελ. 12 από 14 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ 

 

16. Οι Καταχωρητές επιτρέπουν στην ΕΕΤΤ ή/και σε πρόσωπα τα οποία υποδεικνύει 

κατά καιρούς η EETT, ύστερα από εύλογη ειδοποίηση, να επισκέπτονται τις 

εγκαταστάσεις τους και να ελέγχουν την τήρηση των υποχρεώσεων των 

Kαταχωρητών. Επίσης οι Καταχωρητές παρέχουν στην ΕΕΤΤ κάθε αναγκαία 

πληροφορία σχετικά µε την λειτουργία τους ως Καταχωρητές. 

17. Oι Kαταχωρητές κατά την παροχή των υπηρεσιών τους πρέπει να τηρούν όλες τις 

υποχρεώσεις οι οποίες συνάδουν από τον Κανονισµό ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης 

Ονοµάτων χώρου (Domain Names) µε  κατάληξη .gr 

 Για κάθε εκχώρηση / ανανέωση / µεταβίβαση ονόµατος χώρου µε κατάληξη .gr ο 

Καταχωρητής θα πρέπει να αποδίδει στην ΕΕΤΤ τέλη τα οποία είναι ανάλογα του 

κόστους διαχείρισης της ΕΕΤΤ και τα οποία είναι τουλάχιστον 11,8 Ευρώ. Οι 

Καταχωρητές δύνανται να εισπράξουν πέραν των τελών που αποδίδουν στην ΕΕΤΤ 

πρόσθετα τέλη από τους Καταχωρούµενους για τις παρεχόµενες σε αυτούς υπηρεσίες. 

Ερώτηση 3. Με βάση τις περιγραφόµενες στον Κανονισµό υποχρεώσεις των 

Καταχωρητών  ποιο πιστεύετε ότι είναι ένα εύλογο άνω όριο για τα πρόσθετα 

τέλη (µη συµπεριλαµβανοµένου του διαχειριστικού τέλους της ΕΕΤΤ και του 

ΦΠΑ) τα οποία δύνανται να χρεώνουν οι Καταχωρητές τους Καταχωρούµενους  

για τις παρεχόµενες σε αυτούς υπηρεσίες;  

Ερώτηση 4. Πως αιτιολογείτε το ύψος των ανωτέρω τελών; 

5 ∆ιακριτικός χαρακτήρας 

Ο Κανονισµός (Άρθρο 5, παρ. 1, στοιχείο γ) απαγορεύει την εκχώρηση ονοµάτων που 

δεν έχουν διακριτικό χαρακτήρα. Με απλά λόγια η διάταξη αυτή έχει τους ακόλουθους 

σκοπούς: 

Α. Να µην επιτρέπει καταστάσεις όπου ένα και µοναδικό πρόσωπο (φυσικό ή / 

και νοµικό) νέµεται ένα χαρακτηριστικό domain name (το οποίο αφορά συνήθως 

αγορά / υπηρεσία / προϊόν) αποκλείοντας άλλα πρόσωπα που 

δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο από το να αποκτήσουν domain name. 
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B. Να µην επιτρέπει καταστάσεις όπου κάποιο πρόσωπο (φυσικό ή / και νοµικό) 

αποκτά υπερβολικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε τον ανταγωνισµό µόνο και µόνο 

επειδή του εκχωρήθηκε συγκεκριµένο  domain name. 

Κάθε αίτηση για εκχώρηση domain name πρέπει να ελέγχεται καταρχήν από τους 

Καταχωρητές αναφορικά µε τον διακριτικό χαρακτήρα.  

Ερώτηση 5. Πιστεύετε ότι θα αντιµετωπίσετε αντικειµενικές δυσκολίες από την 

υποχρέωση για τη διεξαγωγή ελέγχου ως προς το διακριτικό χαρακτήρα των 

ονοµάτων χώρου και ποιες µπορεί να είναι αυτές; 

Ερώτηση 6. Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι η ΕΕΤΤ µπορεί να συνεισφέρει ώστε 

να ξεπεραστούν οι ανωτέρω δυσκολίες; 

6 ∆οκιµές καλής λειτουργίας του λογισµικού επικοινωνίας 

Καταχωρητών / ΕΕΤΤ / ΙΤΕ-ΙΠ 

Η ΕΕΤΤ επιθυµεί να δοθεί η δυνατότητα σε υποψήφιους Καταχωρητές να δοκιµάσουν το 

λογισµικό επικοινωνίας Καταχωρητών / ΕΕΤΤ / ΙΤΕ-ΙΠ, στο οποίο θα βασίζεται η 

διαδικασία εκχώρησης, για ικανό χρονικό διάστηµα πριν την έναρξη λειτουργίας του 

Μητρώου για το .GR ccTLD. Τόσο το λογισµικό όσο και τα σχετικά εγχειρίδια θα είναι 

διαθέσιµα εντός ∆εκεµβρίου 2003.  

Ερώτηση 7. Επιθυµείτε να δοκιµάσετε το λογισµικό επικοινωνίας 

Καταχωρητών / ΕΕΤΤ / ΙΤΕ-ΙΠ έτσι ώστε να σας δοθεί εγκαίρως πρόσβαση στο 

τόσο στο λογισµικό όσο και στα εγχειρίδια χρήσης; 

Εφόσον απαντήσετε θετικά στην προηγούµενη ερώτηση τότε µπορείτε να αποστείλετε 

άµεσα σχετικό µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση registry@eett.gr  έτσι 

ώστε η ΕΕΤΤ να σας εντάξει στη διαδικασία δοκιµών. 

mailto:registry@eett.gr

