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Η. Ππόλογορ
Ζ παξνύζα δεκόζηα δηαβνύιεπζε έρεη ζπληαρζεί από ηελ Δζληθή Δπηηξνπή
Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ) θαη αθνξά ζε ζέκαηα πνπ
άπηνληαη ηνπ Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ
(Domain Names) κε θαηάιεμε .gr
Με ηελ παξνύζα δεκόζηα δηαβνύιεπζε, ε ΔΔΣΣ δεκνζηεύεη πξνηεηλόκελε
ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ
(Domain Names) κε θαηάιεμε .gr πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη απόςεηο θαη ζρόιηα
από όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα πνπ
αθνξνύλ:
 Σελ ιεηηνπξγία ησλ θαηαρσξεηώλ


Σελ εθρώξεζε θαη δηαρείξηζε Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr

Όιεο νη αλαθνξέο ζην παξόλ θείκελν αλαθέξνληαη ζηελ αξίζκεζε ηνπ
πθηζηάκελνπ Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ
(Domain Names) κε θαηάιεμε .gr.
Δπηζεκαίλεηαη όηη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Γεκόζηαο
Γηαβνύιεπζεο θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ζρνιίσλ, ζην Φύιιν ηεο Κπβεξλήζεσο
ζα δεκνζηεπηεί εληαίν θσδηθνπνηεκέλν θείκελν κε ελζσκαησκέλεο όιεο ηηο
ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί.
Ζ δηάξθεηα ηεο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο είλαη από 15-1-13 κέρξη 18-2-2013. Οη
απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ επσλύκσο, ζηελ Διιεληθή γιώζζα, ζε
έληππε και ζε ειεθηξνληθή κνξθή όρη αξγόηεξα από ηελ 18-2-2013 θαη ώξα
13:00 µµ. Σπρόλ αλώλπκεο απαληήζεηο δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε. Οη απαληήζεηο
ζα δεκνζηεπηνύλ απηνύζηεο θαη επσλύκσο. ε πεξίπησζε πνπ νη απαληήζεηο
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πεξηέρνπλ εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζε εηδηθό
Παξάξηεκα, πξνθεηκέλνπ λα κελ δεκνζηεπζνύλ.
Οη απαληήζεηο πξέπεη λα θέξνπλ ηελ έλδεημε:
Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνύ
Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο
Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε .gr

Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε:
ΔΔΣΣ
Λ. Κεθηζίαο 60,
15125 Μαξνύζη
Αηηηθή
Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ : domainnames@eett.gr
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο είλαη δπλαηό λα παξέρνληαη
από ηελ ΔΔΣΣ δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ,
νη νπνίεο πξέπεη λα ππνβάιινληαη επώλπκα, µόλν µέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεύζπλζε: domainnames@eett.gr
Σν παξόλ θείκελν δελ δεζκεύεη ηελ ΔΔΣΣ σο πξνο ην πεξηερόκελν ηεο
ξύζκηζεο πνπ ζα επαθνινπζήζεη.
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ΗΗ. Πποηεινόμενερ Σποποποιήζειρ
Ζ ΔΔΣΣ πξνηείλεη ηηο θάησζη ηξνπνπνηήζεηο ζηελ Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ Α.Π.
592/012/12 «Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ
(Domain Names) κε θαηάιεμε .gr»:
1. Σν άξζξν 3 «ύλζεζε Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr», παξ. 8
ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
Ολόκαηα Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr νκόγξαθα κε Όλνκα Υώξνπ κε
θαηάιεμε .gr πνπ έρεη εθρσξεζεί ήδε δεζκεύνληαη απηόκαηα γηα ην
Φνξέα ηνπ αλσηέξσ Ολόκαηνο Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr θαη
ελεξγνπνηνύληαη θαηόπηλ ππνβνιήο δήισζεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ θνξέα
πνπ ππνβάιιεηαη ζην Μεηξών. ηελ πεξίπησζε πνπ δεζκεπκέλν
νκόγξαθν όλνκα ρώξνπ απνηειεί θσδηθό ρώξαο πνπ πεξηέρεηαη ζηε
ιίζηα ISO 3166-1 ηνπ νξγαληζκνύ ISO, (ISO 3166-1 alpha-3), δελ είλαη
δπλαηή ε ελεξγνπνίεζε ηνπ δεζκεπκέλνπ.
2. Σν άξζξν 7 «Αλππόζηαηεο Γειώζεηο Καηαρώξεζεο» παξ.ε
ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
ε.
Αλ ην Μεηαβιεηό Πεδίν Ολόκαηνο Υώξνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ κε
θαηάιεμε .gr απνηειεί θσδηθό ρώξαο πνπ πεξηέρεηαη ζηε ιίζηα ISO
3166-1 ηνπ νξγαληζκνύ ISO, (ISO 3166-1 alpha-3). Αλππόζηαηεο δελ
ζεσξνύληαη νη αηηήζεηο πνπ αθνξνύλ νλόκαηα ρώξνπ, όπνπ ην
Μεηαβιεηό ηνπο Πεδίν δεπηέξνπ επηπέδνπ απνηειεί νκόγξαθν ηνπ
θσδηθνύ ρώξαο πνπ πεξηέρεηαη ζηε ιίζηα ISO 3166-1 ηνπ νξγαληζκνύ
ISO, (ISO 3166-1 alpha-3).

3.

Σν άξζξν 8 «Λόγνη δηαγξαθήο εθρσξεζέληνο Ολόκαηνο Υώξνπ κε
θαηάιεμε .gr» παξ. 1 πεξ. β ii ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
«ii. Δάλ ην κεηαβιεηό πεδίν Ολόκαηνο Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr είλαη
ηαπηόζεκν ή παξόκνην ζε βαζκό πνπ λα πξνθαιεί ζύγρπζε κε όλνκα
γηα ην νπνίν πθίζηαηαη δηθαίσκα βάζεη εζληθήο ή θνηλνηηθήο
λνκνζεζίαο θαη ην ελ ιόγσ Όλνκα Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr:
α. θαηαρσξήζεθε από θνξέα, ν νπνίνο δελ έρεη δηθαηώκαηα ή
έλλνκν ζπκθέξνλ επί ηνπ νλόκαηνο ή/θαη
β. θαηαρσξήζεθε ή ρξεζηκνπνηείηαη κε θαθή πίζηε.»

4.

Σν άξζξν 8 «Λόγνη δηαγξαθήο εθρσξεζέληνο Ολόκαηνο Υ¨σξνπ κε
θαηάιεμε .gr» παξ. 1 γ ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
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«γ) Μεηά από απόθαζε δηθαζηεξίνπ ή δηαηηεηηθνύ νξγάλνπ εθηειεζηή
ζηελ Διιάδα, κε ηελ νπνία δηαηάζζεηαη ε δηαγξαθή ζπγθεθξηκέλνπ
Ολόκαηνο Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr.»
5.

Σν άξζξν 8 «Λόγνη δηαγξαθήο εθρσξεζέληνο Ολόκαηνο Υώξνπ κε
θαηάιεμε .gr» παξ. 3 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
«ε πεξίπησζε:
α) Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ γηα ηελ θιήζε ζε αθξόαζε κε αληηθείκελν ηε
δηαγξαθή ή ηε κεηαβίβαζε Ολόκαηνο Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr, ή
β) θνηλνπνίεζεο εθθξεκνύο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο αλαθνξηθά κε ηελ
δηαγξαθή ή ηελ κεηαβίβαζε Ολόκαηνο Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr,
ε ΔΔΣΣ απαγνξεύεη ηε κεηαβίβαζε ηνπ ζε ηξίην πξόζσπν, κέρξη:
i. ηελ έθδνζε απνθάζεσο ηεο ΔΔΣΣ ή απόθαζεο δηθαζηεξίνπ ή
δηαηηεηηθνύ νξγάλνπ εθηειεζηήο ζηελ Διιάδα, ή
ii. ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ εθρώξεζεο εθόζνλ απηή επέιζεη πξηλ
ηελ νινθιήξσζε ηεο ζρεηηθήο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο
ελώπηνλ ηεο ΔΔΣΣ ή δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ην Όλνκα
Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr δελ αλαλεσζεί.»

6.

Σν άξζξν 8 «Λόγνη δηαγξαθήο εθρσξεζέληνο Ολόκαηνο Υώξνπ κε
θαηάιεμε .gr» παξ. 4 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
«Καηόπηλ ππνβνιήο θαηαγγειίαο ηξίηνπ έρνληνο έλλνκν ζπκθέξνλ
θαη εθδόζεσο Απνθάζεσο ηεο ΔΔΣΣ είλαη δπλαηή ε απελεξγνπνίεζε
δεζκεπκέλνπ Ολόκαηνο Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr πνπ έρεη
ελεξγνπνηεζεί θαηόπηλ δειώζεσο ηνπ Φνξέα ζην πιαίζην ηνπ
ηζρύνληνο Καλνληζκνύ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξα. 1.β. ii.,
iii. v., vi, x. xi ηνπ παξόληνο άξζξνπ όπσο επίζεο ζε πεξίπησζε
απόθαζεο δηθαζηεξίνπ ή δηαηηεηηθνύ νξγάλνπ ε νπνία είλαη
εθηειεζηή ζηελ Διιάδα κε ηελ νπνία δηαηάζζεηαη ε απελεξγνπνίεζε
ζπγθεθξηκέλνπ Ολόκαηνο Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr.».

7.

Σν άξζξν 9 «Πξνζσξηλή απελεξγνπνίεζε εθρσξεζέληνο Ολόκαηνο
Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr» παξ. 1 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
«Όλνκα Xώξνπ κε θαηάιεμε .gr απελεξγνπνηείηαη πξνζσξηλά κε
απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΔΣΣ ή ηνπ λόκηκνπ αλαπιεξσηή ηνπ
ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο: α) ζε πεξίπησζε απόθαζεο/πξνζσξηλήο
δηαηαγήο εθηειεζηήο ζηελ Eιιάδα κε ηελ νπνία επηβάιιεηαη ε
πξνζσξηλή απελεξγνπνίεζε ή β) εθόζνλ ππάξρνπλ απνδείμεηο όηη
ζηνηρεηνζεηείηαη ιόγνο δηαγξαθήο ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ
παξόληνο Καλνληζκνύ ηεξνπκέλεο ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 77 παξ.
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6 ηνπ λ. 4070/2012 όπσο ηζρύεη θαη ηνπ Καλνληζκνύ γηα ηε
Γηαδηθαζία Λήςεο από ηελ ΔΔΣΣ Αζθαιηζηηθώλ Μέηξσλ [Απόθαζε
ηεο ΔΔΣΣ 272/64/10.1.2003 (ΦΔΚ 158/Β/2003)] όπσο εθάζηνηε
ηζρύεη. Ζ πξνζσξηλή απελεξγνπνίεζε ηζρύεη κέρξη ηελ έθδνζε
απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ή απόθαζεο δηθαζηεξίνπ ή δηαηηεηηθνύ νξγάλνπ
εθηειεζηήο ζηελ Διιάδα κε ηελ νπνία δηαηάζζεηαη ε δηαγξαθή ή ε
αλάθιεζε θαη εθρώξεζε ζε ηξίηνλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Ολόκαηνο
Υώξνπ ή κέρξη ηελ ιήμε ηεο πεξηόδνπ εθρώξεζήο ηνπ εθόζνλ απηή
παξέιζεη πξηλ από ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ή ηνπ
δηθαζηεξίνπ ή ηνπ δηαηηεηηθνύ νξγάλνπ θαη ην Όλνκα Υώξνπ κε
θαηάιεμε .gr δελ αλαλεσζεί. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ πνπ ην
όλνκα είλαη απελεξγνπνηεκέλν, ν Φνξέαο ηνπ Ολόκαηνο Υώξνπ κε
θαηάιεμε .gr έρεη δηθαίσκα λα θαηαζέζεη δήισζε δηαγξαθήο ή/θαη
αιιαγήο Καηαρσξεηή εθηόο αλ άιισο νξίδεηαη κε Απόθαζε ηεο
ΔΔΣΣ θαζώο θαη δήισζε αλαλέσζεο θαη κεηαβνιήο ζηνηρείσλ γηα ην
Όλνκα Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr.
8.

Σν άξζξν 9 «Πξνζσξηλή απελεξγνπνίεζε εθρσξεζέληνο Ολόκαηνο
Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr» παξ. 3 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
«ε πεξίπησζε θνηλνπνίεζεο εθθξεκνύο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο
αλαθνξηθά κε αίηεκα πξνζσξηλήο απελεξγνπνίεζεο Ολόκαηνο Υώξνπ
κε θαηάιεμε .gr ε ΔΔΣΣ απαγνξεύεη ηελ κεηαβίβαζε ζε ηξίην πξόζσπν
κέρξη:
i ηελ έθδνζε απόθαζεο δηθαζηεξίνπ ή δηαηηεηηθνύ νξγάλνπ, ε
νπνία είλαη εθηειεζηή ζηελ Διιάδα κε ηελ νπνία δηαηάζζεηαη ε
απελεξγνπνίεζε Ολόκαηνο Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr ή
ii. ηελ ιήμε ηεο πεξηόδνπ θαηαρώξεζεο εθόζνλ απηή επέιζεη
πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζρεηηθήο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο
ελώπηνλ ηεο ΔΔΣΣ ή δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ην Όλνκα
Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr δελ αλαλεσζεί.»

9.

Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 10 «Γηαδηθαζία
Καηαρώξεζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr»
ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
«Ζ ΔΔΣΣ θνηλνπνηεί νπνηνδήπνηε έγγξαθν ζηνλ Καηαρσξνύκελν
ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε πνπ απηόο έρεη δειώζεη ζην Μεηξών. Ζ
ΔΔΣΣ δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί θαη θάζε άιιν πξόζθνξν ηξόπν
θνηλνπνίεζεο ησλ εγγξάθσλ ηεο.»

10. Σν άξζξν 13 «Γηάξθεηα Δθρώξεζεο θαη Αλαλέσζε» παξ. 8
ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
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8. Με ηελ ιήμε ηνπ δηθαηώκαηνο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο, ην
Όλνκα Υώξνπ κε ηηο δεζκεπκέλεο κνξθέο ηνπ απελεξγνπνηείηαη
πξνζσξηλά γηα δεθαπέληε εκέξεο ρσξίο πξνεγνύκελε απόθαζε ηεο
ΔΔΣΣ ελώ κε ηελ ιήμε ηεο πεξηόδνπ δέζκεπζεο ην Όλνκα Υώξνπ κε
θαηάιεμε .gr απελεξγνπνηείηαη νξηζηηθά θαη απνδεζκεύεηαη. Ζ
δηαδηθαζία απνδέζκεπζεο ησλ νλνκάησλ ρώξνπ πξαγκαηνπνηείηαη
εληόο ηνπ επόκελνπ εηθνζηηεηξαώξνπ από ηελ παξέιεπζε ηνπ
δεθαπελζεκέξνπ.
11. Σν άξζξν 14 «Μεηαβίβαζε Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr» παξ.
1 πεξ. β θαη γ ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
«1. Μεηαβίβαζε Ολόκαηνο Υώξνπ κπνξεί λα γίλεη ζηηο αθόινπζεο
πεξηπηώζεηο:
[…]
β. ε πεξίπησζε έθδνζεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ηελ νπνία
δηαηάζζεηαη ε αλάθιεζε ηνπ δηθαηώκαηνο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο θαη
δέζκεπζεο επί ζπγθεθξηκέλνπ Ολόκαηνο Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr από
ηνλ Φνξέα ηνπ, θαη ε κεηαβίβαζε ζηνλ θαηαγγέιινληα- αηηνύληα ηελ
κεηαβίβαζε εθόζνλ ζπληξέρεη θάπνηνο από ηνπο ιόγνπο ηνπ αξ. 8
παξα. 1.β.i.β,1.β.ii,iii,iv,v,vi,vii,viii,ix,x,xi. ηελ πεξίπησζε απηή ν
Καηαγγέιισλ-αηηώλ ηελ κεηαβίβαζε ζπλππνβάιιεη ηα ζηνηρεία ηεο
ηαπηόηεηάο ηνπ ζύκθσλα κε ην Τπόδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΓ ηνπ
παξόληνο. Σν θόζηνο ηεο δήισζεο κεηαβίβαζεο θαιύπηεηαη από ην
θαηαβιεζέλ ηέινο γηα ηελ δηεμαγσγή αθξόαζεο θαηόπηλ θαηαγγειίαο
ελώπηνλ ηεο ΔΔΣΣ ζύκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ
παξόληνο Καλνληζκνύ
γ. ε πεξίπησζε απόθαζεο δηθαζηεξίνπ ή δηαηηεηηθνύ νξγάλνπ, ε
νπνία είλαη εθηειεζηή ζηελ Διιάδα, κε ηελ νπνία δηαηάζζεηαη ε
αλάθιεζε ηνπ δηθαηώκαηνο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο θαη δέζκεπζεο από
ηνλ Φνξέα ηνπ Ολόκαηνο Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr θαη ε κεηαβίβαζή
ηνπ ζε ηξίηνλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην ηξίην πξόζσπν νθείιεη λα
θνηλνπνηήζεη ζηελ ΔΔΣΣ ηελ ζρεηηθή απόθαζε θαη λα ζπλππνβάιιεη
ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηάο ηνπ ζύκθσλα κε ην Τπόδεηγκα ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΗΓ ηνπ Καλνληζκνύ. Σν θόζηνο ηεο δήισζεο
κεηαβίβαζεο επηβαξύλεη ηνλ πξνο ηνλ νλ ε κεηαβίβαζε θαη
θαηαηίζεηαη ζηελ ΔΔΣΣ ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ ζεκ. γ ηνπ
παξόληνο Καλνληζκνύ.»
12. Σν άξζξν 16 «Λεηηνπξγία Καηαρσξεηώλ» παξ. 1 ηξνπνπνηείηαη σο
εμήο:
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«1. Οη Καηαρσξεηέο είλαη πξόζσπα ηα νπνία πιεξνύλ ηηο
πξνδηαγξαθέο ηηο νπνίεο ζέηεη θαηά θαηξνύο ε ΔΔΣΣ θαη αλαθέξνληαη
ζην Παξάξηεκα Β ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη.
13. ην άξζξν 16 «Λεηηνπξγία Καηαρσξεηώλ» ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ
4, πξνζηίζεηαη ε εμήο παξάγξαθνο:
«Ζ ΔΔΣΣ δύλαηαη λα θνηλνπνηεί νπνηαδήπνηε έγγξαθα ζηελ
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε πνπ έρεη δεισζεί ζην Μεηξών.»
14. Σν άξζξν 17 «Τπνρξεώζεηο Καηαρσξεηώλ» παξ.2 ηξνπνπνηείηαη σο
εμήο:
Οη Καηαρσηεηέο ππνρξενύληαη λα ελεξγνπνηήζνπλ ηελ ζύλδεζε ηνπο
κε ην Μεηξών κέζα ζε δηάζηεκα ηξηώλ (3) κελώλ από ηελ
δεκνζίεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο ζην Μεηξών. Δάλ δελ ελεξγνπνηεζεί ε
ζύλδεζε κε ην Μεηξών εληόο ηξηώλ (3) κελώλ ε ΔΔΣΣ κε Απόθαζή
ηεο, ρσξίο δηεμαγσγή Αθξόαζεο, πξνβαίλεη άκεζα ζε δηαγξαθή ηνπ
Καηαρσξεηή.
15. Σν άξζξν 17 «Τπνρξεώζεηο Καηαρσξεηώλ» παξ. 4 ηξνπνπνηείηαη σο
εμήο:
Οη Καηαρσξεηέο ππνρξενύληαη λα ηεξνύλ αξρείν πνπ πεξηέρεη όια ηα
έγγξαθα (έληππα ή ειεθηξνληθά) πνπ θαηά θαηξνύο ηνπο θαηαηίζεληαη
από ηνπο Kαηαρσξνύκελνπο, ηηο ζρεηηθέο απνδείμεηο θαηαβνιήο ηειώλ
θαζώο θαη νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν απνζηέιιεηαη από ην Μεηξών ή
ηελ ΔΔΣΣ ζηνλ Καηαρσξεηή ζρεηηθά κε ην αληίζηνηρν Όλνκα Xώξνπ
κε θαηάιεμε .gr. Σν αξρείν θπιάζζεηαη από ηνλ θαηαρσξεηή γηα όιν ην
δηάζηεκα πνπ δηαρεηξίδεηαη ην όλνκα ρώξνπ θαζώο θαη γηα έμη κήλεο
κεηά ηελ ιήμε ηνπ νλόκαηνο ρώξνπ, ή ηελ κεηαθνξά ηνπ νλόκαηνο
ρώξνπ ζε άιινλ θαηαρσξεηή. Ζ ΔΔΣΣ δύλαηαη λα απαηηήζεη αλά πάζα
ζηηγκή από ηνπο Καηαρσξεηέο νπνηαδήπνηε από ηα έγγξαθα ηεξνύλ νη
Καηαρσξεηέο ζρεηηθά κε Ολόκαηα Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr. Οη
Καηαρσξεηέο κεηαβηβάδνπλ ηα αηηνύκελα έγγξαθα ζηελ ΔΔΣΣ εληόο
εηθνζηηεζζάξσλ (24) σξώλ.
16. Σν άξζξν 17 «Τπνρξεώζεηο Καηαρσξεηώλ» παξ. 12 ηξνπνπνηείηαη σο
εμήο:
Οη κνλάδεο κεηώλνληαη αλά ρξεώζηκε πξάμε. Ο Καηαρσξεηήο έρεη ην
δηθαίσκα λα πξαγκαηνπνηήζεη ρξεώζηκεο πξάμεηο ζην Μεηξών έρνληαο
κεδεληθέο κνλάδεο γηα δηάζηεκα 5 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ. Οη πξάμεηο
απηέο ππνινγίδνληαη σο αξλεηηθέο κνλάδεο. Με ηελ πάξνδν ηνπ
αλσηέξσ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, δηαθόπηεηαη ζηνλ Καηαρσξεηή ε
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δπλαηόηεηα εθηέιεζεο ρξεώζηκσλ πξάμεσλ ζην Μεηξών, ηελ επόκελε
εξγάζηκε εκέξα θαη ζε ώξα ε νπνία αλαθνηλώλεηαη από ην Μεηξών .
Γηα ηελ εθ λένπ απόθηεζε δηθαηώκαηνο εθηέιεζεο ρξεώζηκσλ πξάμεσλ,
ν Καηαρσξεηήο νθείιεη λα θαηαβάιεη ζηελ ΔΔΣΣ ρξεκαηηθό πόζν ίζν
κε ην ζύλνιν ησλ αξλεηηθώλ κνλάδσλ πνπ έρεη εθηειέζεη θαη ηελ
δεκηνπξγία κίαο ηνπιάρηζηνλ επηπιένλ κνλάδαο.
17. Σν άξζξν 17 «Τπνρξεώζεηο Καηαρσξεηώλ» παξ. 15 ηξνπνπνηείηαη σο
εμήο:
Καηαρσξεηέο πνπ κέρξη ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο έρνπλ
πεξηνξηζκέλε πξόζβαζε ζην Μεηξών ιόγσ κε ζπκκόξθσζεο κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο Α.Π. ΔΔΣΣ 592/012 «Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη
Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε .gr»
(ΦΔΚ 593/Β/2011) δηαγξάθνληαη από ην Μεηξών Καηαρσξεηώλ ηεο
ΔΔΣΣ ρσξίο ηελ δηελέξγεηα αθξόαζεο.
18. ην άξζξν 17 «Τπνρξεώζεηο Καηαρσξεηώλ», ε παξ. 16 δηαγξάθεηαη,
ελώ νη ππόινηπεο παξάγξαθνη επαλαξηζκνύληαη.
19. Σν άξζξν 21 «Άζθεζε Δπνπηείαο» νλνκάδεηαη «Άζθεζε Δπνπηείαο
θαη άιιεο δηαηάμεηο»
20. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 21 «Άζθεζε Δπνπηείαο» πξνζηίζεηαη ε θάησζη
παξάγξαθνο:
Ζ ΔΔΣΣ δύλαηαη λα πξνβαίλεη ζε πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, κε ζηόρν ηελ
ελίζρπζε ησλ νλνκάησλ ρώξνπ κε θαηάιεμε .gr θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ
ελδηαθέξνληνο ησλ θαηαλαισηώλ
21. Σν άξζξν 22 «Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο» ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
1. Από ηελ ζέζε ζε ηζρύ ηνπ παξόληνο θαηαξγείηαη ε Απόθαζε ηεο
ΔΔΣΣ ΑΠ 592/012 «Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο
Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε. gr» (ΦΔΚ 593/Β/14-4-2011)
2. Ο παξώλ Καλνληζκόο δηέπεη όια ηα Ολόκαηα Υώξνπ κε θαηάιεμε
.gr ηα νπνία έρνπλ εθρσξεζεί κέρξη ηε ζέζε ηνπ ζε ηζρύ αλεμάξηεηα
από ηε δηαδηθαζία από ηελ νπνία εθρσξήζεθαλ
3. Γειώζεηο γηα πξάμεηο επί Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr πνπ
αθνξνύλ νλόκαηα ρώξνπ όπνπ ην Μεηαβιεηό πεδίν απνηειείηαη από
δύν ραξαθηήξεο θαη ππνβιήζεθαλ ζην Μεηξών πξηλ ηελ 30-10-2011
θαη εθθξεκνύλ δηεθπεξαηώλνληαη βάζεη ησλ ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ
θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο.
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4. Καηαγγειίεο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ ΔΔΣΣ πξηλ ηελ έλαξμε ηζρύνο
ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ θαη εθθξεκνύλ δηεθπεξαηώλνληαη
ζύκθσλα κε ηηο πξηλ από ηελ ζέζε ζε ηζρύ ηνπ παξόληνο δηαηάμεηο.

22. ηα Παξαξηήκαηα Δ, Σ, Ζ, Θ Η θαη ΗΓ νη πίλαθεο πνπ αθνξνύλ ηελ
δήισζε Σαρπδξνκηθήο Γηεύζπλζεο ηξνπνπνηνύληαη σο εμήο:
Γ. Σασςδπομική Γιεύθςνζη (Καηοικία – Έδπα)
Οδόο- Αξηζκόο*:

Πόιε*:

Σ.Κ.*

Υώξα*:

Πεξηνρή*:

23. ηα Παξαηήκαηα Δ, Ζ (ζηα ζηνηρεία ηνπ Απνδερόκελνπ ηε κεηαβίβαζε),
Θ, Η θαη ΗΓ δελ είλαη ππνρξεσηηθό ην πεδίν «Κσδηθόο Πξνζώπνπ»

24. ην Παξάξηεκα Δ δηαγξάθεηαη ε παξ. Γ θαη αλαξηζκνύληαη
αληίζηνηρα νη επόκελεο.
25. Σν Παξάξηεκα Ε – Γλσζηνπνίεζε Καηαρσξεηή ηξνπνπνηείηαη σο
εμήο:
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Παπάπηημα Ε
ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΣΖ
Νέα Γλσζηνπνίεζε
Σξνπνπνίεζε
(πκπιεξώλεηαη από ηελ ππεξεζία)
Αξηζ. Πξση.
Ζκεξνκελία

ςνημμένα
Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα Καηαρσξεηή*
Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λνκίκνπ εθπξνζώπνπ Καηαρσξεηή*
Δμνπζηνδόηεζε αληηθιήηνπ ζηελ Διιάδα γηα πξόζσπα μη εγκατεστημένα εντός της ΕΕ ή εντός
τοσ Εσρωπαϊκού Οικονομικού Χώροσ (European Economic Area)

*γηα πιήξε επεμήγεζε ησλ λνκηκνπνηεηηθώλ εγγξάθσλ αλαηξέμαηε ζην Πξνζάξηεκα
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ΣΜΖΜΑ Α:

ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΖΝ ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ

Α.1 ηοισεία Φςζικού Πποζώπος
Ολνκαηεπώλπκν:
Παηξώλπκν:
Οδόο:

Αξηζκόο:

πλνηθία:

Σ.Κ.

Πόιε:

Υώξα:

ΑΦΜ:

ΓΟΤ:

URL:
Σειέθσλν:
Fax:
E-mail:

Α.2 ηοισεία Νομικού Πποζώπος
Δπσλπκία:
Γηαθξηηηθόο Σίηινο:
Ννκηθή κνξθή:
Αληηθείκελν:
Οδόο:

Αξηζκόο:

πλνηθία:

Σ.Κ.

Πόιε:

Υώξα:

ΑΦΜ:

ΓΟΤ:

URL:
Σειέθσλν:
Fax:
E-mail:

ηοισεία ηαςηόηηηαρ Νομίμος Δκπποζώπος
Δπώλπκν:

Όλνκα:

Όλνκα παηξόο:
Γηεύζπλζε επηθνηλσλίαο:
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Αξηζκόο ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ:
ΑΦΜ:

ΓΟΤ:

Σειέθσλν:

Fax:

Κηλεηό
Σειέθσλν:

e-mail:

(πξναηξεηηθό)

Α.3 ηοισεία ηαςηόηηηαρ ςπογπάθονηορ ηην αίηηζη (εάν δεν είναι Νόμιμορ Δκππόζωπορ)
Δπώλπκν:

Όλνκα:

Όλνκα παηξόο:
ΑΦΜ:

ΓΟΤ:

Γηεύζπλζε επηθνηλσλίαο:
Αξηζκόο ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ:
Σειέθσλν:

Fax:

Κηλεηό
Σειέθσλν:

e-mail:

(πξναηξεηηθό)

Α.4,
ηοισεία Δπικοινωνίαρ με ηο κοινό (ηα οποία δημοζιεύονηαι ζηην Ηζηοζελίδα ηηρ
ΔΔΣΣ):
Γξακκή Δμππεξέηεζεο
πειαηώλ:

Α.5 ηοισεία ηαςηόηηηαρ ανηικλήηος ζηην Δλλάδα [ε πεπίπηωζη μη εγκαηάζηαζηρ ενηόρ ηηρ
ΔΔ ή ενηόρ ηος Δςπωπαϊκού Οικονομικού Υώπος (European Economic Area) έσει ηη θέζη
οπιζμού Ανηικλήηος ζηην Δλλάδα]
Δπώλπκν:
Όλνκα:
Όλνκα παηξόο:
Γηεύζπλζε επηθνηλσλίαο:
Αξηζκόο ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ:
ΑΦΜ:

ΓΟΤ:

Σειέθσλν:

Fax:

Κηλεηό
Σειέθσλν:

e-mail:

(πξναηξεηηθό)
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Α.6 ηοισεία ηαςηόηηηαρ ςπεςθύνος για θέμαηα domain names
Δπώλπκν:

Όλνκα:

Σειέθσλν:

Fax:

Κηλεηό
Σειέθσλν:

e-mail:

(πξναηξεηηθό)

Α.7
έδπα:

Γιεύθςνζη αποζηολήρ ηιμολογίων ζε πεπίπηωζη όπος αςηή είναι διαθοπεηική από ηην

Γηεύζπλζε
(Οδόο, Αξηζκόο, Πόιε,
Σ.Κ.)
Σειέθσλν

1

Α8. Απιθμόρ ΓΔΜΖ :

1

Αξηζκόο Γεληθνύ Δκπνξηθνύ Μεηξώνπ (Γ.Δ.ΜΖ.), εθόζνλ ππάξρεη
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ΣΜΖΜΑ Β :
ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΖΝ ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ
ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΚΥΩΡΖΖ ΟΝΟΜΑΣΩΝ
ΥΩΡΟΤ
B.1 ςνοπηική πεπιγπαθή Δξςπηπεηηηών Ονομάηων
A’ Nameserver
Hostname
DNS Software
(program name, version)
Σνπνζεζία Δγθαηάζηαζεο
B’ Nameserver
Hostname
DNS Software
(program name, version)
Σνπνζεζία Δγθαηάζηαζεο
B.2 ε πεπίπηωζη μίζθωζηρ εξοπλιζμού η/και ςπηπεζιών οι Φοπείρ-Πάποσοι είναι:
Όλνκα
Φνξέα:

Υώξα:

B.3 ςνοπηική πεπιγπαθή διαδικηςακήρ ςποδομήρ
πλνιηθό bandwidth γηα ηε ζύλδεζή ζαο κε ην
Internet:
ISP κέζσ ηνπ νπνίνπ ζπλδέεζηε*:
*γηα λνκηθά πξόζσπα πνπ δελ είλαη ISPs
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ΓΖΛΩΖ

Ο θάησζη ππνγξαθόκελνο ……….……………… (επώλπκν) …………………….
(όλνκα) ……….……....................................................... (ηδηόηεηα) δειώλσ όηη:
(α) ε παξνύζα γλσζηνπνίεζε ππνβάιιεηαη ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Γηαρείξηζεο
θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ» ,
(β) όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ ππνβαιιόκελε αίηεζε θαη θάζε άιιε
πιεξνθνξία πνπ ηε ζπλνδεύεη, είλαη αθξηβείο,
(γ) Όηη έιαβα γλώζε ηνπ αλσηέξσ Καλνληζκνύ ηεο ΔΔΣΣ θαη ζπκθσλώ κε ηα
δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο κνπ σο Καηαρσξεηνύ πνπ απνξξένπλ από απηόλ,
(δ) Όηη εηδηθόηεξα ζπκκνξθώλνκαη πιήξσο κε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην
Παξάξηεκα Β ηνπ αλσηέξσ Καλνληζκνύ.
Ζκεξνκελία ____/____/____

Ο Aηηώλ/
Νόκηκνο Δθπξόζσπνο:
(Ολνκαηεπώλπκν)
Τπνγξαθή: ___________________________________
(θξαγίδα Δηαηξίαο)
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ - Νομιμοποιηηικά έγγπαθα Καηασωπηηή

Α. Ννκηθά/Φπζηθά πξόζσπα πνπ εδξεύνπλ /θαηνηθνύλ ζηελ Διιάδα
Α.1 ε πεξίπησζε έλαξμεο δξαζηεξηόηεηαο ή αιιαγήο λνκηθήο κνξθήο
ηεο εηαηξείαο
α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο:
ΦΔΚ δεκνζηεύζεσο ηζρύνληνο θσδηθνπνηεκέλνπ Καηαζηαηηθνύ
ηεο εηαηξείαο ή ζε πεξίπησζε λενζύζηαηεο ε ζρεηηθή
αλαθνίλσζε ηεο θαηαρώξηζεο ηεο ζύζηαζεο ζην νηθείν Μεηξών
Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ.
ΦΔΚ δεκνζηεύζεσο Πξαθηηθνύ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί
εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο ή εάλ δελ έρεη δεκνζηεπζεί ην ΦΔΚ
ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πεξί θαηαρσξήζεσο ησλ ζηνηρείσλ ζην
Μεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ.
β. Δ.Π.Δ.
ΦΔΚ δεκνζηεύζεσο ηζρύνληνο θσδηθνπνηεκέλνπ Καηαζηαηηθνύ
ηεο εηαηξείαο ή εάλ δελ έρεη δεκνζηεπζεί ην ΦΔΚ ην
Καηαζηαηηθό απηήο.
γ. Ο.Δ. θαη Δ.Δ.
Σν Ηδησηηθό έγγξαθν πζηάζεσο ζεσξεκέλν από ηελ αξκόδηα
αξρή.
δ.

Φπζηθά πξόζσπα - αηνκηθέο επηρεηξήζεηο
Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο ή δηαβαηήξην.
Άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζε πεξίπησζε αιινδαπνύ
πξνζώπνπ.
Βεβαίσζε έλαξμεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο από ηελ
νηθεία ΓΟΤ.

Α.2 ε πεξίπησζε αιιαγήο εθπξνζώπεζεο
α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο:
ΦΔΚ δεκνζηεύζεσο Πξαθηηθνύ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί
εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο ή εάλ δελ έρεη δεκνζηεπζεί ην ΦΔΚ
ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πεξί θαηαρσξήζεσο ησλ ζηνηρείσλ ζην
Μεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ.
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β. Δ.Π.Δ.
ΦΔΚ δεκνζηεύζεσο ηξνπνπνηήζεσο Καηαζηαηηθνύ πεξί
εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο ή εάλ δελ έρεη δεκνζηεπζεί ην ΦΔΚ
ην Καηαζηαηηθό απηήο.
γ. Ο.Δ. θαη Δ.Δ.
Σν Ηδησηηθό έγγξαθν πζηάζεσο κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
εθπξνζώπεζεο ζεσξεκέλν από ηελ αξκόδηα αξρή.
Β. Ννκηθά / Φπζηθά πξόζσπα πνπ εδξεύνπλ / θαηνηθνύλ ζε θξάηνο κέινο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο
Β.1 ε πεξίπησζε έλαξμεο δξαζηεξηόηεηαο
α. Ννκηθά πξόζσπα
Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζύζηαζεο (Μemorandum and Αrticles
of Association) θαη εθπξνζώπεζεο ηνπ αιινδαπνύ λνκηθνύ
πξνζώπνπ (Certificate of Board of Directors/Representation)
ζπλνδεπόκελα από ηελ επηζεκείσζε ηεο Υάγεο κε ζπλεκκέλε
επίζεκε κεηάθξαζε απηώλ ζηελ Διιεληθή.
β. Φπζηθά πξόζσπα
Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο ή δηαβαηήξην. (A copy of ID
Card or passport.)
Βεβαίσζε έλαξμεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο από ηελ
αξκόδηα αξρή. (Certificate of tax registration for the
commencement of business by the competent tax authority )
Β.2 ε πεξίπησζε αιιαγήο εθπξνζώπεζεο λνκηθώλ πξνζώπσλ
Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζώπεζεο (Certificate of Board of
Directors/Representation)ηνπ αιινδαπνύ λνκηθνύ πξνζώπνπ
ζπλνδεπόκελα από ηελ επηζεκείσζε ηεο Υάγεο κε ζπλεκκέλε
επίζεκε κεηάθξαζε απηώλ ζηελ Διιεληθή.
15. Σν Παξάξηεκα ΗΑ «Καηάινγνο Καηαρσξεηώλ» ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
Ζ δεκνζίεπζε ησλ Γλσζηνπνηήζεσλ Καηαρσξεηώλ γίλεηαη κε ηπραία
ζεηξά θαη πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ
αθνινπζεί:
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Δλεξγνί Καηαρσξεηέο:
Απιθμόρ
Ππωηοκόλλος
Δπωνςμία
Α/Α ΔΔΣΣ

Γιακπ.
Σίηλορ

Πληποθοπίερ
E-mail Γπαμμή
Α.Φ.Μ.
URL
εξςπηπέηηζηρ
καηαναλωηών

26. ην ηέινο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η, πξνζηίζεηαη ην Παξάξηεκα ΗΑ
«ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΓΖΛΩΖ ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΟΝΟΜΑΣΟ ΥΩΡΟΤ
.GR», ελώ ηα ππόινηπα Παξαξηήκαηα επαλαξηζκνύληαη.
27. Σν Παξάξηεκα ΗΑ ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
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Παπάπηημα ΗΑ
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΣΑΥΩΡΖΣΩΝ

Ζ δεκνζίεπζε ησλ Γλσζηνπνηήζεσλ Καηαρσξεηώλ γίλεηαη κε ηπραία ζεηξά
θαη πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
Δλεξγνί Καηαρσξεηέο:
Απιθμόρ
Ππωηοκόλλος
Δπωνςμία
Α/Α ΔΔΣΣ

Γιακπ.
Σίηλορ

Πληποθοπίερ
E-mail Γπαμμή
Α.Φ.Μ.
URL
εξςπηπέηηζηρ
καηαναλωηών

20

28. Σν Παξάξηεκα ΗΒ ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
Παπάπηημα ΗΒ
ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΥΩΡΟΤ .GR

Οη γεσγξαθηθνί όξνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ιίζηα όξσλ ε νπνία είλαη
δεκνζηεπκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΣΣ θαη εθρσξνύληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο ΟΣΑ
ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ δεζκεύνληαη ζηελ νλνκαζηηθή
πηώζε ζηελ πεδή άηνλε κνξθή ηνπο θαη ζηελ αληίζηνηρε κνξθή κε ιαηηληθνύο
ραξαθηήξεο ζύκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ θαλόλεο αληηζηνίρεζεο ραξαθηήξσλ ηνπ
ειιεληθνύ αιθαβήηνπ κε ραξαθηήξεο ηνπ ιαηηληθνύ αιθαβήηνπ.
Διιεληθό αιθάβεην
Α
Β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
π
ξ
ζ
η
π
θ
ρ
ς
σ

Λαηηληθό αιθάβεην
a
v
g
d
e
z
h,i
th
I
k
l
m
n
ks, x
o
p
r
s
t
y, u
f
x, ch
ps
w, o

ηελ πεξίπησζε νλνκάησλ πνπ απνηεινύληαη από πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο ιέμεο
ην θελό κεηαμύ ησλ ιέμεσλ κεηαθξάδεηαη είηε κε ηνλ ραξαθηήξα [-] είηε κε
αθαίξεζή ηνπ.
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Ζ παξνύζα Απόθαζε ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο
ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
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