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Σε συνέχεια της εξαγγελθείσας δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε την
τροποποίηση του Κανονισµού ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου
(Domain Names) µε κατάληξη .gr, η εταιρεία µας θα ήθελε να αναφέρει τα
ακόλουθα :

Κεφάλαιο VIII
Μητρώο Ονοµάτων Χώρου
Άρθρο 19 – Υποχρεώσεις Μητρώου
Παράγραφοι 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Αναφορικά µε την παροχή της υπηρεσίας αυξηµένης ασφάλειας για την διαχείριση
Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr από το Μητρώο µε τελικούς αποδέκτες τους
φορείς ονοµάτων χώρου, η οποία ουσιαστικά αποτελεί µία πρόσθετη υπηρεσία
ασφαλείας, θα θέλαµε να παρατηρήσουµε ότι δεν υπάρχει σαφής ένδειξη σχετικά µε
το εάν η παροχή της Υπηρεσίας αυτής επιφέρει κάποιες υποχρεώσεις για τους
Καταχωρητές ή εάν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε Καταχωρητή
ξεχωριστά εάν θα επιλέξει, ανάλογα µε τις επιχειρηµατικές του επιλογές, να
αναπτύξει σχετικές διαδικασίες/συστήµατα προς την κατεύθυνση της υλοποίησης της
πρόσθετης αυτής υπηρεσίας αυξηµένης ασφάλειας, την οποία παρέχει το Μητρώο.
Σε κάθε περίπτωση, θεωρούµε ότι η επιπρόσθετη αυτή υπηρεσία δεν θα έπρεπε να
είναι υποχρεωτική για τους καταχωρητές καθόσον ήδη εφαρµόζονται επαρκή µέτρα
διασφάλισης των συναλλαγών και η εφαρµογή της απαιτεί επιπλέον πόρους
υλοποίησης από τους καταχωρητές µε αµφίβολο όµως αποτέλεσµα δεδοµένου ότι
δεν θα πρέπει να θεωρείται ως δεδοµένη µία καθολική ζήτησή της από τους φορείς.
Κεφάλαιο ΙΧ
Προστασία ∆εδοµένων
Άρθρο 20 - Προστασία ∆εδοµένων
Στο άρθρο 20 του κειµένου της ∆ιαβούλευσης ορίζεται ότι τα προσωπικά δεδοµένα
των φυσικών προσώπων Φορέων Ονοµάτων Χώρου δεν δηµοσιοποιούνται ούτε
κοινοποιούνται σε τρίτους και µόνο η ΕΕΤΤ γνωστοποιεί τα ανωτέρω στοιχεία
εφόσον υπάρχει σχετική Εισαγγελική Παραγγελία.
Επίσης στην παρ. 4 προβλέπεται ότι, κατόπιν εκδόσεως σχετικής αποφάσεως της
ΕΕΤΤ, είναι δυνατόν να επιτραπεί στους καταχωρητές να κοινοποιούν σε τρίτους
προσωπικά δεδοµένα των φυσικών προσώπων Φορέων Ονοµάτων Χώρου µε
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κατάληξη .gr που ανήκουν στη διαχείρισή τους και που δεν έχουν αρνηθεί ρητά τη
δηµοσιοποίησή τους, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση.
∆εδοµένου ότι και επί νοµικών προσώπων µπορεί να συµπεριλαµβάνονται
προσωπικά δεδοµένα φυσικών προσώπων (όπως οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους), οι
ανωτέρω διατάξεις έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του ν. 4002/2011 και
συγκεκριµένα του άρθρου 48 παρ. 7,8,9,10 του άνω νόµου, οι οποίες υποχρεώνουν
τους παρόχους να χορηγούν τα στοιχεία των κατόχων που έχουν την ιδιοκτησία και
την ευθύνη λειτουργίας ιστοτόπων που δεν έχουν αδειοδοτηθεί για την παροχή
τυχερών παιγνίων. Συγκεκριµένα οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 7,8,9,10 του ν.
4002/2011 έχουν ως εξής:
«8. Η Ε.Ε.Ε.Π. συντάσσει και αναθεωρεί κατάλογο µη αδειοδοτηµένων παρόχων
τυχερών παιγνίων (black list), οι οποίοι παρέχουν τυχερά παίγνια µε επίγειο τρόπο
(land based), µέσω του διαδικτύου (on line) ή µε άλλη εξ αποστάσεως µέθοδο
(remote gambling), τον οποίο αναρτά στον ιστότοπό της, η δε ανάρτηση αυτή είναι
επαρκής γνωστοποίηση και απόδειξη, ώστε να κινηθούν όλες οι διαδικασίες επιβολής
κάθε είδους προβλεποµένων κυρώσεων από κάθε αρµόδιο φορέα, υπηρεσία ή Αρχή.
Ο κατάλογος αναγράφει, όταν είναι διαθέσιµα, τα πρόσωπα που παρέχουν µη
αδειοδοτηµένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων ή/και τους νοµίµους εκπροσώπους,
διαχειριστές, µέλη διοικητικού συµβουλίου, εταίρους και µετόχους τους, καθώς και
κάθε είδους παράβαση που έχει διαπιστωθεί και κύρωση που έχει επιβληθεί. Όλοι οι
εγγεγραµµένοι στον κατάλογο δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν ή µε οποιονδήποτε
τρόπο να συµµετέχουν σε αδειοδοτηµένο φορέα παροχής υπηρεσιών παιγνίων στην
Ελλάδα. Με τον Κανονισµό ∆ιεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ρυθµίζονται το
χρονικό διάστηµα διατήρησης της εγγραφής, καθώς και οι προϋποθέσεις άρσης της.
9. Προκειµένου για µη αδειοδοτηµένους παρόχους τυχερών παιγνίων µέσω του
διαδικτύου, στον παραπάνω κατάλογο (black list) εγγράφονται τα ονόµατα χώρου
(domain names) ή/και οι διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (Internet Protocols)
των µη αδειοδοτηµένων ιστοτόπων που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων,
ανεξαρτήτως των επιβαλλοµένων διοικητικών κυρώσεων. Επιπλέον, στον κατάλογο,
πέραν των ιστοτόπων, εγγράφονται και τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα της
παραγράφου 8 του άρθρου αυτού.
10. Μετά την εγγραφή στον κατάλογο, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs),
οφείλουν, χωρίς καθυστέρηση, πέραν της άµεσης άσκησης της υποχρέωσής τους, που
προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 51 του παρόντος, να διαβιβάσουν στην
Ε.Ε.Ε.Π. κάθε στοιχείο νοµικού και φυσικού προσώπου που έχει την ιδιοκτησία, τη
χρήση ή/και την ευθύνη λειτουργίας των ιστοτόπων αυτών, προκειµένου να κινηθεί η
διαδικασία εφαρµογής των κυρώσεων που προβλέπουν οι κείµενες διατάξεις. Η
Ε.Ε.Ε.Π., επιπλέον, συντάσσει και αναθεωρεί κατάσταση, στην οποία
περιλαµβάνονται λέξεις - κλειδιά (key words), που παραπέµπουν, άµεσα ή έµµεσα, σε
διεξαγωγή τυχερών παιγνίων την οποία αποστέλλει στους παρόχους υπηρεσιών
διαδικτύου (ISPs). Μόλις χορηγηθεί η χρήση ηλεκτρονικής διεύθυνσης, η οποία
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περιλαµβάνει σε οποιοδήποτε σηµείο της µία ή περισσότερες από τις λέξεις - κλειδιά
της παραπάνω κατάστασης, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs), οφείλουν, εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών από τη χορήγηση της χρήσης, να ενηµερώσουν την Ε.Ε.Ε.Π.
διαβιβάζοντας όλα τα στοιχεία του αιτούµενου και του χορηγηθέντος ονόµατος
χώρου (domain name). Στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου που παραβαίνει την
υποχρέωση αυτή επιβάλλεται πρόστιµο του οποίου το κατώτερο και το ανώτερο όριο
ορίζεται µε τον Κανονισµό ∆ιεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων».
Με τις ανωτέρω διατάξεις οι πάροχοι διαδικτύου υποχρεούνται να αποστέλλουν στην
Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π) τα στοιχεία των νοµικών και
φυσικών προσώπων (συµπεριλαµβανοµένων των νοµίµων εκπροσώπων των νοµικών
προσώπων, µελών ∆Σ κ.λπ.) που συµπεριλαµβάνονται στον κατάλογο µη
αδειοδοτηµένων παρόχων τυχερών παιγνίων (Black list) καθώς και τα στοιχεία των
αιτούµενων φυσικών και νοµικών προσώπων που αιτούνται domain names και αυτά
περιλαµβάνουν τις λέξεις –κλειδιά (key words) του καταλόγου που θα συντάσσει η
Ε.Ε.Ε.Π.
Η υποχρέωση των παρόχων να χορηγήσουν τα ανωτέρω στοιχεία στην Ε.Ε.Ε.Π.,
έρχεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του υπό διαβούλευση κειµένου µε βάση το οποίο
τα στοιχεία δεν δηµοσιοποιούνται σε τρίτους παρά µόνο από την ΕΕΤΤ και εφόσον
υπάρχει Εισαγγελική παραγγελία.
Με βάση τις διατάξεις του υπό διαβούλευση κειµένου αλλά και τις προαναφερθείσες
διατάξεις του ν. 4002/2011 οι πάροχοι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει είτε να
παραβιάσουν τις διατάξεις του Κανονισµού της ΕΕΤΤ είτε τις διατάξεις του ν.
4002/2011 και φυσικά να υποστούν τις αντίστοιχες κυρώσεις.
Για το λόγο αυτό θεωρούµε ότι η ΕΕΤΤ θα πρέπει να τροποποιήσει το υπό
διαβούλευση κείµενο έτσι ώστε να δύνανται οι πάροχοι να χορηγούν τα αιτούµενα
στοιχεία, φυσικών και νοµικών προσώπων καθώς και φυσικών προσώπων που είναι
εκπρόσωποι ή µέλη νοµικών προσώπων, στην Ε.Ε.Ε.Π. ώστε να είναι συµβατός ο
Κανονισµός µε τις διατάξεις του ν. 4002/2011.
Τέλος, αναφορικά µε την παρ. 3 του ανωτέρω άρθρου 20 του υπό διαβούλευση
Κανονισµού, σηµειώνουµε ότι αφενός τα στοιχεία των νοµικών προσώπων δεν
εµπίπτουν στις διατάξεις περί προσωπικών δεδοµένων, ωστόσο εµπίπτουν τα
δεδοµένα των φυσικών προσώπων που είτε είναι νόµιµοι εκπρόσωποί τους είτε µέλη
του ∆Σ, αφετέρου η διάταξη είναι ασαφής ως προς το ποιοι είναι οι «τρίτοι» που
δικαιούνται να αιτηθούν τα στοιχεία τους.
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