Μαρούσι, 19-2-2015
ΑΡΙΘ.ΑΠ.: 750/2
ΑΠΟΦΑΣΗ
Κανονισµός ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης
Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη .gr
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

Έχοντας υπόψη :
α. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών,
∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/2012), ιδίως το άρθρο 12
στοιχεία κδ’ και µα’.
β. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 693/9/4-6-13 «Κανονισµός ∆ιαχείρισης και
Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη .gr» (ΦΕΚ
1564/B/21-6-2013).
γ. Την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ: 737/10/23-10-2014 «Τροποποίηση του
Κανονισµού ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names)
µε κατάληξη .gr και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 3054/Β/13-11-2014).
δ. Την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ: 625/002/25-10-2011 «∆έσµευση Ονοµάτων
Χώρου µε κατάληξη .gr, το µεταβλητό πεδίο των οποίων αποτελεί λέξη κλειδί
στο ∆ιαδίκτυο» (ΦΕΚ 2902/Β/21-12-11)
ε. Την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ: 734/10/2-10-14 «Έγκριση Τεύχους
Προκήρυξης της ∆ηµοπρασίας για την εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου µε
κατάληξη .gr»
στ. Την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ: 748/7/5-2-2015 «Ορισµός Τελικού
Καταλόγου Υπερθεµατιστών στη ∆ηµοπρασία για την εκχώρηση Ονοµάτων
Χώρου µε κατάληξη .gr»
ζ. Την ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση αναφορικά µε την Τροποποίηση του
Κανονισµού ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names)
µε κατάληξη .gr που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ από 20-11-14 έως 22-12-14 και το
αποτέλεσµα αυτής της διαβούλευσης.
η. Tο υπ’αριθ. Πρωτ. ΕΕΤΤ49854/22-12-2014 έγγραφο της εταιρείας OTE AE
µε θέµα «Απάντηση ΟΤΕ Α.Ε.».
θ. Το υπ’αριθ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 50117/22-12-2014 έγγραφο της εταιρείας Ηellas
Οnline Α.Ε. µε θέµα «Σχόλια Hellas Online A.E.».
ι. Tο υπ’αριθ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 50154/23-12-2014 έγγραφο της εταιρείας Forthnet
µε θέµα «Σχόλια Forthnet».
κ. το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν δηµιουργείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισµού.

Αποφασίζει:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Άρθρο 1
Σκοπός-Πεδίο Εφαρµογής
Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει την διαδικασία και τους κανόνες εκχώρησης και
χρήσης των ονοµάτων Χώρου (domain names) µε κατάληξη .gr καθώς και την
λειτουργία και τις υποχρεώσεις των Καταχωρητών.
1.

Αντικείµενο εκχώρησης µπορεί να είναι αποκλειστικά:
α. Ονόµατα Χώρου 2ου επιπέδου µε κατάληξη .gr και
β. Ονόµατα Χώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr των οποίων µόνο το τρίτο
επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο.

2.

Με την εξαίρεση των Ονοµάτων Χώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr των
οποίων µόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, Ονόµατα Χώρου 3ου ή
επόµενου επιπέδου µε κατάληξη .gr, δεν αποτελούν αντικείµενο εκχώρησης
από την EETT και δεν αποκτάται επ’ αυτών αποκλειστικό δικαίωµα σύµφωνα
µε τον παρόντα Κανονισµό.

3.

Η χρήση Ονοµάτων Χώρου 3ου ή επόµενου επιπέδου προϋποθέτει την
εκχώρηση σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό του αντίστοιχου Ονόµατος
Χώρου 2ου επιπέδου µε κατάληξη .gr από το οποίο συντίθεται το Όνοµα
Χώρου 3ου ή επόµενου επιπέδου ή την εκχώρηση του αντίστοιχου Ονόµατος
Χώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr του οποίου µόνο το τρίτο επίπεδο είναι
Μεταβλητό Πεδίο.

4.

Υπό τους όρους και τους περιορισµούς του παρόντος Κανονισµού, Όνοµα
Χώρου 3ου ή επόµενου επιπέδου το οποίο συντίθεται από Όνοµα Χώρου µε
κατάληξη .gr, το οποίο σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό, αποτελεί
αντικείµενο εκχώρησης από την ΕΕΤΤ, είναι δυνατόν να χρησιµοποιείται είτε
από τον Φορέα του εκχωρηθέντος Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr ή από
άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε την συναίνεση του Φορέα του αντίστοιχου
εκχωρηθέντος Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr.

Άρθρο 2
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια
που τους αποδίδεται κατωτέρω:
Αρµόδιος Εξυπηρετητής Ονοµάτων (Authoritative Domain Name Server): Ένας
Εξυπηρετητής Ονοµάτων είναι Αρµόδιος Εξυπηρετητής Ονοµάτων σε συγκεκριµένα
υποσύνολα της δενδρικής δοµής Ονοµάτων Χώρου, όταν αναλαµβάνει να διατηρεί το
σύνολο των έγκυρων πληροφοριών που ορίζουν τα συγκεκριµένα υποσύνολα. Οι
πληροφορίες αυτές οργανώνονται σε µονάδες που ονοµάζονται Ζώνες, και αυτές οι
Ζώνες µπορεί να κατανέµονται αυτόµατα σε Εξυπηρετητές Ονοµάτων οι οποίοι
παρέχουν εφεδρική υπηρεσία για τις πληροφορίες Ζώνης.
Άρνηση Παροχής Υπηρεσίας ή Αποκεντρωµένη Άρνηση Παροχής Υπηρεσίας
[Denial of Service (DoS) ή Distributed Denial of Service (DDoS)]: Η τεχνική µε την

ΑΠ: 750/2

2/76

οποία υπηρεσίες και πόροι ενός υπολογιστή καθίστανται µη διαθέσιµοι στους
προοριζόµενους χρήστες.
Αρχείο Ζώνης (zone file): Ένα αρχείο το οποίο βρίσκεται σε Εξυπηρετητή Ονοµάτων
και καθορίζει επακριβώς, µεταξύ άλλων, Ονόµατα Χώρου µαζί µε αντίστοιχους
υποχώρους, τις αντίστοιχες διευθύνσεις IP και τους αντίστοιχους εξυπηρετητές
oνοµατοδοσίας.
∆εσµευµένο Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr: Το Όνοµα Χώρου το οποίο δεσµεύεται
σύµφωνα µε τις παραγράφους 10 και 13 του άρθρου 3 του παρόντος για
συγκεκριµένο Φορέα και είναι δυνατόν να ενεργοποιηθεί κατόπιν υποβολής δήλωσης
ενεργοποίησης του φορέα που υποβάλλεται στο Μητρώο µέσω του Καταχωρητή.
∆υναµική Ενσωµάτωση Κώδικα (Code Injection): Η εκµετάλλευση ενός
προγραµµατιστικού σφάλµατος υπολογιστικής εφαρµογής που προκαλείται από την
επεξεργασία µη έγκυρων δεδοµένων. Η τεχνική που χρησιµοποιείται είναι της
ενσωµάτωσης και εκτέλεσης ξένου κώδικα σε µία εφαρµογή µε σκοπό την αλλαγή
της κανονικής ροής εκτέλεσής της.
Εκχώρηση Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr: Η καταχώρηση στο Μητρώο σχετικής
δήλωσης, µε την οποία δεσµεύεται υπέρ συγκεκριµένου φυσικού ή νοµικού
προσώπου και παρέχεται αποκλειστικό δικαίωµα χρήσης συγκεκριµένου Ονόµατος
Χώρου 2oυ επιπέδου µε κατάληξη .gr ή Ονόµατος Χώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη
.gr, του οποίου µόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, κατά τους όρους του
παρόντος Κανονισµού.
Ενεργοποίηση Ονόµατος Χώρου: Η έναρξη λειτουργίας ενός Ονόµατος Χώρου ως
µέσου επικοινωνίας στο ∆ιαδίκτυο µέσω της εγγραφής του στους αντίστοιχους
Εξυπηρετητές Ονοµάτων.
Ενεργοποίηση Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη .gr : Η έναρξη λειτουργίας Ονόµατος
Χώρου µε κατάληξη .gr του οποίου έχει προηγηθεί η εκχώρηση σύµφωνα µε τον
παρόντα Κανονισµό. 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
στον παρόντα.
Εξυπηρετητής Ονοµάτων (Domain Name Server): Ένα πληροφοριακό σύστηµα
συνδεδεµένο µε το ∆ιαδίκτυο, οι βασικές λειτουργίες του οποίου είναι να διατηρεί
πληροφορίες σχετικά µε τη δενδρική δοµή των Ονοµάτων Χώρου (domain) και να
αντιστοιχεί Ονόµατα Χώρου σε διευθύνσεις IP σύµφωνα µε το Σύστηµα
Ονοµατοδοσίας ∆ιαδικτύου. Ένας Εξυπηρετητής Ονοµάτων ενδέχεται να διατηρεί
προσωρινά αντίγραφα πληροφοριών σχετικά µε οποιοδήποτε τµήµα της δενδρικής
δοµής Ονοµάτων Χώρου, αλλά συνήθως ένας Εξυπηρετητής Ονοµάτων διατηρεί
ολοκληρωµένες, έγκυρες πληροφορίες για ένα υποσύνολο των Ονοµάτων Χώρου,
καθώς και αναφορές (δείκτες) σε άλλους Εξυπηρετητές Ονοµάτων που µπορούν να
καθοδηγήσουν σε έγκυρες πληροφορίες για τα άλλα τµήµατα της δενδρικής δοµής
Ονοµάτων Χώρου.
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Επεκτάσεις Ασφάλειας Συστήµατος Ονοµατοδοσίας (DNSSEC: DNS Security
Extensions): Το σύστηµα που προσθέτει ασφάλεια στο Domain Name System (DNS).
Στο Μητρώο εισάγονται DS records για τα Ονόµατα Χώρου µε κατάληξη .gr που
επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν την τεχνολογία αυτή. Οι εγγραφές αυτές εισάγονται
στο Μητρώο από τον Καταχωρητή κατόπιν σχετικού αιτήµατος από τον
καταχωρούµενο ή φορέα του Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr. Για την αλλαγή
εξυπηρετητή ονοµατοδοσίας σε Όνοµα Χώρου το οποίο χρησιµοποιεί DNSSEC
πιθανόν να απαιτείται προηγούµενη συνεννόηση µεταξύ παλιού και νέου
Καταχωρητή και/ή προσωρινή αφαίρεση των εγγραφών DNSSEC από το Μητρώο
για να πραγµατοποιηθεί η αλλαγή χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του Ονόµατος
Χώρου.
ΙP ∆ιεύθυνση: Μία ακολουθία 32 ή 128 δυαδικών ψηφίων η οποία χρησιµοποιείται
για λειτουργίες διευθυνσιοδότησης από το Πρωτόκολλο ∆ιαδικτύου (Internet
Protocol – IP).
Καταχώρηση: Η διαδικασία Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr στο
σύνολό της, η οποία ξεκινά µε την υποβολή της ∆ήλωσης Καταχώρησης στον
Καταχωρητή και λήγει µε την Εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr.
Καταχωρητής: Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο προς το οποίο είναι δυνατό να
υποβάλλονται δηλώσεις καταχώρησης από ενδιαφερόµενους να τους εκχωρηθεί
Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr. όπως επίσης δηλώσεις µεταβίβασης, µεταβολής
επωνυµίας/ονοµατεπώνυµου, ενεργοποίησης δεσµευµένου Ονόµατος, διαγραφής,
ανανέωσης, µεταβολής στοιχείων, αλλαγής Καταχωρητή, ενεργοποίησης υπηρεσίας
αυξηµένης ασφάλειας σχετικά µε Ονόµατα Χώρου µε κατάληξη .gr. O Kαταχωρητής
οφείλει να πληροί διαρκώς τις ελάχιστες προϋποθέσεις του Παραρτήµατος Β του
παρόντος, όπως εκάστοτε ισχύει. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο τηρεί τις
ελάχιστες προϋποθέσεις του Παραρτήµατος Β, δύναται να λειτουργεί ως
Kαταχωρητής, σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό και ιδίως το άρθρο 17 αυτού.
Καταχωρούµενος: Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο το οποίο υποβάλλει δήλωση
καταχώρησης Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr δια µέσου Καταχωρητή.
Κωδικός εξουσιοδότησης Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr: Συνδυασµός
χαρακτήρων που εξασφαλίζει την ταυτοποίηση του Φορέα του Ονόµατος Χώρου από
το Μητρώο και του επιτρέπει την διαχείριση του συγκεκριµένου Ονόµατος Χώρου.
Λίστα ISO 3166-1: Αποτελεί τµήµα των προτύπων του ISO 3166 και παρέχει κώδικες
για τα ονόµατα των χωρών και των εξαρτώµενων περιοχών.
Λύτες (Resolvers): Προγράµµατα που εξάγουν πληροφορίες από Εξυπηρετητές
Ονοµάτων, ανταποκρινόµενα σε αιτήµατα λογισµικού-πελάτη. Πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα πρόσβασης σε τουλάχιστον έναν Εξυπηρετητή Ονοµάτων καθώς και τη
δυνατότητα χρήσης των πληροφοριών που διατηρεί ο Εξυπηρετητής Ονοµάτων, ώστε
να απαντούν σε ένα ερώτηµα άµεσα ή έµµεσα, ακολουθώντας τις αναφορές-δείκτες
σε άλλους Εξυπηρετητές Ονοµάτων.
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Μεταβλητό Πεδίο: Μεταβλητό πεδίο Ονόµατος Χώρου είναι εκείνο το µέρος του
Ονόµατος Χώρου, το οποίο δεν συντίθεται αποκλειστικά από:
i. τα αλφαριθµητικά στοιχεία .gr ή/και
ii. τα αλφαριθµητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν Κοινόχρηστα Ονόµατα Χώρου µε
κατάληξη .gr.
Μητρώο: Η βάση δεδοµένων που περιλαµβάνει το σύνολο των καταχωρηθέντων
Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr και των Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr που
τυχόν αποτελούν αντικείµενο δηλώσεων καταχώρησης, 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, ο φορέας που διαχειρίζεται το Μητρώο είναι υπεύθυνος 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. Το
Μητρώο 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 Μητρώου υπό τους όρους του παρόντος.
Οµόγραφα Ονόµατα Χώρου µε κατάληξη .gr: Ονόµατα Χώρου που το Μεταβλητό
Πεδίο τους αποτελείται από αλφαριθµητικούς χαρακτήρες οι οποίοι ταυτίζονται
οπτικά στην πεζή ή κεφαλαία, τονισµένη ή άτονη µορφή τους σύµφωνα µε τον
πίνακα αντιστοίχησης ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων που περιλαµβάνεται στο
Παράρτηµα ΙΕ του Κανονισµού και το Μη Μεταβλητό Πεδίο τους είναι ίδιο.
Όνοµα Χώρου (domain name): Ένα αλφαριθµητικό στοιχείο το οποίο εκχωρείται
προς χρήση σε ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε σκοπό την χρήση, από το
συγκεκριµένο πρόσωπο ή µε την συναίνεσή του, πρωτοκόλλων ή υπηρεσιών του
∆ιαδικτύου. Ειδικά στην περίπτωση Ονοµάτων Χώρου µε Ελληνικούς χαρακτήρες,
το εκχωρούµενο Όνοµα Χώρου δύναται να µην συµφωνεί µε την µορφή του σε
λατινικούς χαρακτήρες όπως αυτή χρησιµοποιείται στα αρχεία ζώνης λόγω της
τεχνικής απεικόνισης που απαιτεί το σύστηµα DNS.
Όνοµα Χώρου ανωτάτου ή 1ου επιπέδου µε κατάληξη .gr: Το Όνοµα Χώρου .gr.
Όνοµα Χώρου 2ου επιπέδου µε κατάληξη .gr: Οποιοδήποτε Όνοµα Χώρου µε τη
µορφή όνοµα.gr. Το πεδίο «όνοµα» αποτελεί το 2ο επίπεδο του Ονόµατος Χώρου 2ου
επιπέδου µε κατάληξη .gr.
Όνοµα Χώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr: Οποιοδήποτε Όνοµα Χώρου µε τη
µορφή όνοµα2.όνοµα1.gr. Τα πεδία «όνοµα2» και «όνοµα1» αποτελούν το 3ο και το
2ο επίπεδο, αντίστοιχα, του Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr.
Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr: Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισµού, τα
Ονόµατα Χώρου µε κατάληξη .gr τα οποία µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο
Εκχώρησης από την EETT, δηλαδή Ονόµατα Χώρου 2ου επιπέδου µε κατάληξη .gr
και Ονόµατα Χώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr, των οποίων µόνο το τρίτο
επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο.
Σύστηµα Ονοµατοδοσίας ∆ιαδικτύου (Domain Name System – DNS): Το σύνολο των
στοιχείων λογισµικού και υλικού καθώς και οι µεταξύ τους δικτυακές συνδέσεις που
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υλοποιούν τις αρχές διαχείρισης Oνοµάτων Xώρου όπως αυτές τέθηκαν µε τα
πρότυπα του ∆ιαδικτύου RFC 1034, RFC 1035, RFC 1122, RFC 1123, RFC 2182
καθώς και µε όσα πρότυπα ακολούθως τα τροποποίησαν, συµπλήρωσαν ή / και
βασίστηκαν σε αυτά.
Φορέας Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr: Είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο
οποίο γίνεται Εκχώρηση Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Σύνθεση ονοµάτων χώρου προς εκχώρηση
Άρθρο 3
Σύνθεση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr – Αντικείµενο Εκχώρησης
1.

Τα Ονόµατα Χώρου µε κατάληξη .gr αποτελούνται είτε:
α. τόσο ως προς το Μεταβλητό όσο και ως προς το µη Μεταβλητό Πεδίο από
αλφαριθµητικούς χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου [Α-Ζ,a-z,0-9] και τους
ειδικούς χαρακτήρες [-], [.].
είτε:
β. ως προς το Μεταβλητό Πεδίο από αλφαριθµητικούς χαρακτήρες του
ελληνικού αλφαβήτου [Α-Ω,α-ω,0-9] οι οποίοι κωδικοποιούνται σε µορφή
PUNYCODE και ως προς το Μη Μεταβλητό Πεδίο από αλφαριθµητικούς
χαρακτήρες λατινικού αλφαβήτου [Α-Ζ,a-z,0-9] και τους ειδικούς χαρακτήρες
[-] [.].

2.

Ο ειδικός χαρακτήρας [.] χρησιµοποιείται µόνο για τον διαχωρισµό επιπέδων.
Κάθε επίπεδο των Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr δεν µπορεί να αρχίζει ή
να τελειώνει µε τον χαρακτήρα [-] ή/και να περιλαµβάνει διαδοχικούς
χαρακτήρες [-].

3.

∆εν υποστηρίζονται Ονόµατα Χώρου µε κατάληξη .gr µε ταυτόχρονη χρήση
αλφαριθµητικών χαρακτήρων του λατινικού και του ελληνικού αλφαβήτου στο
ίδιο επίπεδο.

4.

Ο αλφαριθµητικός ελληνικός χαρακτήρας [ς] αποτελεί διαφορετικό χαρακτήρα
από τον αλφαριθµητικό ελληνικό χαρακτήρα [σ].

5.

Στα Ονόµατα Χώρου µε κατάληξη .gr δεν υπάρχει διαφοροποίηση µεταξύ των
µικρών ή κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων.

6.

Στα Ονόµατα Χώρου µε κατάληξη .gr δεν υπάρχει διαφοροποίηση µεταξύ των
µικρών ή κεφαλαίων άτονων ελληνικών χαρακτήρων, και των µικρών ή
κεφαλαίων τονισµένων ελληνικών χαρακτήρων.

7.

Το Μεταβλητό Πεδίο Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr αποτελείται από δύο
(2) έως εξήντα τρεις (63) χαρακτήρες. Στα ανωτέρω δεν συµπεριλαµβάνεται η
κατάληξη .gr και οι καταλήξεις των κοινόχρηστων ονοµάτων χώρου δευτέρου
επιπέδου µε κατάληξη .gr. Στην περίπτωση των Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη
.gr που αποτελούνται από αλφαριθµητικούς χαρακτήρες του ελληνικού
αλφαβήτου, ο αριθµός των εξήντα τριών χαρακτήρων αφορά στο µήκος της
PUNYCODE µορφής του Ονόµατος Χώρου, η οποία όµως δεν ταυτίζεται και
µε τον αριθµό χαρακτήρων του Ονόµατος Χώρου στην Ελληνική µορφή του.
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8.

Τα Ονόµατα Χώρου µε κατάληξη .gr εκχωρούνται στην πεζή µορφή που
δηλώνει ο Καταχωρούµενος στην δήλωση καταχώρησής του. Τα Ονόµατα
Χώρου µε κατάληξη .gr το Μεταβλητό Πεδίο των οποίων αποτελείται από
ελληνικούς χαρακτήρες και το Μη Μεταβλητό Πεδίο των οποίων αποτελείται
από λατινικούς χαρακτήρες, εκχωρούνται στην πεζή µορφή που δηλώνει ο
καταχωρούµενος στην δήλωση καταχώρησής του (δηλαδή µε τους τόνους,
διαλυτικά, πνεύµατα, τελικό ή/και µικρό σίγµα κλπ.).

9.

Στον φορέα Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr το οποίο αποτελείται από
ελληνικούς χαρακτήρες µε σηµεία στίξης εκχωρείται χωρίς επιπλέον χρέωση
και η πεζή άτονη µορφή του ονόµατος. Σε περίπτωση που στο Μεταβλητό
Πεδίο του Ονόµατος Χώρου .gr περιλαµβάνεται ο χαρακτήρας σίγµα τελικό,
στον Φορέα του Ονόµατος Χώρου εκχωρούνται χωρίς επιπλέον χρέωση:
Η πεζή άτονη µορφή του ονόµατος µε τελικό σίγµα, όπου αυτό υπήρχε
στην αρχική δήλωση καταχώρησης
Η πεζή άτονη µορφή του ονόµατος µε µικρό σίγµα, όπου υπήρχε τελικό
σίγµα στην αρχική δήλωση καταχώρησης

10.

Άλλες µορφές του ίδιου Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr δηλαδή:
Ονόµατα Χώρου µε κατάληξη .gr που προέρχονται από τον συνδυασµό
της πεζής µορφής χωρίς σηµεία στίξης µε σηµεία στίξης σε διαφορετικά
σηµεία από αυτά της πεζής µορφής που δήλωσε ο Καταχωρούµενος στην
αρχική δήλωση καταχώρησής του ή/και
Ονόµατα Χώρου µε κατάληξη .gr µε τελικό σίγµα σε θέση όπου στην
αρχική δήλωση καταχώρησης του καταχωρούµενου υπήρχε µικρό σίγµα
ή/και
Ονόµατα Χώρου µε κατάληξη .gr µε µικρό σίγµα σε θέση όπου στην
αρχική δήλωση καταχώρησης του καταχωρούµενου υπήρχε τελικό σίγµα
δεσµεύονται αυτόµατα για τον ίδιο αλλά ενεργοποιούνται κατόπιν υποβολής
δήλωσης ενεργοποίησης του φορέα που υποβάλλεται στο Μητρώο.

11.

Σε περίπτωση όπου ο καταχωρούµενος δηλώσει το όνοµα χώρου σε άτονη πεζή
µορφή, τότε η ενεργοποίηση οποιασδήποτε άλλης δεσµευµένης µορφής
αποτελεί χρεώσιµη πράξη.

12.

Τα Ονόµατα Χώρου µε κατάληξη .gr το µεταβλητό πεδίο των οποίων
αποτελείται από ελληνικούς χαρακτήρες καταχωρούνται στο Μητρώο µε τις
αντίστοιχες PUNYCODE µορφές τους. Στο αρχείο ζώνης του Μητρώου ως
κύρια µορφή δηλώνεται η πεζή άτονη µορφή του ονόµατος και οι ενέργειες του
Μητρώου σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό γίνονται µε βάση την πεζή
άτονη µορφή, ή την πεζή άτονη µορφή µε µικρό / µικρά σίγµα εφόσον το
δηλωθέν όνοµα χώρου περιέχει σίγµα.

13.

Ονόµατα Χώρου µε κατάληξη .gr οµόγραφα µε Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr
που έχει εκχωρηθεί ήδη δεσµεύονται αυτόµατα για το Φορέα του ανωτέρω
Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr και ενεργοποιούνται κατόπιν υποβολής
δήλωσης ενεργοποίησης του φορέα που υποβάλλεται στο Μητρώο. Στην
περίπτωση που δεσµευµένο οµόγραφο όνοµα χώρου αποτελεί κωδικό χώρας
που περιέχεται στη λίστα ISO 3166-1 του οργανισµού ISO, (ISO 3166-1 alpha2, ISO 3166-1 alpha-3), δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του δεσµευµένου.
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14.

Ο Φορέας Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr οφείλει να µην ενεργοποιεί
δεσµευµένες µορφές Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr οι οποίες δεν θα
µπορούσαν από µόνες να αποτελέσουν αντικείµενο εκχώρησης.

15.

∆εσµευµένη µορφή Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr η οποία ενεργοποιείται
αποτελεί πλέον ενεργό Όνοµα Χώρου και επ’ αυτού εφαρµόζονται όλες οι
διατάξεις του παρόντος.

16.

Η ΕΕΤΤ δύναται µε µεταγενέστερη Απόφασή της να ορίσει τη χρήση και
αλφαριθµητικών χαρακτήρων άλλης µορφής ή αλφαβήτων ως Μεταβλητά ή Μη
Μεταβλητά πεδία. Για τις καταλήξεις και τα αλφάβητα αυτά θα ισχύουν οι
διατάξεις του παρόντος Κανονισµού και οι επιµέρους αποφάσεις της ΕΕΤΤ.

Άρθρο 4
Σύνθεση Κοινόχρηστων Ονοµάτων Xώρου ∆ευτέρου Επιπέδου µε κατάληξη .gr
1.

H EETT µε Aπόφασή της δύναται να καθορίζει Kοινόχρηστα Ονόµατα Χώρου
2ου επιπέδου µε κατάληξη .gr, επί των οποίων ουδείς αποκτά αποκλειστικό
δικαίωµα και τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν, τηρουµένων των
διατάξεων του παρόντος, για την Εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου 3ου επιπέδου µε
κατάληξη .gr των οποίων µόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, από
οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο. Σκοπός της υιοθέτησης των Κοινοχρήστων
Ονοµάτων Χώρου 2ου επιπέδου µε κατάληξη .gr είναι η διευκόλυνση της
αναζήτησης στο ∆ιαδίκτυο, µέσω της καθιέρωσης σηµείων αναγνωριστικών της
ιδιότητας συγκεκριµένου Φορέα Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr και της
κατηγοριοποίησής τους.

2.

Τα κοινόχρηστα Ονόµατα Χώρου 2ου επιπέδου µε κατάληξη .gr καθορίζονται
από την EETT και περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Γ του παρόντος
Κανονισµού.

3.

Κατ’ εξαίρεση της παρ. 2.β του άρθρου 6, Ονόµατα Χώρου 3ου επιπέδου µε
κατάληξη .gr των οποίων µόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, και το
δεύτερο επίπεδο των οποίων συντίθεται αποκλειστικά από τα αλφαριθµητικά
στοιχεία τα οποία συνθέτουν το σηµείο gov, µε την εκχώρησή τους αποκλείουν
τη χρήση του ιδίου Μεταβλητού Πεδίου από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

4.

Το Παράρτηµα Γ είναι δυνατόν να τροποποιείται κατά διαστήµατα από την
EETT, αφού προηγηθεί σχετική δηµόσια διαβούλευση.

Άρθρο 5
Χρήση Ονοµάτων Xώρου 3ου ή επόµενου επιπέδου χωρίς εκχώρηση
1.

∆εν απαιτείται εκχώρηση για Ονόµατα Χώρου µε κατάληξη .gr 3ου ή επόµενου
επιπέδου, τα οποία συντίθενται από Ονόµατα Χώρου 2ου επιπέδου ή Ονόµατα
Χώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr των οποίων µόνο το τρίτο επίπεδο είναι
Μεταβλητό Πεδίο.

2.

Ο Φορέας Ονόµατος Χώρου δύναται να επιτρέπει ή να απαγορεύει την από
κοινού χρήση µε τρίτους του Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr το οποίο του
έχει εκχωρηθεί.
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3.

Επιπλέον ο Φορέας Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr:
α. είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενεργοποίηση Ονόµατος Χώρου 3ου
επιπέδου του οποίου το δεύτερο επίπεδο είναι Μεταβλητό ή επόµενου
επιπέδου που περιλαµβάνει το εκχωρηθέν στον Φορέα Όνοµα Χώρου µε
κατάληξη .gr, µε τη συναίνεση ή την ανοχή του.
β. υποχρεούται να µεριµνά ώστε να µην επιτρέπει την ενεργοποίηση
Oνόµατος Xώρου 3ου επιπέδου του οποίου το δεύτερο επίπεδο είναι
Μεταβλητό ή επόµενου επιπέδου που περιλαµβάνει το εκχωρηθέν στον Φορέα
Όνοµα Xώρου µε κατάληξη .gr ή να διακόπτει την ενεργοποίηση αυτού σε
περίπτωση που συντρέχει λόγος ο οποίος δεν θα επέτρεπε την εκχώρηση /
ενεργοποίησή του ή λόγος διαγραφής εκχωρηθέντος Ονόµατος Χώρου
αντιστοίχως, σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό.
γ. O Φορέας οφείλει να διαθέτει αντίστοιχη υποδοµή για την επίτευξη των
ανωτέρω.

4.

Στην περίπτωση µεταβίβασης του εκχωρηθέντος Ονόµατος Χώρου µε
κατάληξη .gr, ο νέος Φορέας υπεισέρχεται στα δικαιώµατα που είχε ο
προηγούµενος Φορέας πριν την µεταβίβαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου.

5.

Το δικαίωµα το οποίο αποκτά τρίτος από τον Φορέα δεν συνιστά εκχώρηση
σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό.

6.

Σε περίπτωση διαγραφής του Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr του Φορέα
παύει η χρήση όλων των Ονοµάτων Χώρου των οποίων η λειτουργία βασίζεται
στο συγκεκριµένο Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr, σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο.

7.

Ο Φορέας οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως κάθε ενδιαφερόµενο για τα
δικαιώµατα, τα οποία αποκτά σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό.

Άρθρο 6
∆ικαίωµα επί Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr
1.

Το δικαίωµα το οποίο αποκτάται µε την Εκχώρηση Ονόµατος Χώρου µε
κατάληξη .gr συνίσταται αποκλειστικά και µόνο:
α. στην απόκτηση από το Φορέα του Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr
αποκλειστικού δικαιώµατος δέσµευσης και χρήσης των συγκεκριµένων
αλφαριθµητικών στοιχείων που έχουν δηλωθεί στην ∆ήλωση Καταχώρησης
του και εάν πρόκειται για Όνοµα Χώρου το Μεταβλητό Πεδίο του οποίου
αποτελείται από ελληνικούς χαρακτήρες το αποκλειστικό δικαίωµα
δέσµευσης και χρήσης επεκτείνεται και στις µορφές του δηλωθέντος στην
∆ήλωση Καταχώρησης Ονόµατος Χώρου που προσδιορίζονται στην παρ. 9
του άρθρου 3, µε αποκλειστικό σκοπό την χρήση από τον Φορέα ή µε την
συναίνεσή του, πρωτοκόλλων ή υπηρεσιών του ∆ιαδικτύου,
β. στην αυτόµατη δέσµευση για τον Φορέα του συγκεκριµένου Ονόµατος
Χώρου των µορφών που προσδιορίζονται στις παραγράφους 10 και 13 του
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άρθρου 3 και στην δυνατότητα του Φορέα να ενεργοποιήσει οριστικά κατόπιν
δήλωσης ενεργοποίησης του (Παράρτηµα ΙΖ), οποιαδήποτε µορφή του
εκχωρηθέντος σε αυτόν Ονόµατος Χώρου έχει αυτόµατα δεσµευθεί για αυτόν
κατά την διάρκεια του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης,
γ. στο αποκλειστικό δικαίωµα υποβολής δήλωσης ανανέωσης του
συγκεκριµένου Ονόµατος Χώρου, καθώς και για τις δεσµευµένες µορφές του
µέχρι και την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης του
δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης επί του Ονόµατος Χώρου. Μετά την
πάροδο των δεκαπέντε (15) ηµερών, το Όνοµα Χώρου διατίθεται προς
καταχώρηση από οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο πρόσωπο. ∆εν είναι δυνατόν να
κατατεθεί δήλωση ανανέωσης δεσµευµένης µορφής ή ενεργοποιηµένης
δεσµευµένης µορφής χωρίς την ανανέωση του κυρίου Ονόµατος Χώρου.
2.

Με την επιφύλαξη της ύπαρξης άλλου δικαιώµατος επί του σηµείου το οποίο
συντίθεται αποκλειστικά από τους αλφαριθµητικούς χαρακτήρες που συνθέτουν
το Μεταβλητό Πεδίο:
α. Ονόµατος Χώρου 2ου επιπέδου µε κατάληξη .gr, ο Φορέας του
συγκεκριµένου Ονόµατος Χώρου 2ου επιπέδου µε κατάληξη .gr δεν δύναται
να εµποδίσει την εκχώρηση Ονόµατος Χώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr,
του οποίου µόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο και του οποίου το
Μεταβλητό Πεδίο αποτελείται από όµοιους αλφαριθµητικούς χαρακτήρες.
β. Ονόµατος Χώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr του οποίου µόνο το τρίτο
επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, ο Φορέας του συγκεκριµένου Ονόµατος
Χώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr του οποίου µόνο το τρίτο επίπεδο είναι
Μεταβλητό Πεδίο, δεν δύναται να εµποδίσει την εκχώρηση Ονόµατος Xώρου
2ου επιπέδου µε κατάληξη .gr του οποίου το Μεταβλητό Πεδίο αποτελείται
από όµοιους αλφαριθµητικούς χαρακτήρες.
γ. Ονόµατος Χώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr του οποίου µόνο το τρίτο
επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, ο Φορέας του συγκεκριµένου Ονόµατος
Χώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr του οποίου µόνο το τρίτο επίπεδο είναι
Μεταβλητό Πεδίο, δεν δύναται να εµποδίσει την εκχώρηση Ονόµατος Χώρου
3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr του οποίου µόνο το τρίτο επίπεδο είναι
Μεταβλητό Πεδίο και του οποίου το Μεταβλητό Πεδίο αποτελείται από
όµοιους αλφαριθµητικούς χαρακτήρες, εφόσον το δεύτερο επίπεδο του
δεύτερου Ονόµατος Χώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr του οποίου µόνο το
τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, συντίθεται από άλλο Κοινόχρηστο
Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr.

3.

Ο Φορέας Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr δύναται να απαγορεύει σε
οποιονδήποτε τρίτο:
α. Να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση του Φορέα στη χρήση αποκλειστικά
αλφαριθµητικών στοιχείων όµοιων µε αυτά από τα οποία αποτελείται το
Μεταβλητό Πεδίο Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr του Φορέα, για τη
σύνθεση του Μεταβλητού Πεδίου άλλου Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr
του ιδίου επιπέδου του οποίου το Μη Μεταβλητό πεδίο είναι ίδιο µε το Μη
Μεταβλητό πεδίο του Ονόµατος Χώρου του Φορέα.

ΑΠ: 750/2

10/76

β. Να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση του Φορέα στη χρήση αποκλειστικά
αλφαριθµητικών στοιχείων όµοιων µε αυτά από τα οποία αποτελείται το
Μεταβλητό Πεδίο Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr που έχουν δεσµευθεί
για τον Φορέα, για τη σύνθεση του Μεταβλητού Πεδίου άλλου Ονόµατος
Χώρου µε κατάληξη .gr του ιδίου επιπέδου του οποίου το Μη Μεταβλητό
πεδίο είναι ίδιο µε το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόµατος Χώρου του Φορέα.
4.

Το δικαίωµα επί του Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr αποκτάται από την
εκχώρησή του σύµφωνα µε τον παρόντα, ανατρέχει όµως στο χρόνο υποβολής
της ∆ήλωσης Καταχώρησης στο Μητρώο της ΕΕΤΤ.

5.

Η εκχώρηση Ονόµατος Χώρου 2ου επιπέδου µε κατάληξη .gr δεν συνιστά και
εκχώρηση ενός Ονόµατος Χώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr του οποίου
µόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο και των οποίων τα Μεταβλητά
Πεδία ταυτίζονται. Παροµοίως, η εκχώρηση ενός Ονόµατος Χώρου 3ου
επιπέδου µε κατάληξη .gr του οποίου µόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό
Πεδίο δεν συνιστά και εκχώρηση Ονόµατος Χώρου 2ου επιπέδου µε κατάληξη
.gr και των οποίων τα Μεταβλητά Πεδία ταυτίζονται, ούτε εκχώρηση ενός
Ονόµατος Χώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr του οποίου µόνο το τρίτο
επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο και των οποίων αν και το Μεταβλητό Πεδίο
ταυτίζεται το δεύτερο επίπεδο διαφέρει.

6.

∆ικαιώµατα επί διακριτικών γνωρισµάτων επιχειρήσεων (φυσικών ή νοµικών
προσώπων), προϊόντων ή υπηρεσιών ή δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας δεν
περιορίζονται σε τίποτα από τις διατάξεις του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου
Άρθρο 7
∆ιαδικασία Καταχώρησης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου
µε κατάληξη .gr
1.

Η καταχώρηση στο Μητρώο ∆ήλωσης Καταχώρησης των Ονοµάτων Χώρου µε
κατάληξη .gr διέπεται από την αρχή της χρονικής προτεραιότητας.

2.

Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυµεί να του εκχωρηθεί συγκεκριµένο Όνοµα
Χώρου µε κατάληξη .gr υποχρεούται να συµπληρώσει και να υποβάλει ∆ήλωση
Καταχώρησης σε έντυπη µορφή ή ηλεκτρονική µορφή παρέχοντας κάθε
αναγκαία προς τούτο πληροφορία. Η ∆ήλωση Καταχώρησης περιγράφεται στο
Παράρτηµα Ε του παρόντος. Η εκχώρηση δύναται να γίνει µόνο προς ένα
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και δεν υπάρχει δυνατότητα συνεκχώρησης σε
περισσότερα του ενός φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.

3.

Στην ∆ήλωση Καταχώρησης τα δηλωθέντα Ονόµατα Χώρου αναγράφονται µε
πεζούς χαρακτήρες.

4.

Εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr γίνεται σε φυσικά και νοµικά
πρόσωπα ελληνικά ή αλλοδαπά, ανεξάρτητα από την εγκατάστασή τους στην
Ελλάδα ή µη.

5.

∆εν υφίσταται περιορισµός ως προς τον αριθµό των Ονοµάτων Χώρου µε
κατάληξη .gr που είναι δυνατόν να εκχωρηθούν σε ένα πρόσωπο.
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6.

Η ∆ήλωση Καταχώρησης συνοδεύεται υποχρεωτικά από την υπεύθυνη δήλωση
του Καταχωρούµενου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτηµα Ε και αναφέρει
τα ακόλουθα:
α. ότι όσα δηλώνει είναι ακριβή και αληθή,
β. ότι δεσµεύει το συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο σε περίπτωση νοµικού
προσώπου,
γ. ότι στην έκταση που δύναται να γνωρίζει µε το εν λόγω Όνοµα Χώρου µε
κατάληξη .gr δεν παραβιάζονται δικαιώµατα τρίτων,
δ. ότι αν το Μεταβλητό Πεδίου Ονόµατος Χώρου δευτέρου επιπέδου µε
κατάληξη .gr ταυτίζεται µε γεωγραφικό όρο που περιλαµβάνεται στην λίστα
γεωγραφικών όρων που είναι δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στην
ελληνική και λατινική µορφή (σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΒ του παρόντος),
είναι ο αρµόδιος Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
ε. ότι σε περίπτωση ∆ήλωσης Καταχώρησης Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη
.gov.gr, είναι κυβερνητικός οργανισµός.

7.

Οι δηλώσεις καταχώρησης υποβάλλονται από τον καταχωρούµενο σε κάποιον
εκ των Kαταχωρητών οι οποίοι περιλαµβάνονται σε Κατάλογο Kαταχωρητών
τον οποίο τηρεί, δηµοσιεύει και κατά καιρούς τροποποιεί η EETT, σύµφωνα µε
το άρθρο 16 του παρόντος.

8.

Ο Καταχωρητής γνωστοποιεί εντός µίας εργάσιµης ηµέρας τα στοιχεία της
∆ήλωσης Καταχώρησης στο Μητρώο.

9.

Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να ενηµερώνουν τους Καταχωρούµενους µε
κάθε πρόσφορο τρόπο και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή ∆ήλωσης
Καταχώρησης και να δηµοσιεύουν και σε εµφανές σηµείο της ιστοσελίδας
τους:
α. ότι η χρονική προτεραιότητα των δηλώσεων καταχώρησης που υποβάλλουν
οι Καταχωρούµενοι διασφαλίζεται µόνο µε την πρωτοκόλλησή τους από το
Μητρώο και όχι µε την υποβολή τους στον Καταχωρητή
β. τη µέθοδο επικοινωνίας µε το Μητρώο, την οποία διαθέτουν και το
χρονικό διάστηµα που τυχόν µεσολαβεί από την υποβολή της ∆ήλωσης
Καταχώρησης µέχρι τη διαβίβασή της στο Μητρώο και την πρωτοκόλλησή
της από αυτό, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να είναι ανώτερο της
µιας εργάσιµης ηµέρας, ως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 17.

10.

Το Μητρώο δίδει σε κάθε ∆ήλωση Καταχώρησης αυτόµατα µε την υποβολή
της αριθµό πρωτοκόλλου όπου αναφέρεται η ηµεροµηνία, ώρα και λεπτό της
ώρας, υποβολής της ∆ήλωσης Καταχώρησης και πιστοποιεί την υποβολή της
συγκεκριµένης ∆ήλωσης Καταχώρησης µε το συγκεκριµένο αριθµό
πρωτοκόλλου, ηµεροµηνία, ώρα και λεπτό της ώρας, υποβολής της δήλωσης.
Με την πρωτοκόλληση της ∆ήλωσης Καταχώρησης από το Μητρώο
τεκµαίρεται η χρονική προτεραιότητά της.

11.

∆ηλώσεις Καταχώρησης για Ονόµατα Χώρου που είναι σε περίοδο εκχώρησης
ή σε περίοδο δέσµευσης δεν είναι έγκυρες και απορρίπτονται χωρίς
πρωτοκόλληση.
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12.

Το Μητρώο, κοινοποιεί τα στοιχεία της ∆ήλωσης Καταχώρησης, τον αριθµό
πρωτοκόλλου, ηµεροµηνία, ώρα και λεπτό της ώρας, υποβολής της ∆ήλωσης
Καταχώρησης στον Kαταχωρητή.

13.

Εντός µιας εργάσιµης ηµέρας από την κοινοποίηση των στοιχείων της ∆ήλωσης
Καταχώρησης στο Μητρώο ο Καταχωρητής υποχρεούται να δώσει στον
Καταχωρούµενο αποδεικτικό κατάθεσης της ∆ήλωσης Καταχώρησης στο οποίο
αναγράφεται το δηλωθέν Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr, το Όνοµα του
Καταχωρούµενου, ο αριθµός πρωτοκόλλου, η ηµεροµηνία, ώρα και λεπτό της
ώρας, υποβολής της ∆ήλωσης Καταχώρησης όπως αυτά εστάλησαν από το
Μητρώο.

14.

Το Μητρώο ερευνά άµεσα µε την υποβολή της ∆ήλωσης Καταχώρησης αν η
δήλωση είναι ανυπόστατη σύµφωνα µε το άρθρο 8 του παρόντος και εφ’ όσον
δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση το Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr
ενεργοποιείται προσωρινά και εκχωρείται εντός έξι ηµερών. ∆ηλώσεις
Καταχώρησης που δεν συµφωνούν µε τα προβλεπόµενα για την σύνθεση των
ονοµάτων χώρου του Άρθρου 3 απορρίπτονται χωρίς πρωτοκόλληση.

15.

Ειδικά στις περιπτώσεις των στοιχείων (ζ) και (ια) της πρώτης παραγράφου του
άρθρου 8, ο Καταχωρούµενος ενηµερώνεται εντός είκοσι ηµερών (20) ηµερών
από τη διαβίβαση της ∆ήλωσης Καταχώρησης στο Μητρώο αναφορικά µε το
εάν η ∆ήλωση Καταχώρησης είναι ανυπόστατη. Για το χρονικό διάστηµα µέχρι
την ενηµέρωση του Καταχωρούµενου δεν πραγµατοποιείται προσωρινή
ενεργοποίηση του Ονόµατος Χώρου.

16.

Σε περίπτωση λανθασµένης υποβολής της δήλωσης ή κατόπιν αιτήµατος του
Καταχωρούµενου ή σε περίπτωση µη καταβολής των αναλογούντων νόµιµων
τελών από τον καταχωρούµενο, ο Καταχωρητής έχει δικαίωµα ανάκλησης της
∆ήλωσης Καταχώρησης, το αργότερο την πέµπτη ηµέρα από την υποβολή της
στο Μητρώο χωρίς χρέωση.

17.

Σε κάθε περίπτωση ο Kαταχωρητής διατηρεί σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή
τα έγγραφα (πρωτότυπα ή µη) τα οποία συνοδεύουν την ∆ήλωση
Καταχώρησης.

18.

Με την διαβίβαση της ∆ήλωσης Καταχώρησης στο Μητρώο από τον
Kαταχωρητή και µετά την παρέλευση της προθεσµίας των πέντε ηµερών
σύµφωνα µε την παράγραφο 16 του παρόντος άρθρου, το Όνοµα Xώρου µε
κατάληξη .gr που αποτελεί αντικείµενο της ∆ήλωσης Καταχώρησης εκχωρείται
εκτός εάν η ∆ήλωση Καταχώρησης είναι ανυπόστατη σύµφωνα µε την
παράγραφο 14 του παρόντος άρθρου.

19.

Το Μητρώο ενηµερώνει τον Καταχωρούµενο µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είχε δηλωθεί στην ∆ήλωση
Καταχώρησης αναφορικά µε το εάν η ∆ήλωση Καταχώρησης είναι ανυπόστατη
ή το Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr έχει εκχωρηθεί.

20.

Το Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr ενεργοποιείται οριστικά από την εκχώρησή
του.

21.

Η ΕΕΤΤ κοινοποιεί οποιοδήποτε έγγραφο στον Καταχωρούµενο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση που αυτός έχει δηλώσει στο Μητρώο. Η ΕΕΤΤ δύναται
να χρησιµοποιεί και κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο κοινοποίησης των εγγράφων
της.
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Άρθρο 8
Ανυπόστατες ∆ηλώσεις Καταχώρησης
1.

Στις παρακάτω περιοριστικά αναφερόµενες περιπτώσεις η ∆ήλωση
Καταχώρησης θεωρείται ανυπόστατη και δεν παράγει καµία έννοµη συνέπεια:
α. Εάν η ∆ήλωση Καταχώρησης δεν είναι πλήρης ήτοι εάν δεν έχουν
συµπληρωθεί τα υποχρεωτικά πεδία αυτής σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ε.
β. Εάν το Μεταβλητό ή/και το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόµατος Χώρου µε
κατάληξη .gr αντιβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 7 του άρθρου 3
του παρόντος Κανονισµού.
γ. Εάν κατά το χρόνο υποβολής της ∆ήλωσης Καταχώρησης έχει ήδη
εκχωρηθεί σε άλλο πρόσωπο Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr όµοιο µε αυτό
που αποτελεί το αντικείµενο της ∆ήλωσης Καταχώρησης. Επίσης εάν
κατατεθούν πολλαπλές δηλώσεις που αφορούν το ίδιο Όνοµα Χώρου µε
κατάληξη .gr που δεν έχει ακόµη εκχωρηθεί ή οµόγραφα αυτού, αυτές
τίθενται σε σειρά χρονικής προτεραιότητας και εξετάζονται σύµφωνα µε το
αρ. 7 παρ. 1 του παρόντος. Σε περίπτωση εκχώρησης της πρώτης ∆ήλωσης
Καταχώρησης οι υπόλοιπες απορρίπτονται άµεσα ως ανυπόστατες. Σε
περίπτωση ανάκλησης κάποιων ∆ηλώσεων Καταχώρησης ή απόρριψης τους
ως ανυπόστατες, την σειρά χρονικής προτεραιότητας λαµβάνουν οι επόµενες,
χωρίς όµως να ενεργοποιηθούν προσωρινά.
δ. Εάν κατά το χρόνο υποβολής της ∆ήλωσης Καταχώρησης έχει δεσµευθεί
σύµφωνα µε την έννοια του παρόντος Κανονισµού σε άλλο πρόσωπο Όνοµα
Χώρου µε κατάληξη .gr όµοιο µε αυτό που αποτελεί το αντικείµενο της
∆ήλωσης Καταχώρησης.
ε. Εάν το Μεταβλητό Πεδίο του Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr 2ου
επιπέδου που αποτελεί αντικείµενο της ∆ήλωσης Καταχώρησης αποτελεί
Κοινόχρηστο Όνοµα Χώρου σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ του παρόντος
Κανονισµού.
στ. Εάν το Μεταβλητό Πεδίο του συγκεκριµένου Ονόµατος Χώρου µε
κατάληξη .gr είναι όµοιο µε το Μεταβλητό Πεδίο ήδη εκχωρηθέντος
Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr, του οποίου το δεύτερο επίπεδο συντίθεται
από τους αλφαριθµητικούς χαρακτήρες gov.
ζ. Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόµατος Χώρου δευτέρου επιπέδου µε κατάληξη
.gr ταυτίζεται µε γεωγραφικό όρο που περιλαµβάνεται στην λίστα
γεωγραφικών όρων η οποία είναι δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ
στην ελληνική και λατινική µορφή (σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΓ του
παρόντος Κανονισµού) και από τα στοιχεία της ∆ήλωσης Καταχώρησης δεν
προκύπτει ότι ο Φορέας που την υποβάλλει αποτελεί τον αντίστοιχο δικαιούχο
Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει καθόσον
αφορά το Μεταβλητό Πεδίο Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr τρίτου
επιπέδου.
η. Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόµατος Χώρου δευτέρου επιπέδου µε κατάληξη
.gr αποτελεί κωδικό χώρας που περιέχεται στη λίστα ISO 3166-1 του
οργανισµού ISO (ISO 3166-1).
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θ. Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόµατος Χώρου δευτέρου επιπέδου ή
Κοινόχρηστου Ονόµατος Χώρου τρίτου επιπέδου µε κατάληξη .gr συντίθεται
από αλφαριθµητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν σηµείο, η χρήση του οποίου
έχει κριθεί ότι αντίκειται στη δηµόσια τάξη και τα χρηστά ήθη εκτός αν άλλως
κριθεί µε Απόφαση της ΕΕΤΤ.
ι. Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόµατος Χώρου δευτέρου επιπέδου ή
Κοινόχρηστου Ονόµατος Χώρου τρίτου επιπέδου µε κατάληξη .gr ταυτίζεται
µε όρο που περιλαµβάνεται στην λίστα όρων οι οποίοι έχει κριθεί ότι
συνιστούν σηµείο και επίσηµα του Ελληνικού κράτους και των λοιπών
κρατών ή /και διεθνών Οργανισµών ή/και άλλων διεθνών οντοτήτων που
αναφέρονται στο άρθρο 6 τρις της Συµβάσεως των Παρισίων για την
Βιοµηχανική Ιδιοκτησία, καθώς και σηµείο µεγάλης συµβολικής σηµασίας,
ιδίως θρησκευτικά σύµβολα και λέξεις, εκτός αν άλλως κριθεί µε Απόφαση
της ΕΕΤΤ.
ια. Αν από τα στοιχεία της ∆ήλωσης Καταχώρησης που υποβάλλεται
σύµφωνα µε τον Κανονισµό δεν προκύπτει ότι ο Φορέας αποτελεί
κυβερνητικό οργανισµό στον οποίο δύναται να εκχωρηθεί Κοινόχρηστο
Όνοµα Χώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gov.gr.
2.

Ανυπόστατες δεν θεωρούνται οι ∆ηλώσεις Καταχώρησης που αφορούν
Ονόµατα Χώρου, όπου το Μεταβλητό τους Πεδίο δευτέρου επιπέδου αποτελεί
οµόγραφο του κωδικού χώρας που περιέχεται στη λίστα ISO 3166-1 του
οργανισµού ISO, (ISO 3166-1 alpha-2, ISO 3166-1 alpha-3).

3.

Σκοπός των διατάξεων των στοιχείων ζ και η της παρ. 1 του παρόντος άρθρου
είναι η αποφυγή εκχώρησης αποκλειστικών δικαιωµάτων η έκταση των οποίων
δεν είναι ανάλογη µε το σκοπό που δικαιολογεί την εκχώρησή τους επί
Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό και ο
περιορισµός των αποκλειστικών αυτών δικαιωµάτων στο απολύτως προσήκον
µέτρο για την εξυπηρέτηση του σκοπού που δικαιολογεί σύµφωνα µε τον
παρόντα Κανονισµό την Εκχώρησή τους επί Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη
.gr.

Άρθρο 9
∆ιάρκεια Εκχώρησης και Ανανέωση
1.

Το δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης που αποκτάται µε την Εκχώρηση Ονόµατος
Χώρου µε κατάληξη .gr, διαρκεί για δύο (2) χρόνια από την ηµεροµηνία
υποβολής της ∆ήλωσης Καταχώρησης του στο Μητρώο, ενώ το δικαίωµα
δέσµευσης διαρκεί για επιπλέον δεκαπέντε (15) ηµέρες από την λήξη του
δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης.

2.

Όσον αφορά τις δεσµευµένες µορφές του Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr
που εκχωρείται, το δικαίωµα ενεργοποίησης αυτών υφίσταται για δύο (2) έτη
από την ηµεροµηνία υποβολής της ∆ήλωσης Καταχώρησης, ενώ η διάρκεια του
δικαιώµατος δέσµευσης είναι για επιπλέον δεκαπέντε (15) ηµέρες από την
ηµεροµηνία λήξης του δικαιώµατος ενεργοποίησης.

3.

Το δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης που αποκτάται για Ονόµατα Χώρου µε
κατάληξη .gr τα οποία είχαν δεσµευθεί για συγκεκριµένο Φορέα και
ενεργοποιήθηκαν κατόπιν δηλώσεως του, διαρκεί δύο (2) χρόνια από την
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ηµεροµηνία υποβολής της ∆ήλωσης Καταχώρησης του Ονόµατος Χώρου µε
κατάληξη .gr βάσει του οποίου δεσµεύθηκαν για τον Φορέα τα εν λόγω
Ονόµατα Χώρου και όχι από την ηµεροµηνία ενεργοποίησής τους, ενώ όσον
αφορά το δικαίωµα δέσµευσης διαρκεί για επιπλέον 15 ηµέρες από την
ηµεροµηνία υποβολής της ∆ήλωσης Καταχώρησης του Ονόµατος Χώρου µε
κατάληξη .gr βάσει του οποίου δεσµεύθηκαν για τον Φορέα.
4.

H Εκχώρηση µπορεί να ανανεώνεται διαρκώς για αλλεπάλληλες περιόδους
εκχώρησης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος. Ο Φορέας δύναται να
ανανεώσει για περισσότερες της µίας περιόδους εκχώρησης.

5.

Για την ανανέωση του Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr ο Φορέας του οφείλει
να υποβάλλει σχετική δήλωση στον Καταχωρητή, µέχρι την ηµεροµηνία που
ορίζεται στην παράγραφο 1γ του άρθρου 6, συνοδευόµενη από τα σχετικά
νόµιµα τέλη. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια του δικαιώµατος αποκλειστικής
χρήσης και δέσµευσης που αποκτά ο Φορέας µε την ανανέωση της εκχώρησης
ξεκινά από την ηµεροµηνία λήξης του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης της
προηγούµενης εκχώρησης και όχι από την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης
ανανέωσης.

6.

Με την ανανέωση του εκχωρηθέντος Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr,
ανανεώνεται ταυτόχρονα οποιαδήποτε µορφή του εκχωρηθέντος Ονόµατος
Χώρου δεσµεύεται αυτόµατα σύµφωνα µε τις παρ. 10 και 13 του άρθρου 3 του
παρόντος καθώς επίσης και οι δεσµευµένες µορφές του εκχωρηθέντος
Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr που ενεργοποιήθηκαν κατόπιν δηλώσεως
του Φορέα. Σε περίπτωση που Φορέας δεν επιθυµεί την ανανέωση δεσµευµένης
µορφής του εκχωρηθέντος Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr η οποία έχει
ενεργοποιηθεί κατόπιν δηλώσεως του, οφείλει να δηλώσει πριν την ανανέωση
του Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr την απενεργοποίηση της εν λόγω
µορφής. Στην περίπτωση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr των οποίων έχει
παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης και βρίσκονται εντός της περιόδου δέσµευσης, η
δήλωση ανανέωσης αφορά στο σύνολο του πλήθους των Ονοµάτων Χώρου µε
κατάληξη .gr, συµπεριλαµβάνοντας τα όποια ενεργοποιηµένα ονόµατα µε την
αντίστοιχη χρέωση.

7.

O Kαταχωρητής οφείλει να κοινοποιεί την δήλωση για ανανέωση Ονόµατος
Χώρου µε κατάληξη .gr στο Μητρώο, εντός µίας εργάσιµης ηµέρας από την
παραλαβή και σε κάθε περίπτωση πριν την λήξη του αποκλειστικού
δικαιώµατος ανανέωσης όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1γ του άρθρου 6.

8.

Με τη καταχώρηση της δήλωσης στο Μητρώο συντελείται η ανανέωση.

9.

Με την λήξη του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης, το Όνοµα Χώρου µε τις
δεσµευµένες µορφές του απενεργοποιείται προσωρινά για δεκαπέντε ηµέρες
χωρίς προηγούµενη απόφαση της ΕΕΤΤ ενώ µε την λήξη της περιόδου
δέσµευσης το Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr απενεργοποιείται οριστικά και
αποδεσµεύεται. Η διαδικασία αποδέσµευσης των ονοµάτων χώρου
πραγµατοποιείται µεταξύ 00.00 και 01.00UTC. Σε περίπτωση αστοχίας της
διαδικασίας αποδέσµευσης Ονοµάτων Χώρου, ανακοινώνεται µε ηλεκτρονικό
τρόπο από το Μητρώο νέα ώρα αποδέσµευσης εντός του εικοσιτετραώρου. Η
ανακοίνωση προηγείται κατά το ελάχιστον µία ώρα της διαδικασίας
αποδέσµευσης.
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10.

Ανανέωση Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr δεν µπορεί να γίνει καθ’ όλο το
χρονικό διάστηµα για το οποίο εκκρεµούν δηλώσεις του Φορέα του Ονόµατος
Χώρου µε κατάληξη .gr και αφορούν µεταβίβαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
∆ιαδικασίες ∆ιαγραφής και προσωρινής απενεργοποίησης εκχωρηθέντος
Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr
Άρθρο 10
Λόγοι διαγραφής εκχωρηθέντος Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr
Α) Ένα Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr διαγράφεται οριστικά οσάκις συντρέχουν µία
ή περισσότερες από τις εξής περιοριστικά οριζόµενες περιπτώσεις:
Αν το ζητήσει ο Φορέας µε δήλωσή του (Παράρτηµα ΙΑ), µέσω του
Καταχωρητή που διαχειρίζεται το Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr, στο
Μητρώο.
Αυτεπάγγελτα ή µετά από καταγγελία τρίτου έχοντος προς τούτο έννοµο
συµφέρον, στις εξής περιοριστικά αναφερόµενες περιπτώσεις:
1.

Αν η ∆ήλωση Καταχώρησης δεν ήταν ακριβής ως προς τα υποχρεωτικά
πεδία αυτής και ιδίως σε περίπτωση που:
α. από τα στοιχεία της ∆ήλωσης Καταχώρησης όπως αυτά έχουν
καταχωρηθεί στο Μητρώο δεν προκύπτει η ταυτότητα του Φορέα ή/και
β. αποδειχθεί ότι το περιεχόµενο της υπεύθυνης δήλωσης που
συνυποβάλλεται µε την ∆ήλωση Καταχώρησης είναι καθοιονδήποτε
τρόπο ψευδές.

2.

Εάν το µεταβλητό πεδίο Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr είναι
ταυτόσηµο ή παρόµοιο σε βαθµό που να προκαλεί σύγχυση µε όνοµα για
το οποίο υφίσταται δικαίωµα βάσει εθνικής ή κοινοτικής νοµοθεσίας και
το εν λόγω Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr:
α. καταχωρήθηκε από φορέα, ο οποίος δεν έχει δικαιώµατα ή έννοµο
συµφέρον επί του ονόµατος ή/και
β. καταχωρήθηκε ή χρησιµοποιείται µε κακή πίστη.

3.

Εφόσον συντρέχει λόγος που δεν θα επέτρεπε την εκχώρηση του
συγκεκριµένου Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr σύµφωνα µε το άρθρο
8 του παρόντος Κανονισµού εκτός και εάν το Όνοµα Χώρου µε κατάληξη
.gr έχει εκχωρηθεί µέχρι και την 30-12-2002. Η περίπτωση του εδαφίου ζ,
παρ. 1 του άρθρου 8 ως λόγος διαγραφής καταλαµβάνει µόνο Ονόµατα
Χώρου µε κατάληξη .gr που εκχωρήθηκαν µετά τις 8-8-2011.

4.

Σε περίπτωση που ο Φορέας δεν συµµορφωθεί µε την υποχρέωση περί
δήλωσης µεταβολής στοιχείων εκχώρησης όπως αυτή προβλέπεται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 11 και παρέλθει το χρονικό διάστηµα των
τριάντα (30) ηµερών που δίνεται στον Φορέα µετά την προσωρινή
απενεργοποίηση του ονόµατος προκειµένου να κοινοποιήσει οποιαδήποτε
µεταβολή.
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5.

Αν η ∆ήλωση Καταχώρησης για την εκχώρηση Ονόµατος Χώρου µε
κατάληξη .gr έγινε κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστης, εκτός
και εάν το Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr έχει εκχωρηθεί µέχρι και την
30-12-2002.

6.

Σε περίπτωση που ο Φορέας έχει προβεί σε χρήση του Ονόµατος Χώρου
µε κατάληξη .gr η οποία αντιβαίνει στις αρχές της καλής πίστης ή είναι
κακόπιστη και ιδιαίτερα όταν έχει επιτρέψει ή ανεχθεί τη χρήση από τρίτο
του ίδιου Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr ή Ονόµατος Χώρου 3ου ή
επόµενου επιπέδου µε κατάληξη .gr το οποίο συντίθεται από το
εκχωρηθέν στο Φορέα Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr, κατά τρόπο ο
οποίος θα συνιστούσε λόγο διαγραφής του Ονόµατος Χώρου µε
κατάληξη .gr σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.

7.

Σε περίπτωση που ο Φορέας είναι νοµικό πρόσωπο και λυθεί.

8.

Σε περίπτωση που ο Φορέας είναι φυσικό πρόσωπο και αποβιώσει,
εφόσον οιοσδήποτε εκ των νόµιµων κληρονόµων του ή εκ των
εκτελεστών της διαθήκης του δεν ζητήσουν εντός 12 µηνών από την
ηµεροµηνία θανάτου του φυσικού προσώπου τη µεταβίβαση του
Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr λόγω καθολικής διαδοχής, σύµφωνα
µε το Παράρτηµα Η του παρόντος Κανονισµού.

9.

Σε περίπτωση που ο Φορέας Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr είναι
νοµικό πρόσωπο και σύµφωνα µε σχετικά νοµιµοποιητικά έγγραφα παύει
να υφίσταται και επέρχεται µε οποιονδήποτε τρόπο άλλο πρόσωπο στα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις Φορέα του συγκεκριµένου Ονόµατος
Χώρου µε κατάληξη .gr, εφόσον ο νέος Φορέας δεν ζητήσει εντός 6
µηνών από την σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ηµεροµηνία
επέλευσης του στα εν λόγω δικαιώµατα και υποχρεώσεις την µεταβίβαση
του Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr στο νέο Φορέα σύµφωνα µε το
Παράρτηµα Η του παρόντος Κανονισµού.

10. Σε περίπτωση που το Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr αποτελεί σηµείο και
επίσηµα του Ελληνικού κράτους και των λοιπών κρατών ή /και διεθνών
Οργανισµών ή/και άλλων διεθνών οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο
6 τρις της Συµβάσεως των Παρισίων για την Βιοµηχανική Ιδιοκτησία,
καθώς και σηµείο µεγάλης συµβολικής σηµασίας, ιδίως θρησκευτικά
σύµβολα και λέξεις.
11. Σε περίπτωση που το συγκεκριµένο Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr
αντίκειται στη δηµόσια τάξη και τα χρηστά ήθη.
12. Μετά από απόφαση δικαστηρίου ή διαιτητικού οργάνου εκτελεστή στην
Ελλάδα, µε την οποία διατάσσεται η διαγραφή συγκεκριµένου Ονόµατος
Χώρου µε κατάληξη .gr.
Β) Σε περίπτωση που ένα Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr διαγραφεί ή
απενεργοποιηθεί προσωρινά διαγράφεται και απενεργοποιείται προσωρινά
οποιαδήποτε µορφή του εκχωρηθέντος Ονόµατος Χώρου δεσµεύεται αυτόµατα
σύµφωνα µε τις παραγράφους 9, 10 και 13 του άρθρου 3 του παρόντος.
Γ) Κατόπιν υποβολής καταγγελίας τρίτου έχοντος έννοµο συµφέρον και εκδόσεως
Αποφάσεως της ΕΕΤΤ είναι δυνατή η απενεργοποίηση δεσµευµένου Ονόµατος
Χώρου µε κατάληξη .gr που έχει ενεργοποιηθεί κατόπιν δηλώσεως του Φορέα στο
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πλαίσιο του ισχύοντος Κανονισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως
7 και 9 έως 11 του παρόντος άρθρου όπως επίσης σε περίπτωση απόφασης
δικαστηρίου ή διαιτητικού οργάνου η οποία είναι εκτελεστή στην Ελλάδα µε την
οποία διατάσσεται η απενεργοποίηση συγκεκριµένου Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη
.gr.
∆) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την ΕΕΤΤ αυτεπάγγελτα ή κατόπιν
καταγγελίας τρίτου ότι έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο ∆ήλωση Καταχώρησης
Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr ή ενεργοποίησης δεσµευµένου Ονόµατος Χώρου
µε κατάληξη .gr από το ίδιο πρόσωπο από το οποίο το εν λόγω Όνοµα Χώρου έχει
διαγραφεί ή απενεργοποιηθεί µε Απόφαση της ΕΕΤΤ ή µε Απόφαση δικαστηρίου,
χωρίς να δικαιολογείται, εξετάζεται εκ νέου η καταχώρηση ή η ενεργοποίηση του
Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου και σε
περίπτωση που η ∆ήλωση Καταχώρησης ή ενεργοποίησης είναι αδικαιολόγητη το
Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr διαγράφεται ή απενεργοποιείται µε Απόφαση της
ΕΕΤΤ.
Άρθρο 11
Προσωρινή απενεργοποίηση εκχωρηθέντος Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr
1.

Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr απενεργοποιείται προσωρινά µε απόφαση του
Προέδρου της ΕΕΤΤ ή του νόµιµου αναπληρωτή του στις εξής περιπτώσεις:
α) σε περίπτωση απόφασης/προσωρινής διαταγής εκτελεστής στην Ελλάδα µε
την οποία επιβάλλεται η προσωρινή απενεργοποίηση ή
β) εφόσον υπάρχουν αποδείξεις ότι στοιχειοθετείται λόγος διαγραφής
σύµφωνα µε το άρθρο 10 του παρόντος Κανονισµού τηρουµένης της
διατάξεως του άρθρου 77 παρ. 6 του ν. 4070/2012 όπως ισχύει και του
Κανονισµού για τη ∆ιαδικασία Λήψης από την ΕΕΤΤ Ασφαλιστικών Μέτρων
[Απόφαση της ΕΕΤΤ 272/64/10.1.2003 (ΦΕΚ 158/Β/2003)] όπως εκάστοτε
ισχύει.
Η προσωρινή απενεργοποίηση ισχύει µέχρι την έκδοση απόφασης της ΕΕΤΤ ή
απόφασης δικαστηρίου ή διαιτητικού οργάνου εκτελεστής στην Ελλάδα µε την
οποία διατάσσεται η διαγραφή ή η ανάκληση και εκχώρηση σε τρίτον του
συγκεκριµένου Ονόµατος Χώρου ή µέχρι την λήξη της περιόδου εκχώρησής
του εφόσον αυτή παρέλθει πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΕΤΤ ή του
δικαστηρίου ή του διαιτητικού οργάνου και το Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr
δεν ανανεωθεί. Κατά την διάρκεια της περιόδου που το όνοµα είναι
απενεργοποιηµένο, ο Φορέας του Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr έχει
δικαίωµα να καταθέσει δήλωση διαγραφής ή/και αλλαγής Καταχωρητή εκτός
αν άλλως ορίζεται µε Απόφαση της ΕΕΤΤ καθώς και δήλωση ανανέωσης και
µεταβολής στοιχείων για το Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr.

2.

Σε περίπτωση που η ΕΕΤΤ διαπιστώσει ότι ο Φορέας δεν έχει συµµορφωθεί µε
την υποχρέωσή του περί δήλωσης µεταβολής στοιχείων εκχώρησης όπως
προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 12, µπορεί µε Απόφαση του
Προέδρου της ή του νόµιµου αναπληρωτή του να απενεργοποιήσει προσωρινά
το Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών.
Σε αυτό το χρονικό διάστηµα, ο Φορέας µέσω του Καταχωρητή του Ονόµατος
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Χώρου οφείλει να κοινοποιήσει στο Μητρώο την οποιαδήποτε µεταβολή
στοιχείων εκχώρησης καθώς και τα σχετικά νοµιµοποιητικά έγγραφά από τα
οποία προκύπτει η ορθότητα των υποβληθέντων στοιχείων. Εφόσον ο Φορέας
ανταποκριθεί στην υποχρέωση του εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, η
ΕΕΤΤ δύναται µε Απόφαση του Προέδρου της να άρει την προσωρινή
απενεργοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση δύναται µε Απόφασή της να διαγράψει
το Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr.
3.

Σε περίπτωση ανακοίνωσης στην ΕΕΤΤ εκκρεµούς δικαστικής διαδικασίας µε
αίτηµα την προσωρινή απενεργοποίηση Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr, η
ΕΕΤΤ απαγορεύει την µεταβίβαση σε τρίτο πρόσωπο ή την διαγραφή µέχρι:
α) την έκδοση απόφασης δικαστηρίου ή διαιτητικού οργάνου, η οποία είναι
εκτελεστή στην Ελλάδα µε την οποία διατάσσεται η απενεργοποίηση
Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr ή
β) την λήξη της περιόδου καταχώρησης εφόσον αυτή επέλθει πριν την
ολοκλήρωση της σχετικής ακροαµατικής διαδικασίας ενώπιον της ΕΕΤΤ ή
δικαστικής διαδικασίας και το Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr δεν ανανεωθεί.

4.

Το προσωρινά απενεργοποιηµένο Όνοµα Χώρου λήγει µε την λήξη του
δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης και δέσµευσης που εκχωρείται στο πλαίσιο
του παρόντος Κανονισµού.

5.

Σε περίπτωση που ένα Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr διαγραφεί ή
απενεργοποιηθεί προσωρινά, παύει η χρήση ή απενεργοποιούνται προσωρινά
κατά περίπτωση και τα Ονόµατα Χώρου 3ου ή επόµενου επιπέδου µε κατάληξη
.gr των οποίων συστατικό είναι το διαγραφέν ή προσωρινά απενεργοποιηθέν
Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Πράξεις επί εκχωρηµένων ονοµάτων χώρου
Άρθρο 12
Μεταβολές Στοιχείων Εκχώρησης
1.

Οι Φορείς Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr έχουν το δικαίωµα να
µεταβάλλουν τα στοιχεία που αφορούν το Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr που
τους έχει εκχωρηθεί. Με την µεταβολή των στοιχείων που αφορούν το
εκχωρηθέν Όνοµα Χώρου µεταβάλλονται αντιστοίχως τα στοιχεία που
αφορούν:
α) οποιαδήποτε µορφή του εκχωρηθέντος Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr
δεσµεύεται αυτόµατα σύµφωνα µε τις παρ. 9, 10 και 13 του άρθρου 3 του
παρόντος και
β) οποιαδήποτε δεσµευµένη µορφή του εκχωρηθέντος Ονόµατος Χώρου µε
κατάληξη .gr έχει ενεργοποιηθεί κατόπιν δηλώσεως του Φορέα.
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2.

Οι µεταβολές των στοιχείων που αφορούν το Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr
και του Ονοµατεπωνύµου ή/και της επωνυµίας του Φορέα πραγµατοποιούνται
διαµέσου των Καταχωρητών.

3.

Ο Kαταχωρητής παραλαµβάνει την ∆ήλωση Μεταβολής Στοιχείων του Φορέα
σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΣΤ του παρόντος Κανονισµού ή την ∆ήλωση
Μεταβολής Επωνυµίας/Ονοµατεπωνύµου του Φορέα που προϋποθέτει
ταυτοπροσωπία του Φορέα σύµφωνα µε το Παράρτηµα Θ του παρόντος
Κανονισµού. Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική ή έντυπη
µορφή. Ο Kαταχωρητής εξακριβώνει ότι ο υποβάλλων την δήλωση Μεταβολής
Στοιχείων ή την δήλωση Μεταβολής Επωνυµίας/Ονοµατεπωνύµου του Φορέα
είναι ο Φορέας του Ονόµατος είτε ελέγχοντας τον κωδικό εξουσιοδότησης και
άλλα δηλωτικά της ταυτότητας στοιχεία του Φορέα (Α.Φ.Μ., αριθµός Α.Τ.,
κ.λπ.) είτε µέσω της χρήσης προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής που
βασίζεται σε αναγνωρισµένο πιστοποιητικό και στη συνέχεια διαβιβάζει
ηλεκτρονικά εντός µίας (1) εργάσιµης ηµέρας την αντίστοιχη δήλωση
Μεταβολής στο Μητρώο, µε την επιφύλαξη καταβολής των νόµιµων τελών από
τον Φορέα του Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr.

4.

Το Μητρώο ενηµερώνει αυτόµατα το αρχείο του µε τα στοιχεία του Ονόµατος
Χώρου µε κατάληξη .gr τα οποία µετεβλήθησαν και προβαίνει, εφόσον
χρειάζεται, στις αντίστοιχες τεχνικές αλλαγές στους Εξυπηρετητές Ονοµάτων.

5.

Σε κάθε περίπτωση το Μητρώο ενηµερώνει τον Φορέα µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είχε δηλωθεί στην ∆ήλωση
Μεταβολής Επωνυµίας/Ονοµατεπωνύµου για την καταχώρηση της µεταβολής
Επωνυµίας/Ονοµατεπωνύµου του Φορέα στο Μητρώο.

6.

Σε περίπτωση που η ΕΕΤΤ διαπιστώσει αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας
τρίτου ότι έχει γίνει πράξη µεταβολής επωνυµίας/ονοµατεπωνύµου στο
Μητρώο η οποία αντιβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού, έχει την
δυνατότητα να ακυρώσει την πράξη αυτή και να επαναφέρει το Όνοµα Χώρου
µε κατάληξη .gr στα στοιχεία του φορέα όπως αυτά είχαν καταχωρηθεί στο
Μητρώο πριν την καταχώρηση της εν λόγω πράξης µεταβολής
επωνυµίας/ονοµατεπωνύµου.

7.

O Φορέας οφείλει να µεριµνά ώστε να κοινοποιεί όλες τις επιγενόµενες
µεταβολές τόσο της Επωνυµίας/Ονοµατεπωνύµου του Φορέα όσο και των
λοιπών στοιχείων καταχώρησης του Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr προς
τον Καταχωρητή και το Μητρώο, όπως περιγράφεται στον παρόντα, και εντός
ενός µηνός από την µεταβολή στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην
δήλωση του.

Άρθρο 13
Μεταβίβαση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr
1.

Μεταβίβαση µπορεί να γίνει στο Μητρώο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης µεταβίβασης που υποβάλλεται µέσω
Καταχωρητή στο Μητρώο:
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i. Από τους ενδιαφερόµενους ήτοι τον µέχρι την καταχώρηση της δήλωσης
µεταβίβασης Φορέα και τον αποδέχοντα την µεταβίβαση ή
ii. Από το νέο πρόσωπο στο οποίο έχει µεταβιβαστεί το δικαίωµα
αποκλειστικής χρήσης και δέσµευσης σύµφωνα µε τις παραγράφους 8 και 9
του άρθρου 10.
Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία έχει ως εξής:
i. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν στον Καταχωρητή του Φορέα του υπό
µεταβίβαση Ονόµατος Χώρου ∆ήλωση Μεταβίβασης σύµφωνα µε το
Παράρτηµα Η του παρόντος Κανονισµού, και την ∆ήλωση Μεταβίβασης
συνοδεύουν τα εκάστοτε προβλεπόµενα νόµιµα τέλη. Η ∆ήλωση
µεταβίβασης πρέπει να είναι σαφής, αµετάκλητη και να µην γίνεται υπό
αίρεση ή όρο.
ii. Στην περίπτωση που η ∆ήλωση αφορά Όνοµα Χώρου δευτέρου επιπέδου,
του οποίου το µεταβλητό πεδίο ταυτίζεται µε γεωγραφικό όρο που
περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΓ ή κοινόχρηστο Όνοµα Χώρου 3ου
επιπέδου µε κατάληξη .gov.gr η ∆ήλωση Μεταβίβασης προωθείται στο
Μητρώο το αργότερο 30 ηµέρες πριν την λήξη του Ονόµατος Χώρου µε
κατάληξη .gr,
iii. Η ∆ήλωση Μεταβίβασης η οποία υποβάλλεται σύµφωνα µε το παρόν
µπορεί να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή. Η ∆ήλωση και τα έγγραφα
τα οποία την συνοδεύουν τηρούνται σε αρχείο από τον Καταχωρητή.
iv. Ο Καταχωρητής µε την υποβολή της ∆ήλωσης ελέγχει εάν πληρούνται οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 εδάφιο α, στοιχείο 1 του παρόντος άρθρου.
O Kαταχωρητής επιπλέον εξακριβώνει ότι ο Μεταβιβάζων είναι ο Φορέας
του Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr είτε ελέγχοντας τον κωδικό
εξουσιοδότησης ή/και άλλα δηλωτικά της ταυτότητας στοιχεία του Φορέα
(Α.Φ.Μ., αριθµός Α.Τ. κ.λ.π.) είτε µέσω της χρήσης προηγµένης
ηλεκτρονικής υπογραφής που βασίζεται σε αναγνωρισµένο πιστοποιητικό.
Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις ο
Καταχωρητής δεν προωθεί την ∆ήλωση στο Μητρώο.
v. Ο Kαταχωρητής σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) ηµερών από την
υποβολή της ∆ήλωσης Μεταβίβασης προωθεί την ∆ήλωση στην Μητρώο, µε
την επιφύλαξη καταβολής των νόµιµων τελών από τον Φορέα του Ονόµατος
Χώρου µε κατάληξη .gr.
vi. Σε περίπτωση δηλώσεων µεταβίβασης εκχωρηθέντος Ονόµατος Χώρου
δευτέρου επιπέδου, του οποίου το µεταβλητό πεδίο ταυτίζεται µε
γεωγραφικό όρο που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΓ ή κοινόχρηστου
Ονόµατος Χώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gov.gr το Μητρώο εντός
είκοσι (20) ηµερών από την παραλαβή της ∆ήλωσης ερευνά εάν συντρέχουν
οι περιπτώσεις απόρριψης της δήλωσης µεταβίβασης ως ανυπόστατη
σύµφωνα µε το άρθρο 8 (ζ) και (ια). Εφ’ όσον συντρέχουν οι ανωτέρω
περιπτώσεις η δήλωση µεταβίβασης θεωρείται ανυπόστατη. Σε αντίθετη
περίπτωση η δήλωση καταχωρείται και το Μητρώο ενηµερώνει αυτόµατα το
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αρχείο του µε τα στοιχεία του Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr τα οποία
µετεβλήθησαν.
vii. Το Μητρώο ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είχε δηλωθεί στην
δήλωση µεταβίβασης αναφορικά µε το εάν η δήλωση είναι ανυπόστατη ή η
δήλωση έχει γίνει δεκτή.
β. Σε περίπτωση έκδοσης Απόφασης της ΕΕΤΤ µε την οποία διατάσσεται η
ανάκληση του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης και δέσµευσης επί
συγκεκριµένου Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr από τον Φορέα του, και η
µεταβίβαση στον καταγγέλλοντα- αιτούντα την µεταβίβαση εφόσον συντρέχει
κάποιος από τους λόγους του αρ. 10 παρ. 11. Στην περίπτωση αυτή ο
Καταγγέλλων-αιτών την µεταβίβαση συνυποβάλλει τα στοιχεία της ταυτότητάς
του σύµφωνα µε το Υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι∆ του παρόντος. Το κόστος
της δήλωσης µεταβίβασης καλύπτεται από το καταβληθέν τέλος για την
διεξαγωγή ακρόασης κατόπιν καταγγελίας ενώπιον της ΕΕΤΤ σύµφωνα µε την
παρ. 4 του άρθρου 22 του παρόντος Κανονισµού.
γ. Σε περίπτωση απόφασης δικαστηρίου ή διαιτητικού οργάνου, η οποία είναι
εκτελεστή στην Ελλάδα, µε την οποία διατάσσεται η ανάκληση του
δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης και δέσµευσης από τον Φορέα του
Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr και η µεταβίβασή του σε τρίτον. Στην
περίπτωση αυτή το τρίτο πρόσωπο οφείλει να κοινοποιήσει στην ΕΕΤΤ την
σχετική απόφαση και να συνυποβάλλει τα στοιχεία της ταυτότητάς του
σύµφωνα µε το Υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι∆ του Κανονισµού. Το κόστος
της δήλωσης µεταβίβασης επιβαρύνει τον προς τον ον η µεταβίβαση και
κατατίθεται στην ΕΕΤΤ σύµφωνα µε το Παράρτηµα ∆ σηµ. γ του παρόντος
Κανονισµού.
Το Μητρώο ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία έχει δηλωθεί στο Μητρώο
αναφορικά µε την καταχώρηση της µεταβίβασης σε αυτό.
2.

Με τη µεταβίβαση ο µεταβιβάζων απεκδύεται του δικαιώµατός του σύµφωνα
µε τον παρόντα Κανονισµό, το οποίο αποκτά πλέον το πρόσωπο προς το οποίο
γίνεται η µεταβίβαση. Με την µεταβίβαση εκχωρηθέντος Ονόµατος Χώρου µε
κατάληξη .gr, µεταβιβάζεται ταυτόχρονα οποιαδήποτε µορφή του
εκχωρηθέντος Ονόµατος Χώρου δεσµεύεται αυτόµατα σύµφωνα µε τις παρ. 9,
10 και 13 του άρθρου 3 του παρόντος καθώς επίσης και οι δεσµευµένες µορφές
του εκχωρηθέντος Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr που ενεργοποιήθηκαν
κατόπιν δηλώσεως του Φορέα. Οι δεσµευµένες µορφές ενεργοποιηµένες ή µη
δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο χωριστής µεταβίβασης. Σε κάθε
περίπτωση Απόφασης της ΕΕΤΤ ή δικαστηρίου µε την οποία µεταβιβάζεται
δεσµευµένη µορφή Ονόµατος Χώρου παράλληλα µεταβιβάζεται το κυρίως
όνοµα και η οµάδα των λοιπών δεσµευµένων Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη
.gr.

3.

Σε περίπτωση που ο Μεταβιβάζων έχει επιτρέψει ή ανεχθεί την χρήση του
εκχωρηθέντος σε αυτόν και µεταβιβαζόµενου Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη
.gr ως συστατικού Ονόµατος Χώρου 3ου ή επόµενου επιπέδου µε κατάληξη .gr
σύµφωνα µε το αρ. 5 του παρόντος Κανονισµού οφείλει να ενηµερώσει το
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πρόσωπο στο οποίο θέλει να µεταβιβάσει το δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης
του Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr για την χρήση αυτή πριν την υποβολή
της δήλωσης σύµφωνα µε την παρ. 2 του παρόντος άρθρου στον Καταχωρητή.
4.

Εφόσον συντελεσθεί η µεταβίβαση του Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr στην
βάση δεδοµένων του Μητρώου κατόπιν δηλώσεως του Φορέα µε απόφαση της
ΕΕΤΤ ή µε απόφαση δικαστηρίου ή διαιτητικού οργάνου, εκτελεστής στην
Ελλάδα, ο νέος Φορέας εάν έχει αποδεχτεί την χρήση του µεταβιβαζόµενου
Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr ως συστατικού Ονόµατος Χώρου 3ου ή
επόµενου επιπέδου µε κατάληξη .gr ως είχε επιτρέψει και ανεχθεί ο
Μεταβιβάζων, υπεισέρχεται στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις του Φορέα
σύµφωνα µε το αρ. 5 του παρόντος Κανονισµού περί χρήσης Ονοµάτων Χώρου
3ου ή επόµενου επιπέδου χωρίς εκχώρηση.

5.

Η ΕΕΤΤ απαγορεύει την µεταβίβαση και διαγραφή Ονόµατος Χώρου µε
κατάληξη .gr σε περίπτωση:
απόφασης της ΕΕΤΤ για την κλήση σε ακρόαση µε αντικείµενο τη
διαγραφή ή τη µεταβίβαση Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr ή,
κοινοποίησης εκκρεµούς δικαστικής διαδικασίας αναφορικά µε την
διαγραφή ή την µεταβίβαση Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr ή,
ανακοίνωσης στην ΕΕΤΤ εκκρεµούς δικαστικής διαδικασίας µε αίτηµα
την προσωρινή απενεργοποίηση Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr,
µέχρι:
i. την έκδοση αποφάσεως της ΕΕΤΤ ή απόφασης δικαστηρίου ή διαιτητικού
οργάνου εκτελεστής στην Ελλάδα, ή
ii. τη λήξη της περιόδου εκχώρησης εφόσον αυτή επέλθει πριν την ολοκλήρωση
της σχετικής ακροαµατικής διαδικασίας ενώπιον της ΕΕΤΤ ή δικαστικής
διαδικασίας και το Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr δεν ανανεωθεί.

Άρθρο 14
Αλλαγή Καταχωρητή
1.

Οποιαδήποτε χρονική στιγµή ο Φορέας Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr έχει
τη δυνατότητα, να αλλάξει Καταχωρητή. Με την αλλαγή Καταχωρητή του
εκχωρηθέντος Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr αλλάζει ταυτόχρονα
Καταχωρητή και
α. οποιαδήποτε µορφή του εκχωρηθέντος Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr
δεσµεύεται αυτόµατα σύµφωνα µε τις παρ. 9, 10 και 13 του άρθρου 3 του
παρόντος και
β. οποιαδήποτε δεσµευµένη µορφή του εκχωρηθέντος Ονόµατος Χώρου µε
κατάληξη .gr έχει ενεργοποιηθεί κατόπιν δηλώσεως του Φορέα.

2.

Σε µια τέτοια περίπτωση ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α. Ο Φορέας συµπληρώνει και καταθέτει στον Kαταχωρητή της επιλογής του
είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική µορφή µία δήλωση µε την οποία ζητάει να
µεταφέρει σε αυτόν όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν την Εκχώρηση του
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συγκεκριµένου Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr και να αναθέσει σε αυτόν
όλες τις δραστηριότητες Kαταχωρητή σχετικά µε το συγκεκριµένο Όνοµα
Xώρου µε κατάληξη .gr, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι του παρόντος
Κανονισµού.
β. Ο νέος Καταχωρητής ελέγχει ότι ο Νέος Κωδικός Εξουσιοδότησης είναι
διαφορετικός από τον υφιστάµενο Κωδικό Εξουσιοδότησης. Αν διαπιστωθεί
ότι ο δηλών την αλλαγή δεν είναι ο Φορέας του Ονόµατος Χώρου µε
κατάληξη .gr ή νόµιµος εκπρόσωπός του, ή ότι ο Νέος Κωδικός
Εξουσιοδότησης είναι ίδιος µε τον υφιστάµενο Κωδικό Εξουσιοδότησης, τότε
ο Καταχωρητής δεν προωθεί την ∆ήλωση στο Μητρώο.
γ. Ακολούθως, ο νέος Καταχωρητής Ονόµατος Χώρου εκδίδει και παραδίδει
άµεσα στον φορέα του Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr απόδειξη
παραλαβής της δήλωσης αλλαγής Καταχωρητή, στην οποία αναγράφονται
τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:
(i) η επωνυµία του Καταχωρητή Ονόµατος Χώρου,
(ii) το ΑΦΜ, η διεύθυνση, το τηλέφωνο του Καταχωρητή, η διεύθυνση
των ιστοσελίδων (URL) του Καταχωρητή και η ηλεκτρονική του
διεύθυνση (Email),
(iii) η επωνυµία του Φορέα του Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr,
(iv) η διεύθυνση και το τηλέφωνο του Φορέα του Ονόµατος Χώρου µε
κατάληξη .gr,
(v) το Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr για το οποίο έχει υποβληθεί η
δήλωση,
(vi) η ηµεροµηνία και η ώρα (µε ακρίβεια λεπτού) παραλαβής της δήλωσης
αλλαγής Καταχωρητή Ονόµατος Χώρου.
δ. Ακολούθως ο νέος Καταχωρητής ενηµερώνει το Μητρώο ότι έχει κατατεθεί
δήλωση αλλαγής Καταχωρητή, και αλλάζει τον Κωδικό Εξουσιοδότησης
Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr καταχωρώντας το Νέο Κωδικό
Εξουσιοδότησης Ονόµατος Χώρου, που περιλαµβάνεται στην δήλωση
αλλαγής Καταχωρητή, εντός προθεσµίας τριών (3) εργασίµων ηµερών από
την υποβολή της δήλωσης αλλαγής Καταχωρητή. Το Μητρώο µε ηλεκτρονικό
τρόπο ενηµερώνει τον παλιό Καταχωρητή για την δήλωση αλλαγής
Καταχωρητή και τοιουτοτρόπως ολοκληρώνεται η διαδικασία αλλαγής
Καταχωρητή και το όνοµα ανατίθεται στον νέο Καταχωρητή.
ε. Ο παλαιός Καταχωρητής, από την ενηµέρωσή του για την κατάθεση της
δήλωσης, παύει να κάνει χρήση σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή των
στοιχείων του Φορέως του Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr, εκτός και αν
έχει την προηγούµενη συναίνεσή του προς τούτο σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία.
3.

Ο νέος Καταχωρητής δύναται να απαιτεί από τον Καταχωρούµενο την
καταβολή τελών για την διαδικασία αλλαγής Kαταχωρητή.

4.

Αλλαγή Καταχωρητή Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr δεν µπορεί να γίνει
καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα για το οποίο εκκρεµούν αιτήµατα του Φορέα του
Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr που αφορούν µεταβίβαση Ονόµατος Χώρου.
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5.

∆ήλωση ανανέωσης Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr κατατίθεται σε νέο
Καταχωρητή, χωρίς να απαιτείται δήλωση αλλαγής Καταχωρητή για τα
ονόµατα των οποίων έχει λήξει το δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης, βρίσκονται
όµως εντός δεκαπενθηµέρου από την λήξη αυτού.

6.

∆ήλωση ανανέωσης για Ονόµατα Χώρου µε κατάληξη .gr για τα οποία δεν έχει
λήξει το δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης κατατίθεται στον Καταχωρητή ο
οποίος διαχειρίζεται το Όνοµα Χώρου ή σε νέο Καταχωρητή αν προηγηθεί
δήλωση αλλαγής Καταχωρητή.

Κεφάλαιο VΙ
Άρθρο 15
Τέλη εκχώρησης και χρήσης Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr
1.

Οι Καταχωρούµενοι είναι υποχρεωµένοι να καταβάλλουν στην ΕΕΤΤ µέσω των
καταχωρητών ανταποδοτικά τέλη για κάθε χρεώσιµη πράξη Ονόµατος Χώρου:
α) για την εκχώρηση ώστε να καλύπτεται το διαχειριστικό κόστος της ΕΕΤΤ
και β) για την χρήση των Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr. Το ανώτατο όριο
των τελών που δύναται να καταβάλλει ο Καταχωρούµενος στον Καταχωρητή
ορίζεται στο Παράρτηµα ∆.

Οι χρεώσιµες πράξεις Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr είναι οι κάτωθι:
εκχώρηση Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr,
ενεργοποίηση δεσµευµένου Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr
µεταβίβαση εκχωρηµένου ή ενεργοποιηµένου δεσµευµένου Ονόµατος Χώρου
µε κατάληξη .gr
µεταβολή επωνυµίας/ονοµατεπωνύµου του Φορέα εκχωρηµένου ή
ενεργοποιηµένου δεσµευµένου Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr
ανανέωση εκχωρηµένου ή ενεργοποιηµένου δεσµευµένου Ονόµατος Χώρου
µε κατάληξη .gr
υπηρεσία αυξηµένης ασφάλειας (.GR Registry Lock)
2.

Ο Καταχωρητής δύναται να απαιτεί την πληρωµή τελών από τους
Καταχωρούµενους και σε περίπτωση που δεν απαιτείται καταβολή τελών στην
ΕΕΤΤ για πράξεις όπως η εισαγωγή εγγραφών DNSSEC (DS Records) στο
Μητρώο.

3.

Οι καταχωρητές είναι υποχρεωµένοι να καταβάλλουν στην ΕΕΤΤ τα τέλη τα
οποία ορίζονται στο Παράρτηµα ∆ του παρόντος Κανονισµού. Για δηλώσεις οι
οποίες θεωρούνται ανυπόστατες, δεν αποδίδονται στην ΕΕΤΤ τέλη.

4.

Οι Καταχωρητές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι, επί ποινή διαγραφής από τον
δηµοσιευµένο από την ΕΕΤΤ Κατάλογο Καταχωρητών, για την καταβολή στην
ΕΕΤΤ των τελών για τις χρεώσιµες πράξεις επί Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη
.gr, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος.

5.

Τα τέλη που απαιτεί ο Καταχωρητής από τον Καταχωρούµενο καθώς και οι
Γενικοί Όροι Συναλλαγών που διέπουν τις ενέργειες επί Ονοµάτων Χώρου µε
κατάληξη .gr θα πρέπει να αναγράφονται στο δικτυακό τόπο του Καταχωρητή.
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6.

Η αναγραφή των τελών γίνεται σε ευδιάκριτη και εύκολα προσβάσιµη θέση του
δικτυακού τόπου του Καταχωρητή ούτως ώστε να δύνανται οι αρµόδιες
υπηρεσίες της ΕΕΤΤ να διενεργούν ελέγχους τιµών κατά βούληση.

7.

Απαγορεύεται, επί ποινή διαγραφής από τον δηµοσιευµένο από την ΕΕΤΤ
Κατάλογο Καταχωρητών, η επιβολή από Καταχωρητή σε Καταχωρούµενο
τελών υψηλοτέρων από αυτά που ορίζονται στο Παράρτηµα ∆.

8.

Η ΕΕΤΤ δύναται να αναπροσαρµόζει µε Απόφασή της το ύψος των τελών του
Παραρτήµατος ∆. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ δηµοσιεύσεως της Αποφάσεως
και ενάρξεως της ισχύος της δε µπορεί να είναι µικρότερο των τριών (3) µηνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙ
Καταχωρητές
Άρθρο 16
Λειτουργία Καταχωρητών
1.

Οι Καταχωρητές είναι πρόσωπα τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές τις οποίες
θέτει η ΕΕΤΤ και αναφέρονται στο Παράρτηµα Β του παρόντος Κανονισµού,
όπως εκάστοτε ισχύει.

2.

Πρόσωπα τα οποία επιθυµούν να καταστούν Kαταχωρητές και πληρούν τις
προϋποθέσεις του Παραρτήµατος Β, προβαίνουν σε απλή Γνωστοποίηση στην
EETT. Υπόδειγµα Γνωστοποίησης περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Ζ του
παρόντος Κανονισµού. Η Γνωστοποίηση συνοδεύεται από Υπεύθυνη ∆ήλωση
του υποβάλλοντος αυτήν ή του νοµίµου εκπροσώπου, εφόσον πρόκειται για
νοµικό πρόσωπο, ότι αποδέχονται πλήρως τις υποχρεώσεις και ικανοποιούν
πλήρως τα κριτήρια που απορρέουν από τον παρόντα Κανονισµό. Η
Γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά µέσω του Συστήµατος Ηλεκτρονικής
Υποβολής Αιτήσεων για παρόχους Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Κατά την
ηλεκτρονική υποβολή ο Καταχωρητής οφείλει να αποστέλλει ηλεκτρονικά στην
ΕΕΤΤ και όλα τα αναγκαία κατά περίπτωση συνηµµένα στην ∆ήλωση έγγραφα.
Σε περίπτωση που η Γνωστοποίηση Καταχωρητή δεν είναι πλήρης, δεν
καταχωρείται στο Μητρώο Καταχωρητών της ΕΕΤΤ. Για την πρόσβαση στο
Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων για παρόχους Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών ο αιτών/ούσα υποβάλλει «∆ήλωση ∆ιαχειριστή» σύµφωνα µε τα
οριζόµενα σε ειδική προς το σκοπό αυτό απόφαση της ΕΕΤΤ. Οι προϋποθέσεις
οι οποίες θα τίθενται από την ανωτέρω απόφαση θα δηµοσιεύονται στο οικείο
σηµείο της ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ.

3.

H EETT καταχωρεί κάθε πλήρη Γνωστοποίηση στο Μητρώο Καταχωρητών
που διατηρεί και κοινοποιεί άµεσα, τα στοιχεία του Καταχωρητή στο Μητρώο
και στις ιστοσελίδες της σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΒ του παρόντος
Κανονισµού. Από την ανωτέρω δηµοσίευση ο γνωστοποιών δύναται να
λειτουργεί ως Kαταχωρητής.

4.

Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων σε σχέση µε τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί
µε την υποβολή της γνωστοποίησης στην ΕΕΤΤ, ο Καταχωρητής υποχρεούται
εντός δέκα ηµερών από την µεταβολή να ενηµερώσει την ΕΕΤΤ µέσω του
Συστήµατος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων για παρόχους Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών.
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5.

Η ΕΕΤΤ δύναται να κοινοποιεί οποιαδήποτε έγγραφα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο Μητρώο.

6.

Η ΕΕΤΤ δύναται µε Απόφασή της, να εκδίδει «Πολιτική Ορθής Χρήσης των
Συστηµάτων του Μητρώου».

Άρθρο 17
Υποχρεώσεις Καταχωρητών
1.

Οι 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 του παρόντος Κανονισµού, της νοµοθεσίας περί
ανταγωνισµού και της προστασίας των καταναλωτών και προστασίας
προσωπικών δεδοµένων.

2.

Η επικοινωνία µεταξύ των καταχωρητών και του Μητρώου αναφορικά µε
πράξεις επί των ονοµάτων χώρου γίνεται µέσω διαδικτυακής εφαρµογής η
οποία παρέχεται από το Μητρώο.

3.

Η εφαρµογή παρέχει δυνατότητα ταυτοποίησης του Καταχωρητή και του
Μητρώου και εξασφάλισης της µη αλλοίωσης των στοιχείων που
ανταλλάσσονται µεταξύ Καταχωρητή και Μητρώου µέσω χρήσης κατάλληλων
εφαρµογών και µεθόδων ασφαλείας.

4.

Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να ενεργοποιήσουν τη σύνδεσή τους στην
ανωτέρω εφαρµογή µέσα σε διάστηµα τριών (3) µηνών από την δηµοσίευση
των στοιχείων τους στο Μητρώο. Εάν δεν ενεργοποιηθεί η σύνδεση µε το
Μητρώο εντός τριών (3) µηνών η ΕΕΤΤ µε Απόφασή της, χωρίς διεξαγωγή
Ακρόασης, προβαίνει άµεσα σε διαγραφή του Καταχωρητή.

5.

Σε κάθε περίπτωση, η ΕΕΤΤ δύναται, χωρίς κλήση σε ακρόαση του
ενδιαφεροµένου, εφόσον περιέλθουν σε γνώση της επίσηµα έγγραφα και
στοιχεία σχετικά µε την παύση δραστηριοτήτων των καταχωρητών, να προβεί
αυτεπαγγέλτως άνευ άλλης ειδοποίησης στη διαγραφή του καταχωρητή από το
Μητρώο Καταχωρητών. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΕΤΤ ενηµερώνει τους
καταχωρούµενους µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχουν δηλώσει για
την διαγραφή του καταχωρητή τους.

6.

Οι Καταχωρητές οφείλουν να ακολουθούν τα υποδείγµατα των παραρτηµάτων
Ε έως και ΙΑ και τα παραρτήµατα Ι∆, ΙΖ και ΙΗ έως και Κ και ειδικά να
απαιτούν από τους καταχωρούµενους να υποβάλουν τις σχετικές υπεύθυνες
δηλώσεις που περιγράφονται σε αυτά µε το περιεχόµενο που ορίζουν.

7.

Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να τηρούν αρχείο που περιέχει όλα τα έγγραφα
(έντυπα ή ηλεκτρονικά) που κατατίθενται σε αυτούς 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 Χώρου µε κατάληξη .gr. Το
αρχείο φυλάσσεται από τον Καταχωρητή για όλο το διάστηµα που διαχειρίζεται
το Όνοµα Χώρου καθώς και για έξι µήνες µετά την λήξη του Ονόµατος Χώρου,
ή την µεταφορά του Ονόµατος Χώρου σε άλλον Καταχωρητή. Η ΕΕΤΤ δύναται
να απαιτήσει ανά πάσα στιγµή από τους Καταχωρητές οποιαδήποτε από τα
έγγραφα τηρούν οι Καταχωρητές σχετικά µε Ονόµατα Χώρου µε κατάληξη .gr.
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Οι Καταχωρητές µεταβιβάζουν τα αιτούµενα έγγραφα στην ΕΕΤΤ εντός
εικοσιτεσσάρων (24) ωρών.
8.

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.

9.

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 παρόντα Κανονισµό. Οποιεσδήποτε προθεσµίες
υποβολής δηλώσεων χρεώσιµων πράξεων στο πλαίσιο του παρόντος
κανονισµού, ξεκινούν µε την καταβολή των νόµιµων τελών σύµφωνα µε το
Παράρτηµα ∆ από τον καταχωρούµενο προς τον Καταχωρητή.

10.

Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να ενηµερώνουν τους Καταχωρούµενους /
Φορείς για οποιαδήποτε πληροφορία τους κοινοποιήθηκε από το Μητρώο ή την
EETT και αφορά το αντίστοιχο Όνοµα Xώρου µε κατάληξη .gr. Οι
Καταχωρητές ειδοποιούν τους Φορείς για την λήξη των Ονοµάτων Χώρου µε
κατάληξη .gr το αργότερο δύο (2) µήνες πριν τη λήξη τους µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην ∆ήλωση
Καταχώρησης.

11.

Οι Καταχωρητές οφείλουν να διαθέτουν ενεργή ιστοσελίδα µε πλήρη στοιχεία
επικοινωνίας και αναφορά στον Αριθµό Μητρώου που διαθέτουν από την
καταχώρηση τους στο Μητρώο της ΕΕΤΤ καθώς και γραµµή εξυπηρέτησης
καταναλωτών η οποία θα λειτουργεί κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 9:00
πµ έως 4:00 µµ.

12.

Οι Καταχωρητές εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν κατάλληλους µηχανισµούς και
επαρκή αριθµό προσωπικού το οποίο ασχολείται µε την εξυπηρέτηση των
καταχωρούµενων του και όταν ο καταχωρούµενος καλεί το τηλεφωνικό κέντρο
υποστήριξης του Καταχωρητή δεν µένει σε υπερβολική αναµονή η οποία
συνίσταται να µην ξεπερνά τα πέντε λεπτά.

13.

Οι Καταχωρητές οφείλουν να µην υπερβαίνουν το όριο των τετρακοσίων (400)
αιτηµάτων καταχώρησης, για διαθέσιµα ή µη ονόµατα χώρου, που υποβάλλουν
στο σύστηµα, στο διάστηµα από 23:30 έως 01:00 UTC. Σηµειώνεται ότι ο
αριθµός αυτός αφορά στο σύνολο των αιτηµάτων καταχώρησης που µπορεί
κάθε καταχωρητής να υποβάλλει και όχι σε αιτήµατα καταχώρησης ανά όνοµα
χώρου. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου, το Μητρώο δεν παραλαµβάνει το
αίτηµα καταχώρησης. Ο Καταχωρητής ενηµερώνεται από το Μητρώο µόλις
ξεπεραστεί το ανωτέρω όριο µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ο
Καταχωρητής θα µπορεί εκ νέου να καταθέσει αιτήµατα καταχώρησης για νέα
ονόµατα µετά τις 01:00 UTC. Όλες οι υπόλοιπες πράξεις (ανανεώσεις,
ενεργοποιήσεις δεσµευµένων ονοµάτων χώρου κ.λ.π.) δεν επηρεάζονται και
επιτρέπονται στον καταχωρητή. Ο ως άνω περιορισµός δύναται να
αναπροσαρµοστεί µετά από Απόφαση του Πρόεδρου της ΕΕΤΤ («Πολιτική
Ορθής Χρήσης των Συστηµάτων του Μητρώου»).

14.

Οι Καταχωρητές υποχρεούνται, εφόσον τους ζητηθεί, να προβούν σε κάθε
απαραίτητη ενέργεια σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό για την
εξυπηρέτηση των Kαταχωρουµένων. Απαγορεύεται οι Καταχωρητές να

ΑΠ: 750/2

29/76

εφαρµόζουν πρακτικές που εµποδίζουν τους Καταχωρούµενους να
απευθύνονται ελεύθερα σε όποιον Καταχωρητή επιθυµούν ή να αντικαθιστούν
τον Kαταχωρητή που χρησιµοποιούν.
15.

Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να αποδίδουν στην ΕΕΤΤ τα νόµιµα τέλη που
ορίζονται από την ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ∆ του παρόντα
Κανονισµού.

16.

Για την πληρωµή των νόµιµων τελών, ο Καταχωρητής υποχρεούται να
χρησιµοποιεί υποσύστηµα του Μητρώου. Μέσω του συστήµατος, το χρηµατικό
ποσό που καταβάλλει ο Καταχωρητής στην ΕΕΤΤ, µετατρέπεται και
αντιστοιχίζεται σε χρεώσιµες κινήσεις (µονάδες). Το σύνολο των µονάδων
αντιστοιχεί στο κατατεθέν ποσό βάσει του µαθηµατικού τύπου [ακέραιες
µονάδες = κατατεθέν ποσό / κόστος χρεώσιµης πράξης]. Τυχόν υπόλοιπο ποσό
µένει αδιάθετο µέχρι την επόµενη κατάθεση του Καταχωρητή, οπότε και
αθροίζεται µε το νέο ποσό και εφαρµόζεται εκ νέου ο ανωτέρω µαθηµατικός
τύπος. Οι µονάδες που δηµιουργούνται αντιστοιχούν σε χρεώσιµες πράξεις τις
οποίες εκτελεί ο Καταχωρητής στο Μητρώο. Οι πράξεις που αντιστοιχούν στις
µονάδες µπορούν να πραγµατοποιηθούν οποιαδήποτε χρονική στιγµή, χωρίς
χρονικό περιορισµό.

17.

Οι µονάδες µειώνονται ανά χρεώσιµη πράξη. Ο Καταχωρητής έχει το δικαίωµα
να πραγµατοποιήσει χρεώσιµες πράξεις στο Μητρώο έχοντας µηδενικές
µονάδες για διάστηµα 5 ηµερολογιακών ηµερών. Οι πράξεις αυτές
υπολογίζονται ως αρνητικές µονάδες. Με την πάροδο του ανωτέρω χρονικού
διαστήµατος, διακόπτεται στον Καταχωρητή η δυνατότητα εκτέλεσης
χρεώσιµων πράξεων στο Μητρώο, την επόµενη εργάσιµη ηµέρα και σε ώρα η
οποία ανακοινώνεται από το Μητρώο. Για την εκ νέου απόκτηση δικαιώµατος
εκτέλεσης χρεώσιµων πράξεων, ο Καταχωρητής οφείλει να καταβάλει στην
ΕΕΤΤ χρηµατικό πόσο ίσο µε το σύνολο των αρνητικών µονάδων που έχει
εκτελέσει και την δηµιουργία µίας τουλάχιστον επιπλέον µονάδας.

18.

Το διάστηµα των πέντε ηµερολογιακών ηµερών δύναται να αναπροσαρµόζεται
µε Απόφαση της ΕΕΤΤ.

19.

Η ΕΕΤΤ εκδίδει µηνιαίως προς τους Καταχωρητές λογαριασµό τελών, ο οποίος
αναφέρεται στις χρησιµοποιηθείσες µονάδες και στις αρνητικές µονάδες που
ενδεχοµένως υπάρχουν στο σύστηµα την περίοδο δηµιουργίας του λογαριασµού
τελών και όχι στο σύνολο του χρηµατικού ποσού που έχει κατατεθεί από τον
Καταχωρητή.

20.

Στην περίπτωση πραγµατοποίησης πράξεων µε αρνητικές µονάδες και αφού
παρέλθει το διάστηµα που προβλέπεται στην παράγραφο 17 στο οποίο ο
Καταχωρητής έχει το δικαίωµα να πραγµατοποιήσει χρεώσιµες πράξεις στο
Μητρώο έχοντας µηδενικές µονάδες, ο Καταχωρητής υποχρεούται να
καταβάλει άµεσα τα τέλη εντός είκοσι (20) ηµερών. Σε κάθε περίπτωση, µετά
την λήξη της ανωτέρω προθεσµίας, χωρίς εξόφληση της υποχρέωσης του, η
ΕΕΤΤ µε έγγραφη ειδοποίησή της θέτει προθεσµία τριάντα ηµερολογιακών
ηµερών από την ηµεροµηνία πρωτοκόλλου της έγγραφης ειδοποίησης για την
εξόφλησή της οφειλής διαφορετικά προβαίνει µε Απόφασή της σε οριστική
διαγραφή του Καταχωρητή.

21.

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
Ονοµατοδοσίας ∆ιαδικτύου.
22.

Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική
υποδοµή έτσι ώστε να µπορούν να επικοινωνούν µε το Μητρώο τουλάχιστον µε
µία από τις διαθέσιµες από το Μητρώο µεθόδους προκειµένου να εξυπηρετούν
τις δηλώσεις των Καταχωρουµένων. Οι µέθοδοι δηµοσιεύονται στην
ιστοσελίδα του Μητρώου.

23.

Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να κοινοποιούν κατόπιν αιτήµατος των
καταχωρουµένων και µέσω εφαρµογής που παρέχεται από το Μητρώο, τα
στοιχεία εκχώρησης Ονόµατος Χώρου και κωδικούς εξουσιοδότησης στην
δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση του καταχωρούµενου.

24.

Ο Καταχωρητής δεν µπορεί να προβεί σε καµία πράξη επί Ονόµατος Χώρου µε
κατάληξη .gr χωρίς την προηγούµενη συναίνεση του Φορέα του Ονόµατος
Χώρου µε κατάληξη .gr. Η συναίνεση πρέπει να έχει δοθεί µε έγγραφο ή
ηλεκτρονικό τρόπο και τηρείται στο αρχείο του Καταχωρητή.

25.

Ο Καταχωρητής επιτρέπεται να είναι και Καταχωρούµενος µόνο αν τα
Ονόµατα Χώρου µε κατάληξη .gr είναι για δική του χρήση. Σε κάθε περίπτωση
ο Καταχωρητής δεν πρέπει να κάνει κατάχρηση του δικαιώµατος αυτού,
επιδιώκοντας την Εκχώρηση στον ίδιο αδικαιολόγητα µεγάλου αριθµού
Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr.

26.

Οι Kαταχωρητές δεν αρνούνται, χωρίς εύλογη αιτία, την παροχή υπηρεσιών στο
πλαίσιο του παρόντος Κανονισµού.

27.

Οι Καταχωρητές επιτρέπουν στην ΕΕΤΤ ή/και σε πρόσωπα τα οποία
υποδεικνύει κατά καιρούς η EETT, 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.

28.

Οι Kαταχωρητές κατά την παροχή των υπηρεσιών τους πρέπει να τηρούν όλες
τις υποχρεώσεις οι οποίες συνάδουν µε τον παρόντα Κανονισµό.

29.

Οι Καταχωρητές οφείλουν να χρησιµοποιούν τη βάση δεδοµένων του Μητρώου
µόνον για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του
Κανονισµού. Περαιτέρω δε, έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή
καταχώρηση των στοιχείων των Καταχωρουµένων στο Μητρώο, ενώ
οποιαδήποτε οικονοµική επιβάρυνση για την διόρθωση λανθασµένων
καταχωρηµένων στοιχείων επιβαρύνει τον Καταχωρητή.

30.

Σε περίπτωση που ο Καταχωρητής επιθυµεί να παύσει να λειτουργεί ως τέτοιος
τότε οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως τουλάχιστο ενενήντα (90) εργάσιµες
ηµέρες πριν το Μητρώο, την ΕΕΤΤ και τους Καταχωρουµένους του, έτσι ώστε
να µπορέσουν εγκαίρως να µεταφερθούν σε άλλο Καταχωρητή. Επίσης ο
Καταχωρητής οφείλει να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη µεταφορά
των Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr Η EETT δηµοσιεύει προσηκόντως το
γεγονός στην ιστοσελίδα της, καλεί όλους του Φορείς και Kαταχωρούµενους να
επιλέξουν νέο Kαταχωρητή. Το αργότερο µετά την παρέλευση των ενενήντα
ηµερών απενεργοποιεί την πρόσβαση του Καταχωρητή στο Μητρώο και τον
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διαγράφει από την λίστα Καταχωρητών που είναι δηµοσιευµένη στην
ιστοσελίδα της.
31.

O Καταχωρητής σε περίπτωση που τεθεί σε εκκαθάριση ή νόµιµη διαχείριση ή
κηρυχθεί σε πτώχευση οφείλει να δηλώσει άµεσα παύση λειτουργίας στην
ΕΕΤΤ προσκοµίζοντας σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. H EETT δηµοσιεύει
προσηκόντως το γεγονός στην ιστοσελίδα της, καλεί όλους του Φορείς και
Kαταχωρούµενους να επιλέξουν νέο Kαταχωρητή, απενεργοποιεί την
πρόσβαση του Καταχωρητή στο Μητρώο και τον διαγράφει από την λίστα
Καταχωρητών που είναι δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα της.

32.

Στις περιπτώσεις των παρ. 30 και 31 του παρόντος άρθρου µε την διαγραφή του
Καταχωρητή και την απενεργοποίηση του εάν οι Καταχωρούµενοι δεν
µεριµνήσουν για την µεταφορά Ονοµάτων Χώρου σε άλλον Καταχωρητή τα
ονόµατα εξακολουθούν και ισχύουν µέχρι την λήξη τους αλλά δεν µπορεί να
γίνει καµία πράξη επ’ αυτών.

33.

Στην περίπτωση που ένας Καταχωρητής Ονοµάτων Χώρου λειτουργεί και ως
Πάροχος υπηρεσιών πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο (ISP), οι Λύτες (Resolvers) στο
δίκτυο πρόσβασης δεν πρέπει να είναι Αρµόδιοι Εξυπηρετητές Ονοµάτων
(Authoritative Domain Name Server) για άλλα αρχεία ζώνης Ονοµάτων Χώρου,
µε εξαίρεση τα Ονόµατα Χώρου στα οποία ο ίδιος ο Πάροχος υπηρεσιών
πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο (ISP) είναι Φορέας/δικαιούχος.

34.

Κατόπιν εκδόσεως σχετικής αποφάσεως της ΕΕΤΤ, δύναται να επιτραπεί στους
Καταχωρητές να γνωστοποιούν σε τρίτους στοιχεία καταχώρησης φορέων
Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr που είναι νοµικά πρόσωπα.

35.

Περιοριστικά, για την περίπτωση λάθους υποβολής στοιχείων καταχωρούµενου
από τον Καταχωρητή, επιτρέπεται η διόρθωσή τους µετά την εκχώρηση του
Ονόµατος
Χώρου
µε
κατάληξη
.gr
µε
δήλωση
µεταβολής
επωνυµίας/ονοµατεπώνυµου. Στην περίπτωση υποβολής τέτοιας δήλωσης ο
Καταχωρητής υποχρεούται να ενηµερώσει προηγουµένως τον φορέα του
Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr. Η πράξη είναι χρεώσιµη, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στον παρόντα Κανονισµό για τις δηλώσεις µεταβολής
επωνυµίας/ονοµεταπώνυµου.

Άρθρο 18
∆ιαγραφή Καταχωρητή και άλλες διοικητικές κυρώσεις
Σε περίπτωση που ο Καταχωρητής δεν τηρεί τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού
η ΕΕΤΤ δύναται κατά το άρθρο 77, παρ. 3, του Ν. 4070/2013, κατόπιν ακροάσεως
των ενδιαφεροµένων, να επιβάλει µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της µία ή
περισσότερες από τις ακόλουθες κυρώσεις:
α. ∆ιαγραφή Καταχωρητή
Σε περίπτωση που ο Καταχωρητής παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωση του στο
πλαίσιο του παρόντος Κανονισµού, η ΕΕΤΤ δύναται να προβεί στην διαγραφή
του από την λίστα Καταχωρητών. Σε περίπτωση έκδοσης Απόφασης µε την
οποία διατάσσεται η διαγραφή Καταχωρητή, η ΕΕΤΤ απενεργοποιεί τον
Καταχωρητή από το Μητρώο και τον διαγράφει από την λίστα Καταχωρητών
που είναι δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα της, δηµοσιεύει προσηκόντως το
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γεγονός στην ιστοσελίδα της, και καλεί όλους τους φορείς των Ονοµάτων
Χώρου µε κατάληξη .gr τα οποία διαχειρίζεται ο Καταχωρητής να επιλέξουν
νέο Καταχωρητή. Η ΕΕΤΤ δύναται µε Απόφασή της να µην δεχθεί
Γνωστοποίηση Καταχωρητή από πρόσωπο το οποίο έχει διαγραφεί ως
Καταχωρητής µε Απόφαση της ΕΕΤΤ σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό.
β. Πρόστιµο κατά τις κείµενες διατάξεις.
γ. Σύσταση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙΙ
ΜΗΤΡΩΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ
Άρθρο 19
Υποχρεώσεις Μητρώου
1.

Ο Φορέας που διαχειρίζεται το Μητρώο ενεργεί µε βάση το συµπεφωνηµένο
και εγκεκριµένο από την ΕΕΤΤ πλαίσιο και σύµφωνα µε τις αρχές της µη
διάκρισης, της διασφάλισης της διαφάνειας και της αντικειµενικότητας.

2.

Το Μητρώο ενηµερώνει τον Καταχωρούµενο µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είχε δηλωθεί στην δήλωσή
του, αναφορικά µε το εάν:
α. η ∆ήλωση Καταχώρησης είναι ανυπόστατη ή το Όνοµα Χώρου µε
κατάληξη .gr έχει εκχωρηθεί,
β. η ∆ήλωση Μεταβίβασης Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη ,gr είναι
ανυπόστατη ή έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο,
γ. η ∆ήλωση Μεταβολής Επωνυµίας / Ονοµατεπώνυµου του Φορέα Ονόµατος
Χώρου µε κατάληξη .gr καταχωρήθηκε στο Μητρώο
δ. η ∆ήλωση Ενεργοποίησης δεσµευµένου Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr
καταχωρήθηκε στο Μητρώο
ε. η ∆ήλωση Ανανέωσης Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr καταχωρήθηκε
στο Μητρώο.
στ. η ∆ήλωση ∆ιαγραφής Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr καταχωρήθηκε
στο Μητρώο.
ζ. η ∆ήλωση Αλλαγής Καταχωρητή Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr
καταχωρήθηκε στο Μητρώο
η. η ∆ήλωση Ενεργοποίησης της Υπηρεσίας Αυξηµένης Ασφάλειας (.GR
Registry Lock) για Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr καταχωρήθηκε στο
Μητρώο
θ. η ∆ήλωση Απενεργοποίησης της Υπηρεσίας Αυξηµένης Ασφάλειας (.GR
Registry Lock) για Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr καταχωρήθηκε στο
Μητρώο
ι. πραγµατοποιήθηκε χρήση της Υπηρεσίας Αυξηµένης Ασφάλειας (.GR
Registry Lock) για Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr

3.

Ενηµέρωση δεν πραγµατοποιείται για δηλώσεις καταχώρησης που έχουν
απορριφθεί χωρίς πρωτοκόλληση σύµφωνα µε τις παρ. 11 και 14 του άρθρου 7.

ΑΠ: 750/2

33/76

4.

Το Μητρώο ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί προσωρινά ή οριστικά τα Ονόµατα
Χώρου µε κατάληξη .gr, όποτε και όπως προβλέπεται από τον παρόντα
Κανονισµό και κατά τον τρόπο που κατά καιρούς προβλέπεται από την EETT.

5.

Το Μητρώο τηρεί αρχείο Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr, όπου περιέχονται
στοιχεία σχετικά µε την ενεργοποίηση/εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου µε
κατάληξη .gr, όπως η χρονική σειρά των δηλώσεων Καταχώρησης, η ταυτότητα
των Καταχωρούµενων/Φορέων, ο χρόνος της εκχώρησης ή στοιχεία σχετικά µε
άλλες πράξεις που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισµό, όπως επίσης
στοιχεία σχετικά µε την ταυτότητα του Καταχωρητή που µεσολάβησε για την
πράξη.
Το αρχείο του Μητρώου τηρείται τουλάχιστον σε ηλεκτρονική µορφή µε χρήση
κατάλληλα διαµορφωµένης βάσης δεδοµένων. Ο φορέας που διαχειρίζεται το
Μητρώο υποχρεούται να εξάγει τα δεδοµένα αυτά από τη βάση µετά από
σχετικό αίτηµα της ΕΕΤΤ και σε κατάλληλη ηλεκτρονική µορφή που θα
καθορίζεται από την ΕΕΤΤ.

6.

Το αρχείο του Μητρώου διατίθεται, από τον φορέα που το διαχειρίζεται, σε
µορφή on-line έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ανά πάσα στιγµή πρόσβαση της
ΕΕΤΤ σε αυτό. Τα µέσα της πρόσβασης συµφωνούνται από κοινού µεταξύ του
φορέα που διαχειρίζεται το Μητρώο και της ΕΕΤΤ.

7.

Το Μητρώο αναλαµβάνει την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία, διαχείριση και
τεχνική υποστήριξη των απαραίτητων Εξυπηρετητών Ονοµάτων (name servers)
για το .gr είτε αυτοί βρίσκονται στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και για τον
συνεχή εκσυγχρονισµό του συστήµατος έτσι ώστε να εγγυάται την ικανοποίηση
όλων των µελλοντικών αναγκών του χώρου .gr ή οιουδήποτε άλλου χώρου
ήθελε δοθεί στο Ελληνικό Κράτος.

8.

Ο φορέας που διαχειρίζεται το Μητρώο υποχρεούται να εξάγει τα δεδοµένα που
τηρούνται στα αρχεία ζώνης του πρωτεύοντος Εξυπηρετητή Ονοµάτων για το
χώρο .gr µετά από σχετικό αίτηµα της ΕΕΤΤ και σε κατάλληλη ηλεκτρονική
µορφή που θα καθορίζεται από την ΕΕΤΤ.

9.

Το Μητρώο αναλαµβάνει τη δηµιουργία, διαχείριση και λειτουργία
διαδικτυακού τόπου προκειµένου να πληροφορούνται οι χρήστες του
∆ιαδικτύου για τις διαδικασίες που σχετίζονται µε τα Ονόµατα Χώρου µε
κατάληξη .gr, και να είναι διαθέσιµη στους χρήστες του ∆ιαδικτύου υπηρεσία
δηµόσιας αναζήτησης Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr.

10.

Το Μητρώο δύναται να παρέχει σε κάθε Καταχωρούµενο/Φορέα Ονόµατος
Χώρου µε κατάληξη .gr στοιχεία καταχώρησης αυτού, σύµφωνα µε την βάση
δεδοµένων του Μητρώου, ως αυτά έχουν την συγκεκριµένη χρονική στιγµή που
αιτείται την γνωστοποίηση τους, µε την εισαγωγή του κωδικού εξουσιοδότησης
του συγκεκριµένου Ονόµατος Χώρου στο Μητρώο. Η δυνατότητα παροχής των
ανωτέρω στοιχείων καταχώρησης στον Φορέα / Καταχωρούµενο του Ονόµατος
δύναται να δοθεί σε κάθε Καταχωρητή για ονόµατα χώρου µε κατάληξη .gr που
διαχειρίζεται ο ίδιος κατόπιν εκδόσεως σχετικής Απόφασης της ΕΕΤΤ.

11.

Το Μητρώο δεν δρα ως Καταχωρητής, εκτός εάν άλλως ορίζεται στον παρόντα
Κανονισµό. Η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωµα να εκτελεί στο Μητρώο πράξεις που
αφορούν στις υποχρεωτικές αλλαγές επωνυµίας/ονοµατεπώνυµου ή
µεταβιβάσεις ή διαγραφές ή προσωρινές απενεργοποιήσεις/απαγορεύσεις και
προκύπτουν από την εφαρµογή οποιασδήποτε απόφασης δικαστηρίου,
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διαιτητικής αρχής ή της ίδιας της ΕΕΤΤ. Για την πραγµατοποίηση αυτών των
πράξεων η ΕΕΤΤ δύναται να απαιτεί από τους φορείς την καταβολή των τελών
που τους αντιστοιχούν.
12.

H EETT µπορεί να τηρεί η ίδια το Μητρώο, ή να αναθέσει την τήρησή του,
µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, σε άλλο Φορέα.

13.

Το Μητρώο δύναται να διακόψει άµεσα την πρόσβαση οποιουδήποτε
Καταχωρητή δηµιουργεί προβλήµατα στα συστήµατα και στις υπηρεσίες του
Μητρώου (περιπτώσεις κατάχρησης υπηρεσίας Whois, DoS / DDoS,
κατάχρησης πόρων του Μητρώου, λανθασµένης καταχώρησης στοιχείων
Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr, Code Injections, και σε οποιαδήποτε
περίπτωση µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την εύρυθµη λειτουργία των
συστηµάτων και υπηρεσιών του Μητρώου).

14.

Το Μητρώο δύναται να θέτει περιορισµούς στον αριθµό των παράλληλων
συνδέσεων ανά Καταχωρητή, στον αριθµό των πράξεων µέσω Extensible
Provisioning Protocol (EPP) και εν γένει σε οποιαδήποτε παράµετρο του
συστήµατος µε σκοπό την εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του.

15.

Σε περίπτωση που η τήρηση του Μητρώου ανατεθεί από την EETT σε Φορέα,
το σύνολο των δεδοµένων τα οποία τηρούνται από το Μητρώο, θα ανήκουν
στην EETT στην οποία και θα διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή όποτε η
EETT τυχόν τα απαιτήσει και πάντως σε κάθε περίπτωση µετά τη λήξη της
αναθέσεως τήρησης του Μητρώου από την EETT στο συγκεκριµένο Φορέα, για
οποιοδήποτε λόγο και αν αυτή επέλθει.

16.

Το Μητρώο δύναται να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες ασφάλειας στους Φορείς
Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr.

17.

Η οποιαδήποτε προσωρινή διακοπή πρόσβασης των Καταχωρητών στο
Μητρώο για λόγους που αφορούν την ασφάλεια των δεδοµένων του Μητρώου,
τη διατήρηση της εύρυθµης λειτουργίας του ή την κατάχρηση του δικαιώµατος
πρόσβασης από την πλευρά του Καταχωρητή δεν δηµιουργεί δικαίωµα
αποζηµίωσης Καταχωρητή για ζηµίες, θετικές ή αποθετικές.

18.

Η πρόσβαση των Καταχωρητών στο Μητρώο δεν είναι εγγυηµένη για όλη την
διάρκεια του 24ώρου αλλά υπόκειται σε τεχνικούς περιορισµούς που ενδέχεται
να δηµιουργούν καθυστερήσεις και διακοπές, όπως οι δικτυακές επιθέσεις και
οι διακοπές δικτύου.

Άρθρο 20
Υπηρεσία Αυξηµένης Ασφάλειας Ονοµάτων Χώρου
Με την αρχική ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Αυξηµένης Ασφάλειας Ονόµατος
Χώρου (και τυχόν ενεργοποιηµένων δεσµευµένων µορφών του), µεταβολές των
στοιχείων του ή άλλες πράξεις (µεταβολή ή/και διαγραφή θυγατρικών εξυπηρετητών
του, αλλαγή εγγραφών DS της τεχνολογίας DNSSEC, µεταβίβαση χρήσης / µεταβολή
επωνυµίας του Φορέα, µεταβολή στοιχείων του Φορέα, ενεργοποίηση δεσµευµένης
µορφής Ονόµατος Χώρου, διαγραφή Ονόµατος Χώρου ή ενεργοποιηµένης
δεσµευµένης µορφής του) απαγορεύονται.
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Οι παραπάνω ενέργειες µπορούν να πραγµατοποιηθούν από τον καταχωρητή
αποκλειστικά σε συνεργασία µε τον Φορέα του Ονόµατος Χώρου, και µόνο µετά από
επικοινωνία του καταχωρητή µε το Μητρώο. Η επικοινωνία φορέα, καταχωρητή και
Μητρώου επαληθεύεται µε συνδυαστική χρήση αλφαριθµητικών κλειδιών που
αποστέλλονται από το Μητρώο ξεχωριστά προς τα ενδιαφερόµενα µέρη. Ο Φορέας
του Ονόµατος Χώρου οφείλει πριν την αρχική ενεργοποίηση της υπηρεσίας .GR
Registry lock να έχει επιβεβαιώσει, σε συνεργασία µε τον καταχωρητή του, τα
δηλωµένα στοιχεία του στο Μητρώο, ιδίως την δηλωµένη ηλεκτρονική διεύθυνσή του
(e-mail).
Ειδικότερα, εφόσον υπάρξει ανάγκη να πραγµατοποιηθεί κάποια από τις
αποκλεισµένες ενέργειες, ο καταχωρητής του Ονόµατος Χώρου οφείλει να υποβάλει
σχετικό ηλεκτρονικό αίτηµα στο σύστηµα του Μητρώου. Ακολούθως, το Μητρώο
αποστέλλει δύο (2) ξεχωριστούς κωδικούς προς: α) τον Φορέα του Ονόµατος Χώρου
στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του ή όπως άλλως οριστεί και β) προς τον
καταχωρητή του Ονόµατος Χώρου. Για την έγκριση του αιτήµατος ο καταχωρητής
επικοινωνεί µε το προσωπικό του Μητρώου.
Η επικοινωνία καταχωρητή – Μητρώου απαιτεί την προηγούµενη γνωστοποίηση από
τον φορέα του Ονόµατος Χώρου προς τον καταχωρητή, του κωδικού που έχει λάβει
και που επιτρέπει την έγκριση της µεταβολής της κατάστασης του Ονόµατος Χώρου
ή / και των σχετιζόµενων αντικειµένων (πρόσωπο επαφής του Φορέα, θυγατρικοί
εξυπηρετητές ονοµατοδοσίας του ονόµατος). Ο κωδικός αυτός συνδυάζεται µε τον
αντίστοιχο κωδικό που λαµβάνει ο καταχωρητής για την συγκεκριµένη πράξη. Η
επικοινωνία εκτελείται µε προκαθορισµένη µέθοδο και αποτελεί προϋπόθεση
προκειµένου το όνοµα χώρου ή/και τα σχετιζόµενα µε αυτό αντικείµενα να τεθούν σε
κατάσταση που επιτρέπει τις µεταβολές των στοιχείων τους, για το χρονικό διάστηµα
που θα ζητηθεί (παράθυρο αλλαγών).
Η επικοινωνία µε το Μητρώο για τη δηµιουργία παραθύρου αλλαγών
πραγµατοποιείται αποκλειστικά κατά τις ώρες λειτουργίας του Μητρώου, αλλά οι
µεταβολές των στοιχείων του Ονόµατος Χώρου µπορούν να γίνουν καθ’ όλη τη
διάρκεια του 24ώρου. Ο Φορέας και ο Καταχωρητής οφείλουν να µεριµνούν για την
έγκαιρη υποβολή αιτηµάτων ενεργοποίησης και χρήσης της υπηρεσίας. Οι µεταβολές
των στοιχείων του Ονόµατος Χώρου εκτελούνται εντός του παραθύρου αλλαγών µε
τις συνήθεις διαδικασίες που προβλέπονται στα προηγούµενα άρθρα του παρόντος.
Το µέγιστο επιτρεπτό παράθυρο αλλαγών είναι διάρκειας 24 ωρών. Κάθε παράθυρο
αλλαγών λήγει µε την παρέλευση του χρόνου που έχει ορίσει ο φορέας ή µε
ηλεκτρονικό αίτηµα του φορέα πριν την προκαθορισµένη λήξη του. Για πιο
εκτεταµένα χρονικά διαστήµατα αλλαγών είναι εφικτή η προσωρινή απενεργοποίηση
της υπηρεσίας .GR Registry Lock. Για την επανενεργοποίησή της εντός του
διαστήµατος ισχύος της δεν απαιτείται η καταβολή τέλους.
Η διάρκεια ισχύος της υπηρεσίας ορίζεται σε δύο (2) έτη από την ηµεροµηνία
υποβολής της δήλωσης ενεργοποίησής της ή έως την λήξη του δικαιώµατος
αποκλειστικής χρήσης του συγκεκριµένου Ονόµατος Χώρου, εάν αυτή προηγείται.
Για την αδιάκοπη λειτουργία της υπηρεσίας, η υπηρεσία ανανεώνεται αυτόµατα,
εκτός αν άλλως δηλωθεί κατά την αρχική δήλωση ενεργοποίησής της. Η ανωτέρω
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επιλογή µπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε κατά την περίοδο χρήσης της
υπηρεσίας. Η ενεργοποίηση καθώς και η ανανέωση της διάρκειας ισχύος της
υπηρεσίας αποτελούν χρεώσιµες πράξεις χωρίς δυνατότητα ανάκλησής τους. Η
χρέωση του Φορέα για την υπηρεσία γίνεται εφάπαξ κατά την ενεργοποίηση /
ανανέωσή της και η χρήση της δεν υπόκειται σε επιπλέον χρεώσεις.
Η αλλαγή καταχωρητή και η ανανέωση Ονόµατος Χώρου δεν περιλαµβάνονται στις
πράξεις που απαγορεύονται κατά την διάρκεια χρήσης της υπηρεσίας.
Η ∆ήλωση ενεργοποίησης, η ∆ήλωση απενεργοποίησης και η ∆ήλωση χρήσης της
υπηρεσίας αυξηµένης ασφάλειας υποβάλλονται από τον Φορέα του Ονόµατος Χώρου
στον καταχωρητή του, σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα ΙΗ, ΙΘ και Κ αντίστοιχα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 21
Προστασία ∆εδοµένων
1.

Τα προσωπικά δεδοµένα των φυσικών προσώπων Φορέων Ονοµάτων Χώρου
δεν δηµοσιοποιούνται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους.

2.

Kατ’ εξαίρεση από τα παραπάνω, η EETT σε κάθε περίπτωση γνωστοποιεί τα
στοιχεία του Φορέα Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr εφόσον υπάρχει σχετική
Εισαγγελική Παραγγελία.

3.

Τα προσωπικά δεδοµένα των νοµικών προσώπων Φορέων Ονοµάτων Χώρου
κοινοποιούνται σε τρίτους κατόπιν αιτήµατος τους.

4.

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 κατάληξη .gr που ανήκουν
στην διαχείριση τους και που δεν έχουν αρνηθεί ρητά την δηµοσιοποίηση τους,
εφόσον τους υποβληθεί σχετική αίτηση.

5.

Οι Καταχωρητές κοινοποιούν προσωπικά δεδοµένα των νοµικών και φυσικών
προσώπων Φορέων Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr που ανήκουν στην
διαχείριση τους, κατόπιν αιτήµατος αρµόδιας δηµόσιας ελεγκτικής αρχής.

6.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας σχετικά µε την
προστασία των προσωπικών δεδοµένων, οι Καταχωρητές συγκεντρώνουν
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα προσώπων που υποβάλλουν δηλώσεις
καταχώρησης Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr ή δηλώσεις άλλων πράξεων
επί Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr µόνο στο βαθµό που αυτά είναι
απαραίτητα για την επεξεργασία των ∆ηλώσεων αυτών. Η συλλογή ή
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς
απαγορεύεται, χωρίς τη συγκατάθεση του ενδιαφερόµενου προσώπου, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ X
ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
Άρθρο 22
Άσκηση Εποπτείας και άλλες διατάξεις
1.

Η ΕΕΤΤ εποπτεύει και ελέγχει την εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού.

2.

Ο φορέας που διαχειρίζεται το Μητρώο και οι Καταχωρητές πρέπει να
παρέχουν στην ΕΕΤΤ κάθε σχετική πληροφορία που θεωρείται απαραίτητη από
την ΕΕΤΤ για τη διαχείριση της ονοµατοδοσίας του ∆ιαδικτύου ή για
στατιστικούς λόγους.

3.

Ο φορέας που διαχειρίζεται το Μητρώο υποχρεούται να συντάσσει και να
υποβάλλει στην ΕΕΤΤ Τριµηνιαία Έκθεση Πεπραγµένων, η οποία
περιλαµβάνει τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία, σχετικά µε τη διαχείριση του
χώρου .gr, όπως το περιεχόµενο αυτής της Έκθεσης ορίζεται από καιρό σε
καιρό από την ΕΕΤΤ.

4.

Για την διεξαγωγή Ακρόασης στο πλαίσιο του Κανονισµού Ακροάσεων της
ΕΕΤΤ, κατόπιν καταγγελίας για οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος
Κανονισµού, απαιτείται από τον Καταγγέλλοντα η καταβολή τέλους ποσού 200
Ευρώ εάν είναι φυσικό πρόσωπο και 400 Ευρώ εάν είναι νοµικό πρόσωπο σε
τραπεζικό λογαριασµό της ΕΕΤΤ που δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της.

5.

Η ΕΕΤΤ δύναται να προβαίνει σε δηµοσίευση πληροφοριών που είναι
αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, σεβόµενη την αρχή της
διαφάνειας της αναλογικότητας και το επαγγελµατικό απόρρητο.

6.

Η ΕΕΤΤ δύναται να προβαίνει σε προωθητικές ενέργειες, µε στόχο την
ενίσχυση των ονοµάτων χώρου µε κατάληξη .gr και την ανάπτυξη του
ενδιαφέροντος των καταναλωτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XΙ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 23
Μεταβατικές ∆ιατάξεις
1.

Από την θέση σε ισχύ του παρόντος καταργείται η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ
693/9 «Κανονισµός ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου µε
κατάληξη. gr» (ΦΕΚ 1564/Β/21-6-2013), όπως ισχύει τροποποιηµένη.

2.

Ο παρών Κανονισµός διέπει όλα τα Ονόµατα Χώρου µε κατάληξη .gr τα οποία
έχουν εκχωρηθεί µέχρι τη θέση του σε ισχύ ανεξάρτητα από τη διαδικασία από
την οποία εκχωρήθηκαν.

3.

Καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην ΕΕΤΤ πριν την έναρξη ισχύος του
παρόντος Κανονισµού και εκκρεµούν διεκπεραιώνονται σύµφωνα µε τις πριν
από την θέση σε ισχύ του παρόντος διατάξεις.

4.

Από την θέση σε ισχύ του παρόντος, το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας –
Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ) συνεχίζει να λειτουργεί ως καταχωρητής για
Ονόµατα Χώρου µε κατάληξη .gr, το µεταβλητό πεδίο των οποίων αποτελείται
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από δύο αλφαριθµητικούς χαρακτήρες και οι αιτήσεις εκχώρησης τους
βρίσκονται σε εκκρεµότητα, έως την οριστική εκχώρηση ή απόρριψή τους.
Οι αιτούντες την εκχώρηση απευθύνονται στο ΙΤΕ προκειµένου να
επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στο Μητρώο και να καταβάλουν έως τις 318-2015 τα τέλη εκχώρησης και ανανέωσης που προκύπτουν από τον Κανονισµό
βάσει του οποίου εκκινήθηκε η διαδικασία εκχώρησής τους. Η επικαιροποίηση
των στοιχείων του φορέα µπορεί να περιλαµβάνει την αλλαγή επωνυµίας του
φορέα, εφόσον νοµίµως έχει πραγµατοποιηθεί, καθώς και την µεταβίβαση των
ονοµάτων χώρου σε άλλο φορέα. Με την επιτυχή κατάληξη της παραπάνω
διαδικασίας ολοκληρώνεται η εκχώρησή τους µέχρι και την τρέχουσα περίοδο
εκχώρησης.
Η ανανέωση που ακολουθεί την τρέχουσα περίοδο εκχώρησης
πραγµατοποιείται µε βάση τα προβλεπόµενα από τον παρόντα Κανονισµό Τέλη
Ανανέωσης, σε καταχωρητή της επιλογής του Φορέα του Ονόµατος Χώρου.
Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία ως το πέρας της
ανωτέρω ηµεροµηνίας, η αίτηση εκχώρησης απορρίπτεται. Τα ονόµατα χώρου
που αντιστοιχούν στις αιτήσεις που απορρίφθηκαν δεσµεύονται προσωρινά και
θα διατεθούν προς εκχώρηση στις 26-10-2015, ώρα Ελλάδος 09.00.
5.

Για τα ήδη καταχωρηµένα ονόµατα χώρου όπου στο µεταβλητό πεδίο τους
περιέχεται σίγµα, το οποίο βρίσκεται πριν από τελεία ή παύλα, ενεργοποιούνται
τα αντίστοιχα ονόµατα χώρου µε τελικό σίγµα στην αντίστοιχη θέση και
αποδίδονται στον φορέα χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

6.

Για τα ήδη καταχωρηµένα ονόµατα χώρου όπου το µεταβλητό πεδίο τους
αποτελείται από δύο η περισσότερες λέξεις οι οποίες τελειώνουν σε σίγµα, το
οποίο δεν βρίσκεται πριν από τελεία ή παύλα, ενεργοποιούνται τα αντίστοιχα
ονόµατα χώρου µε τελικό σίγµα στην αντίστοιχη θέση και αποδίδονται στον
φορέα χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

7.

Εκχωρηµένα ονόµατα χώρου, των οποίων το Μεταβλητό Πεδίο περιλαµβάνει
δύο (2) µόνο χαρακτήρες, και των οποίων η διάρκεια εκχώρησης λήγει µέχρι
και την 4/5/2015, έχουν την δυνατότητα ανανέωσης για µία µόνο διετία.
Μέχρι τις 4-5-2015, το κόστος της πράξης της ανανέωσης που αποδίδει ο
Καταχωρητής στην ΕΕΤΤ είναι δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά (12,50). Το
ανώτατο όριο των τελών που δύναται να καταβάλλει ο Καταχωρούµενος στον
Καταχωρητή είναι Είκοσι Εννέα Ευρώ και Τριάντα Λεπτά (29,30) + Φ.Π.Α. για
ανανέωση εκχωρηµένου ή ενεργοποιηµένου δεσµευµένου Ονόµατος Χώρου µε
κατάληξη .gr

8.

Απαγορεύεται έως την 4/5/2015 η ανανέωση εκχωρηµένων ονοµάτων χώρου,
των οποίων το Μεταβλητό Πεδίο περιλαµβάνει δύο (2) µόνο χαρακτήρες και η
διάρκεια εκχώρησής τους λήγει µετά την 4/5/2015. Μετά την 4/5/2015 ισχύουν
όσα ορίζονται στο Κανονισµό ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου
(Domain Names) µε κατάληξη .gr όπως ισχύει.
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Άρθρο 24
Λοιπές διατάξεις
Η ηµεροµηνία αποδέσµευσης των Ονοµάτων Χώρου τα οποία µετά την ολοκλήρωση
της δηµοπρασίας παρέµειναν αδιάθετα µετατίθεται από 1η Ιουνίου 2015 όπως
οριζόταν στην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ: 734/10/2-10-14 «Έγκριση Τεύχους
Προκήρυξης της ∆ηµοπρασίας για την εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου», σε 3η Ιουνίου
2015 και ώρα 9:00π.µ.

Άρθρο 25
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε την επιφύλαξη όσων αναφέρονται στις
επόµενες παραγράφους του παρόντος άρθρου
2. Η ισχύς του άρθρου 20 που αφορά την παροχή υπηρεσίας αυξηµένης
ασφάλειας (.GR Registry Lock) αρχίζει οκτώ (8) µήνες από την δηµοσίευση
της παρούσας στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης
3. Η εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr, των οποίων το µεταβλητό
πεδίο αποτελείται από δύο αλφαριθµητικούς χαρακτήρες τίθεται σε ισχύ στις
4-5-2015 και ώρα 10:00 π.µ.
4. Η ισχύς της παράγραφος 4 του άρθρου 3 και των παραγράφων 5 και 6 του
άρθρου 23 τίθενται σε ισχύ οκτώ (8) µήνες από την δηµοσίευση της παρούσας
στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης
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Άρθρο 26
Παραρτήµατα
Τα ακόλουθα Παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστα µέρη του παρόντος
Κανονισµού:
Παράρτηµα A
Χαρακτηριστικά Εξυπηρετητών Ονοµάτων
για Ονόµατα Χώρου υπό το .gr
1.

Κάθε Όνοµα Χώρου υπό το .gr το οποίο είναι σε λειτουργία συνίσταται να
εξυπηρετείται από τουλάχιστον δύο (2) Εξυπηρετητές Ονοµάτων. Οι
εξυπηρετητές αυτοί επιστρέφουν εγγραφές τύπου NS (NS Records) µε τις
σχετικές πληροφορίες για όλους τους Εξυπηρετητές Ονοµάτων που
εξυπηρετούν το συγκεκριµένο Όνοµα Χώρου υπό το .gr.

2.

Οι Εξυπηρετητές Ονοµάτων επιστρέφουν εγγραφές τύπου MX (Mail Exchange)
για κάθε Όνοµα Χώρου υπό το .gr που εξυπηρετούν. Οι εξυπηρετητές
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που σχετίζονται µε αυτές τις εγγραφές και
χρησιµοποιούνται από τον Φορέα του Ονόµατος Χώρου υπό το .gr έχουν
ρυθµιστεί έτσι ώστε να δέχονται µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που
αποστέλλονται προς το αντίστοιχο Όνοµα Χώρου.

3.

Οι Εξυπηρετητές Ονοµάτων επιστρέφουν εγγραφές τύπου SOA (Start of
Authority) για κάθε Όνοµα Χώρου υπό το .gr που εξυπηρετούν, οι οποίες
συµβαδίζουν µε τις ακόλουθες προδιαγραφές :
α.

Το πεδίο “MNAME” περιέχει το όνοµα του πρωτεύοντος Εξυπηρετητή
Ονοµάτων για το Όνοµα Χώρου υπό το .gr.

β.

Το πεδίο “RNAME” περιέχει µια λειτουργική διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου.

γ.

Οι σειριακοί αριθµοί και οι χρονοµετρητές (timers) ακολουθούν τις
αρχές του Συστήµατος Ονοµατοδοσίας ∆ιαδικτύου µε τρόπο τέτοιο
ώστε να µην παρουσιάζονται ουσιώδεις αποκλίσεις από αυτές.
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Παράρτηµα B
Κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι Καταχωρητές
1.

Οι Καταχωρητές είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής.

2.

Οι Καταχωρητές οφείλουν να 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 παρόντα Κανονισµό.

3.

Οι Καταχωρητές υποχρεούνται:
(α) 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.
(β) 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.
(γ) να διαθέτουν το αντίστοιχο έµψυχο δυναµικό, σε σχέση µε τον αριθµό των
Καταχωρούµενων / Φορέων που αναµένεται να εξυπηρετήσουν, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η οµαλή επεξεργασία και ο έλεγχος των δηλώσεων εκχώρησης
και των δηλώσεων των λοιπών πράξεων επί Ονοµάτων Χώρου µέσα στα
προβλεπόµενα από τον Κανονισµό χρονικά όρια.

4.

H EETT δύναται να εκδίδει Kανονισµούς ∆εοντολογίας προς τους οποίους
υποχρεώνονται να συµµορφώνονται οι Kαταχωρητές ή να καθορίζει ελάχιστες
αναγκαίες προϋποθέσεις υποδοµής, τηρουµένων των διατάξεων της ελληνικής
νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας της EE. Περαιτέρω η ΕΕΤΤ µε νεότερη
Απόφασή της δύναται να ορίσει διαδικασία εθελοντικής διαπίστευσης για τους
Καταχωρητές.
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Παράρτηµα Γ
Κοινόχρηστα Ονόµατα Χώρου ∆ευτέρου Επιπέδου
µε κατάληξη .gr
Για την εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου 3ου επιπέδου διατίθενται τα ακόλουθα
Ονόµατα Χώρου 2ου επιπέδου:
α.
β.
γ.
δ.
ε.

com.gr
edu.gr
net.gr
org.gr
gov.gr

Την εκχώρηση Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη:
•

com.gr δικαιούνται όσοι ασκούν εµπορική δραστηριότητα

•

edu.gr δικαιούνται εκπαιδευτικοί οργανισµοί

•

net.gr δικαιούνται οι πάροχοι υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (Internet Service
Providers – ISPs) και πάροχοι δικτύων

•

org.gr δικαιούνται µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί

•

gov.gr δικαιούνται κυβερνητικοί οργανισµοί
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Παράρτηµα ∆
Τέλη εκχώρησης και χρήσης Ονοµάτων Χώρου
Α. Τέλη για Ονόµατα Χώρου µε κατάληξη .gr:
1.

Για κάθε χρεώσιµη πράξη επί Ονοµάτων Χώρου .gr, όπως αυτές ορίζονται στο
άρθρο 15 o Καταχωρητής αποδίδει στην ΕΕΤΤ δώδεκα ευρώ και πενήντα
λεπτά (12,50€). Στην περίπτωση εκχώρησης, ανανέωσης και ενεργοποίησης
Ονόµατος Χώρου όπου το Μεταβλητό πεδίο αποτελείται από δύο χαρακτήρες
ο Καταχωρητής αποδίδει στην ΕΕΤΤ πεντακόσια ευρώ (500€) ευρώ. Για την
ενεργοποίηση της υπηρεσίας .GR Registry lock ο καταχωρητής αποδίδει στην
ΕΕΤΤ τριακόσια (300) ευρώ.

2.

Το ανώτατο όριο των τελών που δύναται να καταβάλλει ο καταχωρούµενος
στον Καταχωρητή ορίζεται ως εξής:
(α) Σαράντα τέσσερα (44) Ευρώ + Φ.Π.Α. για όλες τις χρεώσιµες πράξεις
πλην της χρεώσιµης πράξης για ανανέωση εκχωρηµένου ή
ενεργοποιηµένου δεσµευµένου Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr, όπου το
ανώτατο όριο ορίζεται στα Είκοσι Εννέα Ευρώ και Τριάντα Λεπτά (29,30)
+ Φ.Π.Α.
(β) Ειδικά για τις χρεώσιµες πράξεις εκχώρησης, ανανέωσης και
ενεργοποίησης Ονόµατος Χώρου όπου το Μεταβλητό πεδίο αποτελείται
από δύο χαρακτήρες, ο καταχωρούµενος δύναται να καταβάλλει ως
ανώτατο όριο τελών στον Καταχωρητή Πεντακόσια πενήντα (550€) Ευρώ
+ ΦΠΑ. Για την υπηρεσία .GR Registry lock ο καταχωρούµενος δύναται να
καταβάλλει ως ανώτατο όριο τελών στον καταχωρητή Τριακόσια Πενήντα
Ευρώ (350) + ΦΠΑ.
(γ) Στα ως άνω τέλη συµπεριλαµβάνεται το τέλος που αποδίδεται από τον
Καταχωρητή στην ΕΕΤΤ.

ΑΠ: 750/2

44/76

Παράρτηµα Ε
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ .GR
Ηµεροµηνία / Ώρα υποβολής
∆ήλωσης στον Καταχωρητή
Προς τον Καταχωρητή µε την επωνυµία…………………….
Σηµείωση: Τα πεδία µε αστερίσκο (*) διαβιβάζονται υποχρεωτικά στο Μητρώο
και σε περίπτωση που δεν συµπληρωθούν η δήλωση είναι ανυπόστατη σύµφωνα
µε το άρθρο 8 παρ. 1α του κανονισµού.
Σηµειώστε µε √ όσα από τα
κάτωθι στοιχεία θεωρείτε
εµπιστευτικά και επιθυµείτε
την απόκρυψή τους
Α. ∆ηλωθέν Όνοµα Χώρου
Όνοµα Χώρου*:
Β. Στοιχεία ∆ηλώντος – Στοιχεία ταυτότητας Φυσικού Προσώπου
Κωδικός Προσώπου:
Ονοµατεπώνυµο*:
Αρ. Αστ. Ταυτότητας:
Τηλέφωνο*:
Fax:
E-mail*:
Κωδικός Εξουσιοδότησης Προσώπου*:
Γ. Στοιχεία ∆ηλώντος – Στοιχεία ταυτότητας Νοµικού Προσώπου
Κωδικός Προσώπου:
Πλήρης Επωνυµία*:
∆ιακριτικός Τίτλος:
ΑΦΜ/∆ΟΥ:
Αντικείµενο:
Τηλέφωνο*:
Fax:
E-mail*:
Κωδικός Εξουσιοδότησης Προσώπου*:
Στοιχεία ταυτότητας Νοµίµου Εκπροσώπου (Νοµικών Προσώπων)
Ονοµατεπώνυµο:
ΑΦΜ:

Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:
∆. Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση (Κατοικία – Έδρα)
Οδός- Αριθµός*:

Πόλη*:

Τ.Κ.*

Χώρα*:

Περιοχή*:
Σηµείωση: Σε περίπτωση που καταχωρούµενος είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που κατοικεί/εδρεύει στο εξωτερικό, ο Καταχωρούµενος µε την παρούσα
αποδέχεται ότι η ΕΕΤΤ κοινοποιεί οποιαδήποτε έγγραφα όπως κοινοποίηση
Πράξης ∆ιεξαγωγής Ακρόασης σε περίπτωση που α) κατατεθεί καταγγελία-αίτηση
διαγραφής Ονόµατος Χώρου από τρίτο πρόσωπο, ή µέσω αυτεπάγγελτης από την
ΕΕΤΤ διαδικασίας µόνον στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο
Μητρώο.
Ε. Περιεχόµενο

(Συµπληρώνεται για Ονόµατα Χώρου τρίτου επιπέδου των οποίων µόνο το τρίτο
επίπεδο είναι µεταβλητό και πρέπει να περιγράφεται η χρήση του Ονόµατος Χώρου
από τον καταχωρούµενο και η ιδιότητά του στο πλαίσιο του παραρτήµατος Γ του
Κανονισµού)
ΣΤ. Κωδικός Εξουσιοδότησης Ονόµατος Χώρου*

Σηµείωση: Η χρήση του Κωδικού Εξουσιοδότησης συνίσταται στο ότι
διασφαλίζεται από το νέο Καταχωρητή η ταυτοπροσωπία του Φορέα κατά υποβολή
δήλωσης αλλαγής Καταχωρητή και η ταυτοπροσωπία του Φορέα από τον
Καταχωρητή καταχωρηµένου Ονόµατος Χώρου κατά την υποβολή δήλωσης
Μεταβίβασης,
δήλωσης
Μεταβολής
στοιχείων,
δήλωσης
µεταβολής
επωνυµίας/ονοµατεπωνύµου, δήλωσης ανανέωσης, δήλωσης διαγραφής Ονόµατος
Χώρου στο πλαίσιο του Κανονισµού ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου.
Ζ. Εξυπηρετητές Ονοµατοδοσίας
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
Ο κάτωθι υπογραφόµενος ……….……………… (επώνυµο) …………………….
(όνοµα)
……….…….......................................................
(ιδιότητα)
δηλώνω
υπευθύνως σύµφωνα µε τον Νόµο 1599/86 ότι:
(α) Τα στοιχεία που δηλώνω µε την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή.
(β) ∆εν παραβιάζω εν γνώσει µου δικαιώµατα τρίτων.
(γ) ∆εσµεύω το συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νοµικών
προσώπων).
(δ) Αν το Μεταβλητό Πεδίου Ονόµατος Χώρου δευτέρου επιπέδου ταυτίζεται µε
γεωγραφικό όρο που περιλαµβάνεται στην λίστα γεωγραφικών όρων που είναι
δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στην ελληνική και λατινική µορφή
(σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΒ του παρόντος), είµαι ο αρµόδιος Οργανισµός
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
(ε) Σε περίπτωση ∆ήλωσης Καταχώρησης Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gov.gr,
είµαι κυβερνητικός οργανισµός.
(ζ) Σε περίπτωση Ονοµάτων Χώρου τρίτου επιπέδου των οποίων µόνο το τρίτο
επίπεδο είναι µεταβλητό, φέρω την ιδιότητα που αντιστοιχεί σε φορείς στους οποίους
δύναται να εκχωρηθεί το συγκεκριµένο Κοινόχρηστο Όνοµα Χώρου που συνθέτει το
Μη Μεταβλητό πεδίο.
Ονοµατεπώνυµο (Κεφαλαία)
Ηµεροµηνία
____/____/____
_____________________________
Υπογραφή Φυσικού Προσώπου/
Νοµίµου Εκπροσώπου (Σφραγίδα)
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Παράρτηµα ΣΤ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΧΩΡΗΘΕΝΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ .GR
Ηµεροµηνία Υποβολής της
∆ήλωσης στον Καταχωρητή
Από τον Φορέα του Ονόµατος Χώρου …………………………….(πλήρης
επωνυµία)
Προς τον Καταχωρητή…………..
Σηµείωση: Τα πεδία µε αστερίσκο (*) διαβιβάζονται υποχρεωτικά στο Μητρώο
και σε περίπτωση που δεν συµπληρωθούν η δήλωση θεωρείται ανυπόστατη.
Σηµειώστε µε √ όσα από τα
κάτωθι στοιχεία θεωρείτε
εµπιστευτικά και επιθυµείτε
την απόκρυψή τους
Α. Όνοµα Χώρου για τα στοιχεία εκχώρησης του οποίου υποβάλλεται δήλωση
µεταβολής
Όνοµα Χώρου*:
(Σηµειώστε ΜΟΝΟ τα στοιχεία τη µεταβολή των οποίων δηλώνετε)
Β. Στοιχεία Φορέα Ονόµατος Χώρου - Φυσικού Προσώπου
Αρ. Αστ. Ταυτότητας 1:
Τηλέφωνο*:
Fax:
E-mail*:
Κωδικός Εξουσιοδότησης Προσώπου*:
Γ. Στοιχεία Φορέα Ονόµατος Χώρου - Νοµικού Προσώπου
Αντικείµενο:
ΑΦΜ:

∆ΟΥ:

Τηλέφωνο*:
Fax:
E-mail*:

1

Ο Αρ. Αστ.

Φορέα.

Ταυτότητας. δύναται να αλλάξει εφόσον διατηρείται η ταυτοπροσωπία του

Κωδικός Εξουσιοδότησης Προσώπου*:
Στοιχεία ταυτότητας Νοµίµου Εκπροσώπου (Νοµικών Προσώπων)
Ονοµατεπώνυµο:
ΑΦΜ:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:
∆. Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση (Κατοικία – Έδρα)
Οδός- Αριθµός*:

Πόλη*:

Τ.Κ.*

Χώρα*:

Περιοχή*:
Ε. Κωδικός Εξουσιοδότησης Ονόµατος Χώρου*

ΣΤ. Εξυπηρετητές Ονοµατοδοσίας

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
Ο κάτωθι υπογραφόµενος ……….……………… (επώνυµο) …………………….
(όνοµα)
……….…….......................................................
(ιδιότητα)
δηλώνω
υπευθύνως σύµφωνα µε τον Νόµο 1599/86 ότι:
(α) Τα στοιχεία που δηλώνω µε την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή,
(β) ∆εσµεύω το συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νοµικών
προσώπων).

Ο ∆ηλών

Ονοµατεπώνυµο (Κεφαλαία)
Ηµεροµηνία

____/____/____
_____________________________
Υπογραφή Φυσικού Προσώπου/
Νοµίµου Εκπροσώπου (Σφραγίδα)

ΑΠ: 750/2
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Παράρτηµα Ζ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ
Νέα Γνωστοποίηση
Τροποποίηση
(Συµπληρώνεται από τον αιτούντα)
Αριθµός ΓΕΜΗ2:
(Συµπληρώνεται από την υπηρεσία)
Αριθ. Πρωτ.
Ηµεροµηνία
Συνηµµένα
Νοµιµοποιητικά έγγραφα Καταχωρητή*
Νοµιµοποιητικά έγγραφα νοµίµου εκπροσώπου Καταχωρητή*
Εξουσιοδότηση αντικλήτου στην Ελλάδα για πρόσωπα µη εγκατεστηµένα εντός
της ΕΕ ή εντός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (European Economic
Area)

*για πλήρη επεξήγηση των νοµιµοποιητικών εγγράφων ανατρέξατε στο Προσάρτηµα

2

Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), εφόσον υπάρχει

ΑΠ: 750/2
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ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΑ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΗΝ

Α.1 Στοιχεία Φυσικού Προσώπου
Ονοµατεπώνυµο:
Πατρώνυµο:
Οδός:

Αριθµός:

Συνοικία:

Τ.Κ.

Πόλη:

Χώρα:

ΑΦΜ:

∆ΟΥ:

URL:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:

Α.2 Στοιχεία Νοµικού Προσώπου
Επωνυµία:
∆ιακριτικός Τίτλος:
Νοµική µορφή:
Αντικείµενο:
Οδός:

Αριθµός:

Συνοικία:

Τ.Κ.

Πόλη:

Χώρα:

ΑΦΜ:

∆ΟΥ:

URL:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:

ΑΠ: 750/2
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Στοιχεία ταυτότητας Νοµίµου Εκπροσώπου
Επώνυµο:

Όνοµα:

Όνοµα πατρός:
∆ιεύθυνση επικοινωνίας:
Αριθµός ταυτότητας ή διαβατηρίου:
ΑΦΜ:

∆ΟΥ:

Τηλέφωνο:

Fax:

Κινητό
Τηλέφωνο:
(προαιρετικό)

e-mail:

Α.3 Στοιχεία ταυτότητας υπογράφοντος την αίτηση (εάν δεν είναι Νόµιµος
Εκπρόσωπος)
Επώνυµο:

Όνοµα:

Όνοµα πατρός:
ΑΦΜ:

∆ΟΥ:

∆ιεύθυνση επικοινωνίας:
Αριθµός ταυτότητας ή διαβατηρίου:
Τηλέφωνο:

Fax:

Κινητό
Τηλέφωνο:
(προαιρετικό)

e-mail:

Α.4 Στοιχεία Επικοινωνίας µε το κοινό (τα οποία δηµοσιεύονται στην Ιστοσελίδα
της ΕΕΤΤ):
Γραµµή Εξυπηρέτησης
πελατών:
Α.5 Στοιχεία ταυτότητας αντικλήτου στην Ελλάδα [Σε περίπτωση µη
εγκατάστασης εντός της ΕΕ ή εντός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(European Economic Area) έχει τη θέση ορισµού Αντικλήτου στην Ελλάδα]
Επώνυµο:
Όνοµα:
Όνοµα πατρός:
∆ιεύθυνση επικοινωνίας:
Αριθµός ταυτότητας ή διαβατηρίου:

ΑΠ: 750/2
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ΑΦΜ:

∆ΟΥ:

Τηλέφωνο:

Fax:

Κινητό
Τηλέφωνο:
(προαιρετικό)

e-mail:

Α.6 Στοιχεία ταυτότητας υπευθύνου για θέµατα domain names
Επώνυµο:
Όνοµα:
Τηλέφωνο:

Fax:

Κινητό
Τηλέφωνο:
(προαιρετικό)

e-mail:

Α.7 ∆ιεύθυνση αποστολής τιµολογίων σε περίπτωση όπου αυτή είναι
διαφορετική από την έδρα:
∆ιεύθυνση
(Οδός, Αριθµός,
Πόλη, Τ.Κ.)
Τηλέφωνο

ΑΠ: 750/2
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ΤΜΗΜΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ
B.1 Συνοπτική περιγραφή Εξυπηρετητών Ονοµάτων
A’ Nameserver
Hostname
DNS Software
(program name, version)
Τοποθεσία
Εγκατάστασης
B’ Nameserver
Hostname
DNS Software
(program name, version)
Τοποθεσία Εγκατάστασης
B.2 Σε περίπτωση µίσθωσης εξοπλισµού η/και υπηρεσιών οι Φορείς-Πάροχοι
είναι:
Όνοµα
Φορέα:

Χώρα:

B.3 Συνοπτική περιγραφή διαδικτυακής υποδοµής
Συνολικό bandwidth για τη σύνδεσή σας µε
το Internet:
ISP µέσω του οποίου συνδέεστε*:
*για νοµικά πρόσωπα που δεν είναι ISPs

ΑΠ: 750/2
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∆ΗΛΩΣΗ
Ο κάτωθι υπογραφόµενος ……….……………… (επώνυµο) …………………….
(όνοµα) ……….……....................................................... (ιδιότητα) δηλώνω ότι:
(α) Η παρούσα γνωστοποίηση υποβάλλεται σύµφωνα µε τον Κανονισµό ∆ιαχείρισης
και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου»,
(β) Ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην υποβαλλόµενη αίτηση και κάθε άλλη
πληροφορία που τη συνοδεύει, είναι ακριβείς,
(γ) Ότι έλαβα γνώση του ανωτέρω Κανονισµού της ΕΕΤΤ και συµφωνώ µε τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις µου ως Καταχωρητού που απορρέουν από αυτόν,
(δ) Ότι ειδικότερα συµµορφώνοµαι πλήρως µε τα κριτήρια που αναφέρονται στο
Παράρτηµα Β του ανωτέρω Κανονισµού.

Ηµεροµηνία ____/____/____

Ο Aιτών/
Νόµιµος Εκπρόσωπος:
(Ονοµατεπώνυµο)

Υπογραφή: ___________________________________
(Σφραγίδα Εταιρίας)

ΑΠ: 750/2
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ - Νοµιµοποιητικά έγγραφα Καταχωρητή
Α. Νοµικά/Φυσικά πρόσωπα που εδρεύουν/κατοικούν στην Ελλάδα
Α.1 Σε περίπτωση έναρξης δραστηριότητας ή αλλαγής νοµικής µορφής της
εταιρείας
α.

β.

Ανώνυµες Εταιρείες:
•
ΦΕΚ δηµοσιεύσεως ισχύοντος κωδικοποιηµένου Καταστατικού της
εταιρείας ή σε περίπτωση νεοσύστατης η σχετική ανακοίνωση της
καταχώρισης της σύστασης στο οικείο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών.
•
ΦΕΚ δηµοσιεύσεως Πρακτικού ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί
εκπροσώπησης της εταιρείας ή εάν δεν έχει δηµοσιευθεί το ΦΕΚ η
σχετική ανακοίνωση περί καταχωρήσεως των στοιχείων στο Μητρώο
Ανωνύµων Εταιρειών.
Ε.Π.Ε.
•
ΦΕΚ δηµοσιεύσεως ισχύοντος κωδικοποιηµένου Καταστατικού της
εταιρείας ή εάν δεν έχει δηµοσιευθεί το ΦΕΚ το Καταστατικό αυτής.

γ.

Ο.Ε. και Ε.Ε.
•
Το Ιδιωτικό έγγραφο Συστάσεως θεωρηµένο από την αρµόδια αρχή.

δ.

Φυσικά πρόσωπα - ατοµικές επιχειρήσεις
•
∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας ή διαβατήριο.
•
Άδεια παραµονής και εργασίας σε περίπτωση αλλοδαπού προσώπου.
•
Βεβαίωση έναρξης επαγγελµατικής δραστηριότητας από την οικεία
∆ΟΥ.

Α.2 Σε περίπτωση αλλαγής εκπροσώπησης
α.
Ανώνυµες Εταιρείες:
•
ΦΕΚ δηµοσιεύσεως Πρακτικού ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί
εκπροσώπησης της εταιρείας ή εάν δεν έχει δηµοσιευθεί το ΦΕΚ η
σχετική ανακοίνωση περί καταχωρήσεως των στοιχείων στο Μητρώο
Ανωνύµων Εταιρειών.
β.

Ε.Π.Ε.
•
ΦΕΚ
δηµοσιεύσεως
τροποποιήσεως
Καταστατικού
περί
εκπροσώπησης της εταιρείας ή εάν δεν έχει δηµοσιευθεί το ΦΕΚ το
Καταστατικό αυτής.

γ.

Ο.Ε. και Ε.Ε.
•
Το Ιδιωτικό έγγραφο Συστάσεως µε την τροποποίηση
εκπροσώπησης θεωρηµένο από την αρµόδια αρχή.

της

Β. Νοµικά/Φυσικά πρόσωπα που εδρεύουν/κατοικούν σε κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΑΠ: 750/2
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Β.1 Σε περίπτωση έναρξης δραστηριότητας
α.

Νοµικά πρόσωπα
•
Νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης του
αλλοδαπού νοµικού προσώπου συνοδευόµενα από την επισηµείωση
της Χάγης µε συνηµµένη επίσηµη µετάφραση αυτών στην Ελληνική.
β.
Φυσικά πρόσωπα
•
∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας ή διαβατήριο.
•
Βεβαίωση έναρξης επαγγελµατικής δραστηριότητας από την αρµόδια
αρχή.
Β.2 Σε περίπτωση αλλαγής εκπροσώπησης νοµικών προσώπων
•

ΑΠ: 750/2

Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του αλλοδαπού νοµικού
προσώπου συνοδευόµενα από την επισηµείωση της Χάγης µε
συνηµµένη επίσηµη µετάφραση αυτών στην Ελληνική.
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Παράρτηµα Η
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ .GR
Ηµεροµηνία / Ώρα υποβολής
∆ήλωσης στον Καταχωρητή
Προς τον Καταχωρητή µε την επωνυµία…………………….
Σηµείωση: Τα πεδία µε αστερίσκο (*) διαβιβάζονται υποχρεωτικά στο Μητρώο
και σε περίπτωση που δεν συµπληρωθούν η δήλωση θεωρείται ανυπόστατη.
Σηµειώστε µε √ όσα από τα
κάτωθι στοιχεία θεωρείτε
εµπιστευτικά και επιθυµείτε
την απόκρυψή τους
Α. Όνοµα Χώρου προς µεταβίβαση
Όνοµα Χώρου*:
Β.1 Στοιχεία Μεταβιβάζοντος-Φορέα- Φυσικού Προσώπου
Κωδικός Προσώπου:
Ονοµατεπώνυµο:
Αρ. Αστ. Ταυτότητας:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:
Κωδικός Εξουσιοδότησης Προσώπου:
ή

Β2. Στοιχεία Μεταβιβάζοντος-Φορέα- Νοµικού Προσώπου
Κωδικός Προσώπου:
Πλήρης Επωνυµία:
∆ιακριτικός Τίτλος:
ΑΦΜ/∆ΟΥ:
Αντικείµενο:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:
Κωδικός Εξουσιοδότησης Προσώπου:
Στοιχεία ταυτότητας Νοµίµου Εκπροσώπου (Νοµικών Προσώπων)
Ονοµατεπώνυµο:
ΑΦΜ:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:

Β3. Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση (Κατοικία – Έδρα)
Οδός- Αριθµός:

Πόλη:

Τ.Κ.

Χώρα:

Περιοχή:
Β4 Κωδικός Εξουσιοδότησης Ονόµατος Χώρου*
Β5. Εξυπηρετητές Ονοµατοδοσίας

Β6.∆ΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΟΣ
∆ια του παρόντος, ο κάτωθι υπογράφων ……….………………………….
(ονοµατεπώνυµο
/
επωνυµία),
νοµίµως
εκπροσωπούµενος/η
από
τ…
………………………, (σε περίπτωση νοµικού προσώπου), µεταβιβάζω το όνοµα χώρου
………………………… .gr, στ.. …………………………….................. (ονοµατεπώνυµο
/ επωνυµία), νοµίµως εκπροσωπούµενο/η από τ… ………………………, (σε περίπτωση
νοµικού προσώπου),
Γ1. Στοιχεία Νέου Φορέα – Αποδεχόµενου την Μεταβίβαση - Φυσικού
Προσώπου
Κωδικός Προσώπου:
Ονοµατεπώνυµο*:
Αρ. Αστ. Ταυτότητας:
Τηλέφωνο*:
Fax:
E-mail*:
Κωδικός Εξουσιοδότησης Προσώπου*:
ή
Γ2. Στοιχεία Νέου Φορέα – Αποδεχόµενου την Μεταβίβαση - Νοµικού
Προσώπου
Κωδικός Προσώπου:
Πλήρης Επωνυµία*:
∆ιακριτικός Τίτλος:
ΑΦΜ/∆ΟΥ:
Αντικείµενο:
Τηλέφωνο*:
Fax:
E-mail*:
Κωδικός Εξουσιοδότησης Προσώπου*:

ΑΠ: 750/2
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Στοιχεία ταυτότητας Νοµίµου Εκπροσώπου (Νοµικών Προσώπων)
Ονοµατεπώνυµο:
ΑΦΜ:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:
Γ3. Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση (Κατοικία – Έδρα)
Οδός- Αριθµός*:
Πόλη*:
Τ.Κ.*

Χώρα*:

Περιοχή*:
Γ4. ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ∆ΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ - ΝΕΟΥ ΦΟΡΕΑ
∆ια του παρόντος, ο κάτωθι υπογράφων ……….………………………….
(ονοµατεπώνυµο / επωνυµία), νοµίµως εκπροσωπούµενη από τ… ………………………,
(σε περίπτωση νοµικού προσώπου) αποδέχοµαι την παρούσα µεταβίβαση και δηλώνω
υπεύθυνα ότι:
(α) Τα στοιχεία που δηλώνω µε την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή.
(β) ∆εσµεύω το συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νοµικών
προσώπων).
(γ) Σε περίπτωση Ονοµάτων Χώρου τρίτου επιπέδου των οποίων µόνο το τρίτο επίπεδο
είναι µεταβλητό, φέρω την ιδιότητα που αντιστοιχεί σε φορείς στους οποίους δύναται να
εκχωρηθεί το συγκεκριµένο Κοινόχρηστο Όνοµα Χώρου που συνθέτει το Μη Μεταβλητό
πεδίο.
(δ) Ο µέχρι σήµερα Φορέας Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr είναι νοµικό πρόσωπο,
στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του οποίου Φορέα επέρχοµαι σύµφωνα µε σχετικά
νοµιµοποιητικά έγγραφα που επισυνάπτω εν προκειµένω, λόγω π.χ. συγχωνεύσεως δι’
απορροφήσεως, µετατροπής Α.Ε. σε Ε.Π.Ε., απόσχισης κλάδου κ.λπ.
(ε) Σε περίπτωση αλλαγής ονοµατεπώνυµου του Φορέα λόγω καθολικής διαδοχής, είµαι
νόµιµος κληρονόµος του Φορέα. Εν προκειµένω επισυνάπτω σχετικά νοµιµοποιητικά
έγγραφα.

Ηµεροµηνία____/____/____
Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Μεταβιβάζοντος
(Κεφαλαία)

Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία3
Αποκτώντος (Κεφαλαία )

__________________________________
Υπογραφή Φυσικού Προσώπου/ Νοµίµου
Εκπροσώπου (Σφραγίδα)

_____________________________
Υπογραφή Φυσικού Προσώπου/
Νοµίµου Εκπροσώπου (Σφραγίδα)

3

Στις περιπτώσεις (δ) και (ε) δεν απαιτείται υπογραφή µεταβιβάζοντος

ΑΠ: 750/2
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Παράρτηµα Θ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ/ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
.GR
Ηµεροµηνία Υποβολής της
∆ήλωσης στον Καταχωρητή
Από τον Φορέα του Ονόµατος Χώρου …………… ……………….(παλιά
επωνυµία)
Προς τον Καταχωρητή…………..
Σηµείωση: Τα πεδία µε αστερίσκο (*) διαβιβάζονται υποχρεωτικά στο Μητρώο
και σε περίπτωση που δεν συµπληρωθούν η δήλωση θεωρείται ανυπόστατη.
Α. Όνοµα Χώρου για τα στοιχεία εκχώρησης του οποίου υποβάλλεται δήλωση
µεταβολής
Όνοµα Χώρου*:
(Σηµειώστε ΜΟΝΟ τα στοιχεία τη µεταβολή των οποίων δηλώνετε)
Β. Στοιχεία Φορέα Ονόµατος Χώρου:- Φυσικού Προσώπου/Νοµικού Προσώπου
Σηµειώστε µε √ όσα από τα
κάτωθι στοιχεία θεωρείτε
εµπιστευτικά και επιθυµείτε
την απόκρυψή τους
Παλιό Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία*
Παλιός Κωδικός Προσώπου
Νέο Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία*
Νέος κωδικός Προσώπου
Αρ. Αστ. Ταυτότητας:
Τηλέφωνο*:
Fax:
E-mail*:
Κωδικός Εξουσιοδότησης Προσώπου*:
Γ. Στοιχεία Φορέα Ονόµατος Χώρου - Νοµικού Προσώπου
Παλιά επωνυµία*
Παλιός διακριτικός τίτλος
Παλιός Κωδικός Προσώπου
Νέα επωνυµία*
ΑΠ: 750/2
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Νέος διακριτικός τίτλος
Νέος κωδικός Προσώπου*
ΑΦΜ/∆ΟΥ:
Αντικείµενο:
Τηλέφωνο*:
Fax:
E-mail*:
Κωδικός Εξουσιοδότησης Προσώπου*:
Στοιχεία ταυτότητας Νοµίµου Εκπροσώπου (Νοµικών Προσώπων)
Ονοµατεπώνυµο:
ΑΦΜ:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:
∆. Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση (Κατοικία – Έδρα)
Οδός- Αριθµός*:

Πόλη*:

Τ.Κ.*

Χώρα*:

Περιοχή*:
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
Ο κάτωθι υπογραφόµενος ……….……………… (επώνυµο) …………………….
(όνοµα)
……….…….......................................................
(ιδιότητα)
δηλώνω
υπευθύνως σύµφωνα µε τον Νόµο 1599/86 ότι:
(α) Τα στοιχεία που δηλώνω µε την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή.
(β) ∆εσµεύω το συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νοµικών
προσώπων).
(γ) Παρά την αλλαγή της επωνυµίας µου ως Φορέα του Ονόµατος Χώρου
………………….. υπάρχει ταυτοπροσωπία µεταξύ του παλιού και του νέου Φορέα
ως ανωτέρω δηλώνεται. Εν προκειµένω επισυνάπτω σχετικά νοµιµοποιητικά
έγγραφα.
Ο δηλών
Ονοµατεπώνυµο (Κεφαλαία)
Ηµεροµηνία
____/____/____
_____________________________
Υπογραφή Φυσικού Προσώπου/
Νοµίµου Εκπροσώπου (Σφραγίδα)
ΑΠ: 750/2
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Παράρτηµα Ι
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
.GR
Ηµεροµ.Υποβολής ∆ήλωσης
στο νέο Καταχωρητή
Προς τον νέο Καταχωρητή µε την επωνυµία……………………….
Σηµείωση: Τα πεδία µε αστερίσκο (*) διαβιβάζονται υποχρεωτικά στο Μητρώο
και σε περίπτωση που δεν συµπληρωθούν η δήλωση θεωρείται ανυπόστατη.
Σηµειώστε µε √ όσα από τα
κάτωθι στοιχεία θεωρείτε
εµπιστευτικά και επιθυµείτε
την απόκρυψή τους
Α. Όνοµα Χώρου
Όνοµα Χώρου*:
Κωδικός Εξουσιοδότησης Ονόµατος Χώρου*:
Νέος Κωδικός Εξουσιοδότησης Ονόµατος Χώρου*:
Β1. Στοιχεία ταυτότητας Φορέα – αιτούντα την αλλαγή Καταχωρητή - Φυσικού
Προσώπου
Κωδικός Προσώπου:
Ονοµατεπώνυµο:
Αρ. Αστ. Ταυτότητας:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:
Κωδικός Εξουσιοδότησης Προσώπου
ή
Β2. Στοιχεία ταυτότητας Φορέα - αιτούντα την αλλαγή Καταχωρητή - Νοµικού
Προσώπου
Κωδικός Προσώπου*:
Πλήρης Επωνυµία:
∆ιακριτικός Τίτλος:
ΑΦΜ/∆ΟΥ:
Αντικείµενο:
ΑΠ: 750/2
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Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:
Κωδικός Εξουσιοδότησης Προσώπου:
Στοιχεία ταυτότητας Νοµίµου Εκπροσώπου (Νοµικών Προσώπων)
Ονοµατεπώνυµο:
ΑΦΜ:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:
Β3. Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση (Κατοικία – Έδρα)
Οδός- Αριθµός*:

Πόλη*:

Τ.Κ.*

Χώρα*:

Περιοχή*:
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
Ο κάτωθι υπογράφων ……….……………… (επώνυµο) ……………………. (όνοµα)
……….……....................................................... (ιδιότητα) δηλώνω υπευθύνως
σύµφωνα µε τον Νόµο 1599/86 ότι:
(α) Τα στοιχεία που δηλώνω µε την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή.
(β) Έχω εκπληρώσει άπασες τις οικονοµικές µου υποχρεώσεις απέναντι στον παλαιό
Καταχωρητή, όσον αφορά το συγκεκριµένο Όνοµα Χώρου για το οποίο αιτούµαι την
αλλαγή καταχωρητή.
(γ) ∆εσµεύω το συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νοµικών
προσώπων).
(δ) Ο Νέος Κωδικός Εξουσιοδότησης Ονόµατος Χώρου της παρούσας δήλωσης δεν
έχει χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν σε άλλη δήλωση για το ίδιο Όνοµα Χώρου ή για
άλλο Όνοµα Χώρου που έχει κατατεθεί προς τον ίδιο ή προς διαφορετικό
Καταχωρητή και
περιέχει στοιχεία πέραν των αλφαριθµητικών για λόγους
ασφαλείας.
Ο δηλών
Ονοµατεπώνυµο (Κεφαλαία)
Ηµεροµηνία ____/____/____
_____________________________
Υπογραφή Φυσικού Προσώπου /
Νοµίµου Εκπροσώπου (Σφραγίδα)

ΑΠ: 750/2
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Παράρτηµα ΙΑ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ .GR
Ηµεροµηνία / Ώρα υποβολής
∆ήλωσης στον Καταχωρητή
Προς τον Καταχωρητή µε την επωνυµία…………………….
Α) Φορέας Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr:
Β) Κύριο Εκχωρηθέν Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr:
Με την παρούσα δηλώνω ότι επιθυµώ την διαγραφή του ανωτέρω Ονόµατος
Χώρου µε κατάληξη .gr

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
Ο κάτωθι υπογραφόµενος ……….……………… (επώνυµο) …………………….
(όνοµα)
……….…….......................................................
(ιδιότητα)
δηλώνω
υπευθύνως σύµφωνα µε τον Νόµο 1599/86 ότι:
(α) Τα στοιχεία που δηλώνω µε την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή.
(β) ∆εν παραβιάζω εν γνώσει µου δικαιώµατα τρίτων.
(γ) ∆εσµεύω το συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νοµικών
προσώπων).

Ονοµατεπώνυµο (Κεφαλαία)
Ηµεροµηνία ____/____/____
_____________________________
Υπογραφή Φυσικού Προσώπου /
Νοµίµου Εκπροσώπου (Σφραγίδα)

ΑΠ: 750/2
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Παράρτηµα ΙΒ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΩΝ
Η δηµοσίευση των Γνωστοποιήσεων Καταχωρητών γίνεται µε τυχαία σειρά και
περιλαµβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Αριθµός
Α/Α Πρωτοκόλλου Επωνυµία
ΕΕΤΤ

∆ιακρ.
Τίτλος

Πληροφορίες
EΓραµµή
Α.Φ.Μ.
URL
mail εξυπηρέτησης
καταναλωτών

Παράρτηµα ΙΓ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ .GR
Οι γεωγραφικοί όροι που περιλαµβάνονται στην λίστα όρων η οποία είναι
δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ και εκχωρούνται στους αντίστοιχους ΟΤΑ
σύµφωνα µε το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισµού δεσµεύονται στην ονοµαστική
πτώση στην πεζή άτονη µορφή τους και στην αντίστοιχη µορφή µε λατινικούς
χαρακτήρες σύµφωνα µε τους κατωτέρω κανόνες αντιστοίχησης χαρακτήρων του
ελληνικού αλφαβήτου µε χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου.
Ελληνικό αλφάβητο
α
β
γ
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
µ
ν
ξ
ο
π
ρ
σ, ς
τ
υ
φ
χ
ψ
ω

Λατινικό αλφάβητο
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

Στην περίπτωση ονοµάτων που αποτελούνται από περισσότερες της µίας λέξης το
κενό µεταξύ των λέξεων µεταφράζεται είτε µε τον χαρακτήρα [-] είτε µε αφαίρεσή
του.

Παράρτηµα Ι∆
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΥ ΦΟΡΕΑ

Προς την ΕΕΤΤ
Σηµείωση: Τα πεδία µε αστερίσκο (*) διαβιβάζονται υποχρεωτικά στο Μητρώο
και σε περίπτωση που δεν συµπληρωθούν η δήλωση θεωρείται ανυπόστατη.
Σηµειώστε µε √ όσα από τα
κάτωθι στοιχεία θεωρείτε
εµπιστευτικά και επιθυµείτε
την απόκρυψή τους
Α. Όνοµα Χώρου προς µεταβίβαση
Όνοµα Χώρου*:

Α1. Κωδικός Εξουσιοδότησης Ονόµατος Χώρου*

Α2. Εξυπηρετητές Ονοµατοδοσίας

Α3. Στοιχεία Νέου Φορέα – Φυσικού Προσώπου
Κωδικός Προσώπου:
Ονοµατεπώνυµο*:
Αρ. Αστ. Ταυτότητας:
Τηλέφωνο*:
Fax:
E-mail*:
Κωδικός Εξουσιοδότησης Προσώπου*:
ή
Α4. Στοιχεία Νέου Φορέα – Νοµικού Προσώπου
Κωδικός Προσώπου*:
Πλήρης Επωνυµία*:

ΑΠ: 750/2
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∆ιακριτικός Τίτλος:
ΑΦΜ/∆ΟΥ:
Αντικείµενο:
Τηλέφωνο*:
Fax:
E-mail*:
Κωδικός Εξουσιοδότησης Προσώπου*:
Στοιχεία ταυτότητας Νοµίµου Εκπροσώπου (Νοµικών Προσώπων)
Ονοµατεπώνυµο:
ΑΦΜ:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση (Κατοικία – Έδρα)
Οδός- Αριθµός:

Πόλη*:

Τ.Κ.*

Χώρα*:

Περιοχή*:
Α5. ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ∆ΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΕΑ
∆ια του παρόντος, ο κάτωθι υπογράφων ……….…………………………. (ονοµατεπώνυµο /
επωνυµία), νοµίµως εκπροσωπούµενη από τ… ………………………, (σε περίπτωση
νοµικού προσώπου) δηλώνω υπεύθυνα ότι:
(α) Τα στοιχεία που δηλώνω µε την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή.
(β) ∆εσµεύω το συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο (µόνο σε περίπτωση νοµικών προσώπων).
(γ) Σε περίπτωση Ονοµάτων Χώρου τρίτου επιπέδου των οποίων µόνο το τρίτο επίπεδο
είναι µεταβλητό, φέρω την ιδιότητα που αντιστοιχεί σε φορείς στους οποίους δύναται να
εκχωρηθεί το συγκεκριµένο Κοινόχρηστο Όνοµα Χώρου που συνθέτει το Μη Μεταβλητό
πεδίο.

Ηµεροµηνία____/____/____
Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Αποκτώντος
(Κεφαλαία)
__________________________________
_________________________________
Υπογραφή Φυσικού Προσώπου / Νοµίµου
Εκπροσώπου (Σφραγίδα)
ΑΠ: 750/2
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Παράρτηµα ΙΕ
ΟΜΟΓΡΑΦΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ – ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ
ΟΜΟΓΡΑΦΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

∆ΕΚΑΕΞΑ∆ΙΚΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
(UNICODE V4.1)

Α

0391

Β

0392

Ε

0395

Ζ

0396

Η

0397

Ι

0399

Κ

039A

Μ

039C

Ν

039D

Ο

039F

Ρ

03A1

Τ

03A4

Υ

03A5

Χ

03A7

α

03B1

η

03B7

ι

03B9

ΑΠ: 750/2

ΛΑΤΙΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

∆ΕΚΑΕΞΑ∆ΙΚΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
(UNICODE V4.1)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ
ΑΛΦΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ
ΒΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ
ΕΨΙΛΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ
ΖΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ ΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΩΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΠΠΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ ΜΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ ΝΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ
ΟΜΙΚΡΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ ΡΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ ΤΑΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ
ΥΨΙΛΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ ΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ
ΓΡΑΜΜΑ
ΑΛΦΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ
ΓΡΑΜΜΑ ΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ
ΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΩΤΑ

GREEK
CAPITAL
LETTER
ALPHA

A

0041

ΛΑΤΙΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ A

LATIN
CAPITAL
LETTER A

GREEK
CAPITAL
LETTER BETA

B

0042

ΛΑΤΙΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ B

LATIN
CAPITAL
LETTER B

GREEK
CAPITAL
LETTER
EPSILON

E

0045

ΛΑΤΙΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ E

LATIN
CAPITAL
LETTER E

GREEK
CAPITAL
LETTER ZETA

Z

005A

ΛΑΤΙΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ Z

LATIN
CAPITAL
LETTER Z

GREEK
CAPITAL
LETTER ETA

H

0048

ΛΑΤΙΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ H

LATIN
CAPITAL
LETTER H

GREEK
CAPITAL
LETTER IOTA

I

0049

ΛΑΤΙΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ I

LATIN
CAPITAL
LETTER I

K

004B

ΛΑΤΙΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ K

LATIN
CAPITAL
LETTER K

M

004D

N

004E

ΛΑΤΙΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ M
ΛΑΤΙΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ N

LATIN
CAPITAL
LETTER M
LATIN
CAPITAL
LETTER N

O

004F

ΛΑΤΙΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ O

LATIN
CAPITAL
LETTER O

P

0050

T

0054

ΛΑΤΙΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ P
ΛΑΤΙΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ T

LATIN
CAPITAL
LETTER P
LATIN
CAPITAL
LETTER T

Y

0059

ΛΑΤΙΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ Y

LATIN
CAPITAL
LETTER Y

X

0058

ΛΑΤΙΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ X

LATIN
CAPITAL
LETTER X

a

0061

ΛΑΤΙΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ
ΓΡΑΜΜΑ A

LATIN SMALL
LETTER A

n

006E

ΛΑΤΙΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ
ΓΡΑΜΜΑ N

LATIN SMALL
LETTER N

i

0069

ΛΑΤΙΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ
ΓΡΑΜΜΑ I

LATIN SMALL
LETTER I

GREEK
CAPITAL
LETTER
KAPPA
GREEK
CAPITAL
LETTER MU
GREEK
CAPITAL
LETTER NU
GREEK
CAPITAL
LETTER
OMICRON
GREEK
CAPITAL
LETTER RHO
GREEK
CAPITAL
LETTER TAU
GREEK
CAPITAL
LETTER
UPSILON
GREEK
CAPITAL
LETTER CHI
GREEK
SMALL
LETTER
ALPHA
GREEK
SMALL
LETTER ETA
GREEK
SMALL
LETTER IOTA
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

∆ΕΚΑΕΞΑ∆ΙΚΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
(UNICODE V4.1)

ν

03BD

ο

03BF

ρ

03C1

υ

03C5

ΑΠ: 750/2

ΛΑΤΙΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ
ΓΡΑΜΜΑ ΝΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ
ΓΡΑΜΜΑ
ΟΜΙΚΡΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ
ΓΡΑΜΜΑ ΡΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ
ΓΡΑΜΜΑ
ΥΨΙΛΟΝ

GREEK
SMALL
LETTER NU
GREEK
SMALL
LETTER
OMICRON
GREEK
SMALL
LETTER RHO
GREEK
SMALL
LETTER
UPSILON

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

∆ΕΚΑΕΞΑ∆ΙΚΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
(UNICODE V4.1)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

v

0076

ΛΑΤΙΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ
ΓΡΑΜΜΑ V

LATIN SMALL
LETTER V

o

006F

ΛΑΤΙΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ
ΓΡΑΜΜΑ O

LATIN SMALL
LETTER O

p

0070

ΛΑΤΙΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ
ΓΡΑΜΜΑ P

LATIN SMALL
LETTER P

u

0075

ΛΑΤΙΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ
ΓΡΑΜΜΑ U

LATIN SMALL
LETTER U
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Παράρτηµα ΙΖ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ .GR
Ηµεροµηνία / Ώρα υποβολής
∆ήλωσης στον Καταχωρητή
Προς τον Καταχωρητή µε την επωνυµία…………………….
Α) Φορέας Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr:
Β) Κύριο Εκχωρηθέν Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr:
Γ) ∆εσµευµένο Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr:
Με την παρούσα δηλώνω ότι επιθυµώ την ενεργοποίηση του ανωτέρω
δεσµευµένου Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
Ο κάτωθι υπογραφόµενος ……….……………… (επώνυµο) …………………….
(όνοµα)
……….…….......................................................
(ιδιότητα)
δηλώνω
υπευθύνως σύµφωνα µε τον Νόµο 1599/86 ότι:
(α) Τα στοιχεία που δηλώνω µε την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή.
(β) ∆εν παραβιάζω εν γνώσει µου δικαιώµατα τρίτων.
(γ) ∆εσµεύω το συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νοµικών
προσώπων).
δ) Αν το Μεταβλητό Πεδίου Ονόµατος Χώρου δευτέρου επιπέδου ταυτίζεται µε
γεωγραφικό όρο που περιλαµβάνεται στην λίστα γεωγραφικών όρων που είναι
δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στην ελληνική και λατινική µορφή
(σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΒ του παρόντος), είµαι ο αρµόδιος Οργανισµός
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ε) Σε περίπτωση δήλωσης ενεργοποίησης Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gov.gr,
είµαι κυβερνητικός οργανισµός.
ζ) Σε περίπτωση Ονοµάτων Χώρου τρίτου επιπέδου των οποίων µόνο το τρίτο
επίπεδο είναι µεταβλητό, φέρω την ιδιότητα που αντιστοιχεί σε φορείς στους οποίους
δύναται να εκχωρηθεί το συγκεκριµένο Κοινόχρηστο Όνοµα Χώρου που συνθέτει το
Μη Μεταβλητό πεδίο.
η) Η ενεργοποίηση του ανωτέρω δεσµευµένου Ονόµατος Χώρου δεν αντίκειται στις
διατάξεις του άρθρου 8 του ισχύοντος κανονισµού διαχείρισης και εκχώρησης
Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr.
Ονοµατεπώνυµο (Κεφαλαία)
Ηµεροµηνία ____/____/____
_____________________________
Υπογραφή Φυσικού Προσώπου /
Νοµίµου Εκπροσώπου (Σφραγίδα)
ΑΠ: 750/2
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Παράρτηµα ΙΗ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (.GR Registry lock )
Ηµεροµηνία / Ώρα υποβολής
∆ήλωσης στον Καταχωρητή
Προς τον Καταχωρητή µε την επωνυµία…………………….
Σηµείωση: Τα πεδία µε αστερίσκο (*) διαβιβάζονται υποχρεωτικά στο Μητρώο
και σε περίπτωση που δεν συµπληρωθούν η δήλωση είναι ανυπόστατη.
Σηµειώστε µε √ όσα από τα
κάτωθι στοιχεία θεωρείτε
εµπιστευτικά και επιθυµείτε
την απόκρυψή τους
Α. ∆ηλωθέν Όνοµα Χώρου
Όνοµα Χώρου*:
Β1. Στοιχεία ∆ηλώντος – Στοιχεία ταυτότητας Φυσικού Προσώπου
Κωδικός Προσώπου:
Ονοµατεπώνυµο*:
Αρ. Αστ. Ταυτότητας:
Τηλέφωνο*:
Fax:
E-mail*:
Κωδικός Εξουσιοδότησης Προσώπου*:
Β2. Στοιχεία ∆ηλώντος – Στοιχεία ταυτότητας Νοµικού Προσώπου
Κωδικός Προσώπου:
Πλήρης Επωνυµία*:
∆ιακριτικός Τίτλος:
ΑΦΜ/∆ΟΥ:
Αντικείµενο:
Τηλέφωνο*:
Fax:
E-mail*:
Κωδικός Εξουσιοδότησης Προσώπου*:

ΑΠ: 750/2
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Στοιχεία ταυτότητας Νοµίµου Εκπροσώπου (Νοµικών Προσώπων)
Ονοµατεπώνυµο:
ΑΦΜ:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:
Γ. Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση (Κατοικία – Έδρα)
Οδός- Αριθµός*:

Πόλη*:

Τ.Κ.*

Χώρα*:

Περιοχή*:
Με την παρούσα δηλώνω ότι επιθυµώ την ενεργοποίηση της υπηρεσίας
αυξηµένης ασφάλειας για το ανωτέρω Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr
Η ανανέωση της Υπηρεσίας γίνεται αυτόµατα.
∆εν επιθυµώ την αυτόµατη ανανέωση της υπηρεσίας
Σηµείωση: Σε περίπτωση που καταχωρούµενος είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που κατοικεί/εδρεύει στο εξωτερικό, ο Καταχωρούµενος µε την παρούσα
αποδέχεται ότι η ΕΕΤΤ κοινοποιεί οποιαδήποτε έγγραφα όπως κοινοποίηση
Πράξης ∆ιεξαγωγής Ακρόασης σε περίπτωση που α) κατατεθεί καταγγελία-αίτηση
διαγραφής Ονόµατος Χώρου από τρίτο πρόσωπο, ή µέσω αυτεπάγγελτης από την
ΕΕΤΤ διαδικασίας µόνον στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο
Μητρώο.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
Ο κάτωθι υπογραφόµενος ……….……………… (επώνυµο) …………………….
(όνοµα)
……….…….......................................................
(ιδιότητα)
δηλώνω
υπευθύνως σύµφωνα µε τον Νόµο 1599/86 ότι:
(α) Τα στοιχεία που δηλώνω µε την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή.
Ονοµατεπώνυµο (Κεφαλαία)
Ηµεροµηνία ____/____/____
_____________________________
Υπογραφή Φυσικού Προσώπου /
Νοµίµου Εκπροσώπου (Σφραγίδα)

ΑΠ: 750/2
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Παράρτηµα ΙΘ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (.GR Registry lock)
Ηµεροµηνία / Ώρα υποβολής
∆ήλωσης στον Καταχωρητή
Προς τον Καταχωρητή µε την επωνυµία…………………….
Α) Φορέας Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr:
Β) Κύριο Εκχωρηθέν Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr:
Με την παρούσα δηλώνω ότι επιθυµώ την απενεργοποίηση της υπηρεσίας
αυξηµένης ασφάλειας για το ανωτέρω Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
Ο κάτωθι υπογραφόµενος ……….……………… (επώνυµο) …………………….
……….…….......................................................
(ιδιότητα)
δηλώνω
(όνοµα)
υπευθύνως σύµφωνα µε τον Νόµο 1599/86 ότι:
(α) Τα στοιχεία που δηλώνω µε την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή.
(β) ∆εν παραβιάζω εν γνώσει µου δικαιώµατα τρίτων.
(γ) ∆εσµεύω το συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νοµικών
προσώπων).

Ονοµατεπώνυµο (Κεφαλαία)
Ηµεροµηνία ____/____/____
_____________________________
Υπογραφή Φυσικού Προσώπου /
Νοµίµου Εκπροσώπου (Σφραγίδα)

ΑΠ: 750/2
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Παράρτηµα Κ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (.GR Registry lock)
Ηµεροµηνία / Ώρα υποβολής
∆ήλωσης στον Καταχωρητή
Προς τον Καταχωρητή µε την επωνυµία…………………….
Α) Φορέας Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr:
Β) Κύριο Εκχωρηθέν Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr:
Με την παρούσα δηλώνω ότι επιθυµώ την προσωρινή αναίρεση της
απαγόρευσης αλλαγής στοιχείων του ανωτέρω Ονόµατος Χώρου για το χρονικό
διάστηµα:
Ηµ/νία:
Ώρα:
Από:
Έως:
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
Ο κάτωθι υπογραφόµενος ……….……………… (επώνυµο) …………………….
(όνοµα)
……….…….......................................................
(ιδιότητα)
δηλώνω
υπευθύνως σύµφωνα µε τον Νόµο 1599/86 ότι:
(α) Τα στοιχεία που δηλώνω µε την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή.
(β) ∆εν παραβιάζω εν γνώσει µου δικαιώµατα τρίτων.
(γ) ∆εσµεύω το συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νοµικών
προσώπων).
Ονοµατεπώνυµο (Κεφαλαία)
Ηµεροµηνία ____/____/____
_____________________________
Υπογραφή Φυσικού Προσώπου /
Νοµίµου Εκπροσώπου (Σφραγίδα)
Η Απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

∆ρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ

ΑΠ: 750/2
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