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Αρ. Φύλλου 717 

27 Μαΐου 2005

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. 351/76  

Κανονισµός ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη .gr. Η ΕΘΝΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)  

Έχοντας υπόψη:  

 α. το ν. 2867/2000 «Οργάνωση και Λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες ∆ιατάξεις» (ΦΕΚ 

273/Α/2000), ιδίως το άρθρο 3, παράγρ.14, στοιχεία α΄ και κη΄,  

 β. την ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση για την Καταχώρηση Ονοµάτων Χώρου.gr µε χρήση µη λατινικών 

χαρακτήρων και τις υφιστάµενες διαδικασίες καταχώρησης Ονοµάτων Χώρου .gr, την οποία διεξήγαγε η ΕΕΤΤ 

το διάστηµα από 15.9.2005 έως 15.10.2005 και τα αποτελέσµατα αυτής.  

 γ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισµού, αποφασίζει:  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι  

ΣΚΟΠΟΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ  

Άρθρο 1  

Σκοπός-Πεδίο Εφαρµογής 

1. Σκοπός της παρούσας Απόφασης είναι η θέσπιση κανόνων σχετικά µε τη διαδικασία εκχώρησης και 

τη χρήση των ονοµάτων χώρου (domain names) µε κατάληξη .gr.  

2. Aντικείµενο Eκχώρησης µπορεί να είναι αποκλειστικά και µόνο:  

α. Oνόµατα Xώρου 2ου επιπέδου µε κατάληξη .gr και  

β. Oνόµατα Xώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr των οποίων µόνο το τρίτο επίπεδο είναι 

Mεταβλητό Πεδίο. 

3. H EETT είναι αποκλειστικά αρµόδια για την Eκχώρηση:  

α. Oνοµάτων Xώρου 2ου επιπέδου µε κατάληξη .gr και  

β. Oνοµάτων Xώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr των οποίων µόνο το τρίτο επίπεδο είναι 

Mεταβλητό Πεδίο. 

4. Με την εξαίρεση των Oνοµάτων Xώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr των οποίων µόνο το τρίτο 

επίπεδο είναι Mεταβλητό Πεδίο, Oνόµατα Xώρου 3ου ή επόµενου επιπέδου µε κατάληξη .gr, δεν είναι 

αντικείµενο Eκχώρησης από την EETT και δεν αποκτάται επ' αυτών αποκλειστικό δικαίωµα σύµφωνα 

µε την παρούσα Απόφαση.  

5. Η χρήση Oνοµάτων Xώρου 3ου ή επόµενου επιπέδου προϋποθέτει τη, σύµφωνη µε την παρούσα, 

Eκχώρηση του αντίστοιχου Oνόµατος Xώρου 2ου επιπέδου µε κατάληξη .gr από το οποίο συντίθεται 

το Όνοµα Xώρου 3ου ή επόµενου επιπέδου ή την Eκχώρηση του αντίστοιχου Oνόµατος Xώρου 3ου 



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

6. Yπό τους όρους και τους περιορισµούς της παρούσας Aπόφασης, Όνοµα Xώρου 3ου ή επόµενου 

επιπέδου το οποίο συντίθεται από Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr, το οποίο σύµφωνα µε την 

παρούσα Απόφαση αποτελεί αντικείµενο εκχώρησης από την ΕΕΤΤ, είναι δυνατόν να χρησιµοποιείται 

είτε από ον Φορέα του εκχωρηθέντος Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr ή από άλλο πρόσωπο, µε τη 

σύµφωνη γνώµη του Φορέα του αντίστοιχου εκχωρηθέντος Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη .gr.  

 

Άρθρο 2  

Ορισµοί 

 

Για την εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται 

κατωτέρω:  

Αρχείο Ζώνης (zone file): Ένα αρχείο το οποίο βρίσκεται σε Εξυπηρετητή Ονοµάτων και καθορίζει επακριβώς, 

µεταξύ άλλων, Ονόµατα Χώρων µαζί µε αντίστοιχους υποχώρους, τις αντίστοιχες διευθύνσεις IP και τους 

αντίστοιχους εξυπηρετητές oνοµατοδοσίας.  

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

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το αποκλειστικό δικαίωµα χρήσης συγκεκριµένου Ονόµατος Xώρου 2oυ επιπέδου 

µε κατάληξη .gr ή Oνόµατος Xώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr, του οποίου µόνο το τρίτο επίπεδο είναι 

Mεταβλητό Πεδίο.  

H EETT έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα εκχώρησης Oνοµάτων Xώρου 2ου επιπέδου µε κατάληξη .gr ή 

Oνοµάτων Xώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr, των οποίων µόνο το τρίτο επίπεδο είναι Mεταβλητό Πεδίο.  

Ενεργοποίηση Oνόµατος Xώρου: Η έναρξη λειτουργίας ενός Oνόµατος Xώρου ως µέσου επικοινωνίας στο 

∆ιαδίκτυο µέσω της εγγραφής του στους αντίστοιχους Εξυπηρετητές Ονοµάτων.  

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

προηγηθεί η Εκχώρηση σύµφωνα µε την παρούσα Απόφαση. Το Μητρώο περιλαµβάνει εγγραφές για τους 

αντίστοιχους Εξυπηρετητές Ονοµάτων µε κατάληξη .gr στα αρχεία ζώνης που διατηρεί. Οι δηλωθέντες για το 

Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr Εξυπηρετητές Ονοµάτων απαντούν σε αιτήσεις ονοµατοδοσίας σύµφωνα µε 

όσα προβλέπονται από το Σύστηµα Ονοµατοδοσίας ∆ιαδικτύου και το Παράρτηµα Α το οποίο προσαρτάται 

στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.  

Εξυπηρετητής Ονοµάτων: Ένα πληροφοριακό σύστηµα συνδεδεµένο µε το ∆ιαδίκτυο, η βασική λειτουργία του 

οποίου είναι να αντιστοιχεί ονόµατα χώρου σε διευθύνσεις IP σύµφωνα µε το Σύστηµα Ονοµατοδοσίας 

∆ιαδικτύου.  

ΙP ∆ιεύθυνση: Μία ακολουθία 32 ή 128 δυαδικών ψηφίων η οποία χρησιµοποιείται για λειτουργίες 

διευθυνσιοδότησης από το Πρωτόκολλο ∆ιαδικτύου (Internet Protocol - IP).  

Kαταχώρηση: Η διαδικασία Eκχώρησης Oνοµάτων Xώρου µε κατάληξη .gr στο σύνολό της, η οποία εκκινεί µε 

την υποβολή της Αίτησης στον Καταχωρητή και λήγει µε την Eκχώρηση Oνοµάτων Xώρου µε κατάληξη .gr 

από την EETT.  



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

τους εκχωρηθεί Όνοµα Xώρου µε κατάληξη .gr. O Kαταχωρητής οφείλει να πληροί διαρκώς τις ελάχιστες 

προϋποθέσεις του Παραρτήµατος Β της παρούσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής, όπως 

εκάστοτε ισχύει. Kάθε πρόσωπο το οποίο τηρεί τις ελάχιστες προϋποθέσεις του Παραρτήµατος Β της 

παρούσης, δύναται να λειτουργεί ως Kαταχωρητής, σύµφωνα µε το άρθρο 17 της παρούσας Απόφασης.  

Καταχωρούµενος: Πρόσωπο το οποίο υποβάλλει Αίτηση Εκχώρησης Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr δια 

µέσου Καταχωρητή.  

Mεταβλητό Πεδίο: Μεταβλητό πεδίο Oνόµατος Xώρου είναι εκείνο το µέρος του Oνόµατος Xώρου, το οποίο 

δεν συντίθεται αποκλειστικά από:  

i. τα αλφαριθµητικά στοιχεία .gr ή/και  

ii. τα αλφαριθµητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν Kοινόχρηστα Oνόµατα Xώρου µε κατάληξη .gr.  

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

.gr και των Oνοµάτων Xώρου µε κατάληξη .gr που τυχόν αποτελούν αντικείµενο αίτησης για εκχώρηση, µε τα 

στοιχεία τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε ένα από αυτά, όπως κατά καιρούς τα στοιχεία αυτά καθορίζονται από 

την EETT µε Απόφασή της.  

Επιπλέον, το Μητρώο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των Εξυπηρετητών Ονοµάτων και των αρχείων ζώνης 

(zone files) που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr. Tο Mητρώο 

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

του. H EETT δύναται να αναθέτει σε άλλο πρόσωπο τη διαχείριση του Mητρώου υπό τους όρους της 

παρούσης.  

Οµόγραφα Ονόµατα Χώρου: Ονόµατα Χώρου που το Μεταβλητό Πεδίο τους αποτελείται από αλφαριθµητικούς 

χαρακτήρες οι οποίοι ταυτίζονται οπτικά στην πεζή ή κεφαλαία, τονισµένη ή άτονη µορφή τους και το Μη 

Μεταβλητό Πεδίο τους είναι ίδιο.  

Όνοµα Xώρου (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.  

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

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

"όνοµα" αποτελεί το 2ο επίπεδο του ονόµατος χώρου 2ου επιπέδου µε κατάληξη .gr.  

Όνοµα Xώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr: Oποιοδήποτε Όνοµα Xώρου µε τη µορφή όνοµα2.όνοµα1.gr. Τα 

πεδία "όνοµα2" και "όνοµα1" αποτελούν το 3ο και το 2ο επίπεδο, αντίστοιχα, του Oνόµατος Xώρου µε 

κατάληξη .gr.  

Όνοµα Xώρου µε κατάληξη .gr: Για τις ανάγκες της παρούσης Aπόφασης, τα Oνόµατα Xώρου µε κατάληξη .gr 

τα οποία µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο Eκχώρησης από την EETT, δηλαδή Oνόµατα Xώρου 2ου 

επιπέδου µε κατάληξη .gr και Oνόµατα Xώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr, των οποίων µόνο το τρίτο 

επίπεδο είναι Mεταβλητό Πεδίο.  

Σύστηµα Ονοµατοδοσίας ∆ιαδικτύου (Domain Name System - DNS): Το σύνολο των στοιχείων λογισµικού και 



υλικού καθώς και οι µεταξύ τους δικτυακές συνδέσεις που 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 Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη .gr: Eίναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο γίνεται Eκχώρηση 

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

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ - ΧΡΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ  

ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ .GR - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ  

ΟΝΟΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ .GR 

 

Άρθρο 3  

Σύνθεση Oνοµάτων Xώρου µε κατάληξη .gr 

1. Τα Oνόµατα Xώρου 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 [-], [.]. 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 [-] και να 

περιλαµβάνει διαδοχικούς 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 [-] 

[.]. 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 [-] και να 

περιλαµβάνει διαδοχικούς χαρακτήρες [-].  

2. ∆εν υπάρχει διαφοροποίηση µεταξύ των αλφαριθµητικών ελληνικών χαρακτήρων [ς] και [σ]. Όπου 

εµφανίζεται ο χαρακτήρας [ς] αντικαθίσταται αυτόµατα µε το χαρακτήρα [σ].  

3. ∆εν υποστηρίζονται Ονόµατα Χώρου µε ταυτόχρονη χρήση αλφαριθµητικών χαρακτήρων του 

λατινικού και του ελληνικού αλφαβήτου στο ίδιο επίπεδο.  

4. Το Μεταβλητό Πεδίο Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr περιλαµβάνει τουλάχιστον τρεις (3) 

χαρακτήρες και µαζί µε το Μη Μεταβλητό Πεδίο περιλαµβάνει έως εξήντα (60) χαρακτήρες. Στα 

ανωτέρω δεν συµπεριλαµβάνεται η κατάληξη .gr. Στην περίπτωση των ονοµάτων χώρου που 

αποτελούνται από αλφαριθµητικούς χαρακτήρες του ελληνικού αλφαβήτου, ο αριθµός των εξήντα 

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.  

5. Στα Ονόµατα Χώρου δεν υπάρχει διαφοροποίηση µεταξύ των µικρών ή κεφαλαίων λατινικών 

χαρακτήρων, των µικρών ή κεφαλαίων άτονων ελληνικών χαρακτήρων, και των µικρών ή κεφαλαίων 



τονισµένων ελληνικών χαρακτήρων.  

6. Τα ονόµατα χώρου µε κατάληξη .gr. εκχωρούνται στην πεζή µορφή που δηλώνει ο Καταχωρούµενος 

στην αίτησή του. Τα Ονόµατα Χώρου 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 χρήστης στην αίτηση του (δηλαδή µε τους τόνους, 

διαλυτικά, πνεύµατα, κλπ.) και στην πεζή άτονη µορφή του ονόµατος. Οι δύο ανωτέρω µορφές 

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 έλεγχοι του Μητρώου 

σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση γίνονται µε βάση την πεζή άτονη µορφή.  

7. Άλλες µορφές του ίδιου Ονόµατος Χώρου δηλαδή Ονόµατα Χώρου που προέρχονται από τον 

συνδυασµό της πεζής µορφής χωρίς σηµεία στίξης µε σηµεία στίξης σε διαφορετικά σηµεία από αυτά 

της πεζής µορφής που δηλώνει ο Καταχωρούµενος, δεσµεύονται αυτόµατα για τον ίδιο αλλά δεν 

περιλαµβάνονται στην ατοµική διοικητική πράξη εκχώρησης και ενεργοποιούνται κατόπιν αιτήµατος 

το οποίο υποβάλεται στην ΕΕΤΤ. Οι ανωτέρω αιτήσεις για ενεργοποιήσεις Ονοµάτων Χώρου που 

έχουν δεσµευθεί ενεργοποιούνται χωρίς να απαιτείται Απόφαση της ΕΕΤΤ.  

8. Ονόµατα Χώρου οµόγραφα µε Όνοµα Χώρου που έχει εκχωρηθεί ήδη δεσµεύονται αυτόµατα για το 

Φορέα του ανωτέρω Ονόµατος Χώρου και ενεργοποιούνται κατόπιν αιτήµατός του στην ΕΕΤΤ. Οι 

ανωτέρω αιτήσεις για ενεργοποιήσεις Ονοµάτων Χώρου που έχουν δεσµευθεί ενεργοποιούνται χωρίς 

να απαιτείται Απόφαση της ΕΕΤΤ.  

9. Οι δεσµευµένες µορφές Ονόµατος Χώρου δεν επεκτείνονται σε µορφές οι οποίες δεν θα µπορούσαν 

από µόνες να αποτελέσουν αντικείµενο εκχώρησης.  

10. ∆εσµευµένη µορφή Ονόµατος Χώρου η οποία ενεργοποιείται αποτελεί πλέον ενεργό Όνοµα Χώρου 

και επ' αυτού εφαρµόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος.  

11. Η ΕΕΤΤ δύναται µε µεταγενέστερη Απόφασή της να ορίσει τη χρήση και αλφαριθµητικών 

χαρακτήρων άλλης µορφής ή αλφαβήτων.  

 

Άρθρο 4  

Περιεχόµενο δικαιώµατος επί Oνοµάτων Xώρου µε κατάληξη .gr 

1. Tο δικαίωµα το οποίο αποκτάται µε την Eκχώρηση Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη .gr συνίσταται 

αποκλειστικά και µόνο 

α) στην απόκτηση από το Φορέα του Ονόµατος Xώρου µε κατάληξη .gr αποκλειστικού δικαιώµατος 

χρήσης των συγκεκριµένων αλφαριθµητικών στοιχείων που έχουν δηλωθεί στην αίτηση εκχώρησής 

του και εάν πρόκειται για Ονοµα Χώρου το Μεταβλητό Πεδίο του οποίου αποτελείται από ελληνικούς 

χαρακτήρες το αποκλειστικό δικαίωµα χρήσης επεκτείνεται και την πεζή άτονη µορφή του αιτηθέντος 

την εκχώρηση Ονόµατος Χώρου, 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 7 και 8 του άρθρου 3 και στην δυνατότητα του Φορέα να 

ενεργοποιήσει οριστικά κατόπιν αιτήσεώς του στην ΕΕΤΤ, οποιαδήποτε µορφή του εκχωρηθέντος σε 

αυτόν Ονόµατος Χώρου έχει αυτόµατα δεσµευθεί για αυτόν.  

2. Mε την επιφύλαξη της ύπαρξης άλλου δικαιώµατος επί του σηµείου το οποίο συντίθεται αποκλειστικά 

από τους αλφαριθµητικούς χαρακτήρες που συνθέτουν το Mεταβλητό Πεδίο  

α. Oνόµατος Xώρου 2ου επιπέδου µε κατάληξη .gr, ο Φορέας του συγκεκριµένου Oνόµατος Xώρου 

2ου επιπέδου µε κατάληξη .gr δεν δύναται να εµποδίσει την Eκχώρηση Oνόµατος Xώρου 3ου 

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

το Mεταβλητό Πεδίο αποτελείται από όµοιους αλφαριθµητικούς χαρακτήρες. 

β. Oνόµατος Xώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr του οποίου µόνο το τρίτο επίπεδο είναι 

Mεταβλητό Πεδίο, ο Φορέας του συγκεκριµένου Oνόµατος Xώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr του 

οποίου µόνο το τρίτο επίπεδο είναι Mεταβλητό Πεδίο, δεν δύναται να εµποδίσει την Eκχώρηση 

Oνόµατος Xώρου 2ου επιπέδου µε κατάληξη .gr του οποίου το Mεταβλητό Πεδίο αποτελείται από 

όµοιους αλφαριθµητικούς χαρακτήρες. 

γ. Oνόµατος Xώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr του οποίου µόνο το τρίτο επίπεδο είναι 

Mεταβλητό Πεδίο, ο Φορέας του συγκεκριµένου Oνόµατος Xώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr του 

οποίου µόνο το τρίτο επίπεδο είναι Mεταβλητό Πεδίο, δεν δύναται να εµποδίσει την Eκχώρηση 

Oνόµατος Xώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr του οποίου µόνο το τρίτο επίπεδο είναι Mεταβλητό 

Πεδίο και του οποίου το Mεταβλητό Πεδίο αποτελείται από όµοιους αλφαριθµητικούς χαρακτήρες, 

εφ'όσον το δεύτερο επίπεδο του δεύτερου Oνόµατος Xώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr του 

οποίου µόνο το τρίτο επίπεδο είναι Mεταβλητό Πεδίο, συντίθεται από άλλο Kοινόχρηστο Όνοµα 

Xώρου µε κατάληξη .gr. 

3. Ο Φορέας Oνόµατος Xώρου 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 Mεταβλητό Πεδίο Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη .gr του 

Φορέα, για τη σύνθεση του Mεταβλητού Πεδίου άλλου Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη .gr του ιδίου 

επιπέδου του οποίου το Μη Μεταβλητό πεδίο είναι ίδιο µε το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόµατος 

Χώρου του Φορέα. 

β. Να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση του Φορέα στη χρήση αποκλειστικά αλφαριθµητικών στοιχείων 

όµοιων µε αυτά από τα οποία αποτελείται το Mεταβλητό Πεδίο Oνοµάτων Xώρου µε κατάληξη .gr 

που έχουν δεσµευθεί για τον Φορέα, για τη σύνθεση του Mεταβλητού Πεδίου άλλου Oνόµατος 

Xώρου 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. Kάθε Όνοµα Xώρου µε κατάληξη .gr, εκχωρείται στην µορφή στην οποία κατατέθηκε καθώς επίσης 

και στην πεζή άτονη µορφή του εφόσον πρόκειται για Όνοµα Χώρου το Μεταβλητό Πεδίο του 

οποίου αποτελείται από αλφαριθµητικούς χαρακτήρες του ελληνικού αλφαβήτου, και προστατεύεται 

στην µορφή στην οποία κατατέθηκε και στις δεσµευµένες µορφές.  

5. Η Εκχώρηση Ονόµατος Χώρου 2ου επιπέδου µε κατάληξη .gr δεν συνιστά και Εκχώρηση ενός 



Oνόµατος Xώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr του οποίου µόνο το τρίτο επίπεδο είναι Mεταβλητό 

Πεδίο και των οποίων τα Mεταβλητά Πεδία ταυτίζονται. Παροµοίως, η Εκχώρηση ενός Oνόµατος 

Xώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr του οποίου µόνο το τρίτο επίπεδο είναι Mεταβλητό Πεδίο δεν 

συνιστά και Εκχώρηση Ονόµατος Χώρου 2ου επιπέδου µε κατάληξη .gr και των οποίων τα 

Mεταβλητά Πεδία ταυτίζονται, ούτε Eκχώρηση ενός Oνόµατος Xώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr 

του οποίου µόνο το τρίτο επίπεδο είναι Mεταβλητό Πεδίο και των οποίων αν και το Mεταβλητό Πεδίο 

ταυτίζεται, το δεύτερο επίπεδο διαφέρει.  

6. H Eκχώρηση των Oνοµάτων Xώρου µε κατάληξη .gr διέπεται από την αρχή της χρονικής 

προτεραιότητας. Το δικαίωµα επί του Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr αποκτάται από την 

Εκχώρησή του σύµφωνα µε την παρούσα ανατρέχει όµως στο χρόνο υποβολής της Αίτησης 

Εκχώρησης στο Μητρώο της ΕΕΤΤ.  

7. Eκχώρηση Oνοµάτων Xώρου µε κατάληξη .gr γίνεται σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα ελληνικά ή 

αλλοδαπά, ανεξάρτητα από την εγκατάστασή τους στην Eλλάδα ή µη.  

8. ∆εν υφίσταται περιορισµός ως προς τον αριθµό των Oνοµάτων Xώρου µε κατάληξη .gr που είναι 

δυνατόν να εκχωρηθούν σε ένα πρόσωπο.  

9. O Φορέας δικαιώµατος επί Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη .gr, δεν αποκτά από την Eκχώρηση του 

Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη .gr, σύµφωνα µε την παρούσα και δικαίωµα διακριτικού γνωρίσµατος 

επί επιχείρησης, προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρει, αποκτωµένων αποκλειστικά και µόνο 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις που αφορούν την απόκτησή τους.  

10. ∆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.  

 

Άρθρο 5  

Xρήση Oνοµάτων Xώρου 3ου ή επόµενου επιπέδου χωρίς Εκχώρηση 

1. ∆εν απαιτείται Εκχώρηση για Ονόµατα Χώρου 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 Oνόµατος Xώρου δύναται να επιτρέπει ή να απαγορεύει τη χρήση από τρίτους του 

Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη .gr το οποίο του έχει εκχωρηθεί σύµφωνα µε τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

α. O Φορέας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για 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, µε τη συναίνεση ή την ανοχή του. 

β. O Φορέας 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 σ 



περίπτωση που συντρέχει λόγος απόρριψης αίτησης εκχώρησης ή λόγος διαγραφής εκχωρηθέντος 

ονόµατος χώρου αντιστοίχως σύµφωνα µε την παρούσα Aπόφαση. 

γ. O Φορέας οφείλει να διαθέτει αντίστοιχη υποδοµή για την επίτευξη των ανωτέρω.  

3. Tο δικαίωµα το οποίο αποκτά τρίτος από τον Φορέα, δεν συνιστά Eκχώρηση σύµφωνα µε την 

παρούσα Aπόφαση.  

4. Σε περίπτωση διαγραφής του Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη .gr του Φορέα, παύει η χρήση όλων των 

Oνοµάτων Xώρου των οποίων η λειτουργία βασίζεται στο συγκεκριµένο Όνοµα Xώρου µε κατάληξη 

.gr, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.  

5. Ο Φορέας οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως κάθε ενδιαφερόµενο για τα δικαιώµατα, τα οποία αποκτά 

σύµφωνα µε την παρούσα Απόφαση.  

 

Άρθρο 6  

Kοινόχρηστα Oνόµατα Xώρου ∆ευτέρου Eπιπέδου µε κατάληξη .gr 

1. H EETT µε Aπόφασή της δύναται να καθορίζει Kοινόχρηστα Oνόµατα Xώρου 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 Eκχώρηση Oνοµάτων Xώρου 

3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr, των οποίων µόνο το τρίτο επίπεδο είναι Mεταβλητό Πεδίο, σε 

οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο. Σκοπός της υιοθέτησης των Κοινοχρήστων Ονοµάτων Xώρου 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. Tα κοινόχρηστα Oνόµατα Xώρου 2ου επιπέδου µε κατάληξη .gr καθορίζονται από την EETT και 

περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Γ της παρούσης Aπόφασης, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο 

µέρος.  

3. Κατ' εξαίρεση της παρ. 2.β του άρθρου 4, Oνόµατα Xώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη .gr των 

οποίων µόνο το τρίτο επίπεδο είναι Mεταβλητό Πεδίο, και το δεύτερο επίπεδο των οποίων συντίθεται 

αποκλειστικά από τα αλφαριθµητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν το σηµείο gov, µε την Eκχώρησή 

τους αποκλείουν τη χρήση του ιδίου Μεταβλητού Πεδίου από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.  

4. Tο Παράρτηµα Γ είναι δυνατόν να τροποποιείται κατά διαστήµατα από την EETT, αφού προηγηθεί 

δηµόσια διαβούλευση περί τούτου.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ  

ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΟΙ ΜΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ -ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 

 

Άρθρο 7  

Ανυπόστατες Αιτήσεις 

1. Στις παρακάτω περιοριστικά αναφερόµενες περιπτώσεις η Αίτηση θεωρείται ανυπόστατη και δεν 



παράγει κανένα νοµικό αποτέλεσµα: 

α) Σε περίπτωση που η Αίτηση δεν είναι πλήρης. 

β) Σε περίπτωση που το Μεταβλητό ή/και το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόµατος Χώρου αντιβαίνει 

τις διατάξεις των παραγράφων 1,2,3,4 και 5 του άρθρου 3 της παρούσης. 

γ) Κατά το χρόνο υποβολής της Αίτησης έχει ήδη εκχωρηθεί σε άλλο πρόσωπο Όνοµα Xώρου µε 

κατάληξη .gr όµοιο µε αυτό που αποτελεί το αντικείµενο της Aίτησης. 

δ) Κατά το χρόνο υποβολής της Αίτησης έχει δεσµευθεί σύµφωνα µε την έννοια του παρόντος 

Κανονισµού σε άλλο πρόσωπο Όνοµα Xώρου µε κατάληξη .gr όµοιο µε αυτό που αποτελεί το 

αντικείµενο της Aίτησης. 

ε) Το Μεταβλητό Πεδίο του Ονόµατος Χώρου 2ου επιπέδου που αποτελεί αντικείµενο της αίτησης 

εκχώρησης αποτελεί Κοινόχρηστο Όνοµα Χώρου σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ της παρούσας 

Απόφασης. 

στ) Το Mεταβλητό Πεδίο του συγκεκριµένου Ονόµατος Xώρου µε κατάληξη .gr είναι όµοιο µε το 

Mεταβλητό Πεδίο ήδη εκχωρηθέντος Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη .gr, του οποίου το δεύτερο 

επίπεδο συντίθεται από τους αλφαριθµητικούς χαρακτήρες gov.  

 

Άρθρο 8  

Λόγοι Απόρριψης Aίτησης Eκχώρησης 

1. H EETT απορρίπτει Αίτηση Εκχώρησης Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr, στις εξής, περιοριστικά 

οριζόµενες περιπτώσεις, που αποτελούν απόλυτους λόγους απόρριψης: 

α. Αν το Μεταβλητό Πεδίου Ονόµατος Χώρου δευτέρου επιπέδου ταυτίζεται µε γεωγραφικό όρο που 

περιλαµβάνεται στο σχέδιο Καποδίστριας. Γεωγραφικός όρος που περιλαµβάνεται στο σχέδιο 

Καποδίστριας εκχωρείται µόνο στους αντίστοιχους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύµφωνα µε 

το Παράρτηµα Λ της παρούσης. Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει καθόσον αφορά το Μεταβλητό 

Πεδίο Ονόµατος Χώρου τρίτου επιπέδου. 

β. Αν το Μεταβλητό Πεδίου Ονόµατος Χώρου δευτέρου επιπέδου αποτελεί κωδικό χώρας που 

περιέχεται στη λίστα ISO 3166-1 του οργανισµού ISO. 

γ. Αν το Ονοµα Χώρου µε κατάληξη .gr συντίθεται από αλφαριθµητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν 

σηµείο το οποίο αποτελεί λέξη κλειδί στο ∆ιαδίκτυο. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι λέξεις www, email. 

δ. Aν το συγκεκριµένο Όνοµα Xώρου µε κατάληξη .gr συντίθεται από αλφαριθµητικά στοιχεία τα 

οποία συνθέτουν σηµείο, η Eκχώρηση του οποίου αντίκειται στη δηµόσια τάξη και τα χρηστά ήθη. 

ε. Aν το συγκεκριµένο Όνοµα Xώρου µε κατάληξη .gr συντίθεται από αλφαριθµητικά στοιχεία τα 

οποία συνιστούν σηµείο και επίσηµα του Eλληνικού κράτους και των λοιπών κρατών που 

αναφέρονται στο άρθρο 6 τρις της Συµβάσεως των Παρισίων για την Bιοµηχανική Iδιοκτησία, καθώς 

και σηµείο µεγάλης συµβολικής σηµασίας, ιδίως θρησκευτικά σύµβολα και λέξεις. 

στ. Αν καταθέσει το ίδιο πρόσωπο εκ νέου Αίτηση για Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr το οποίο 

διαγράφτηκε σύµφωνα µε το άρθρο 9 της παρούσας στον ίδιο ή άλλο Καταχωρητή, χωρίς να υπάρχει 



λόγος που να δικαιολογεί αυτή την νέα Αίτηση Εκχώρησης. 

ζ. Αν από τα στοιχεία της αίτησης εκχώρησης που υποβάλλεται σύµφωνα µε τον Κανονισµό δεν 

προκύπτει ότι ο Φορέας έχει την ιδιότητα, που αντιστοιχεί σε Φορείς στους οποίους δύναται να 

εκχωρηθεί Κοινόχρηστο Όνοµα Χώρου σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ του Κανονισµού, και το οποίο 

συνθέτει το Μη Μεταβλητό Πεδίο Ονοµάτων Χώρου 3ου επιπέδου. 

η. Εάν η αίτηση εκχώρησης έγινε µε προφανή κακοπιστία. 

θ. Σε περίπτωση που ο Καταχωρούµενος έχει συµπληρώσει πλήρως την αίτηση εκχώρησης αλλά δεν 

έχει προσκοµίσει σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 12 στην ΕΕΤΤ στοιχεία από τα οποία προκύπτει η 

ταυτότητά του.  

2. Σκοπός των διατάξεων 8.1.α, β και γ είναι η αποφυγή εκχώρησης αποκλειστικών δικαιωµάτων η 

έκταση των οποίων δεν είναι ανάλογη µε το σκοπό που δικαιολογεί την Eκχώρησή τους επί 

Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr, σύµφωνα µε την παρούσα Απόφαση και ο περιορισµός των 

αποκλειστικών αυτών δικαιωµάτων στο απολύτως προσήκον µέτρο για την εξυπηρέτηση του σκοπού 

που δικαιολογεί σύµφωνα µε την παρούσα Απόφαση, την Eκχώρησή τους επί Ονοµάτων Χώρου µε 

κατάληξη .gr.  

 

Άρθρο 9  

Λόγοι διαγραφής εκχωρηθέντος Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη .gr 

1. Ένα Όνοµα Xώρου µε κατάληξη .gr διαγράφεται οριστικά οσάκις συντρέχουν µία ή περισσότερες από 

τις εξής περιοριστικά οριζόµενες περιπτώσεις: 

α. αν το ζητήσει ο Φορέας µε Aίτησή του στο Μητρώο, η οποία πρέπει να κατατεθεί το αργότερο 30 

ηµέρες πριν την λήξη του Ονόµατος Χώρου 

β. αυτεπάγγελτα ή µετά από καταγγελία τρίτου έχοντος προς τούτο έννοµο συµφέρον, που 

εξετάζεται στα πλαίσια του Κανονισµού Ακροάσεων της ΕΕΤΤ, στις εξής περιοριστικά αναφερόµενες 

περιπτώσεις: 

1. Αν η αίτηση εκχώρησης δεν ήταν ακριβής, εκτός και εάν το Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr έχει 

εκχωρηθεί µέχρι και την 30.12.2002. 

2. Αν το συγκεκριµένο Όνοµα Χώρου µε κατάληξη .gr συντίθεται από αλφαριθµητικά στοιχεία τα 

οποία συνθέτουν σηµείο το οποίο στερείται διακριτικού χαρακτήρα, εκτός και εάν το Όνοµα Χώρου 

µε κατάληξη .gr έχει εκχωρηθεί µέχρι και την 30.12.2002. 

3. Εφόσον συντρέχει λόγος που δεν θα επέτρεπε την Εκχώρηση του συγκεκριµένου Ονόµατος 

Χώρου µε κατάληξη .gr σύµφωνα µε το άρθρο 8 της παρούσης Απόφασης. Κατ' εξαίρεση της 

διάταξης αυτής, Ονόµατα Χώρου µε κατάληξη .gr τα οποία έχουν εκχωρηθεί µέχρι και την 

30.12.2002, παραµένουν σε ισχύ και ανανεώνονται ανεξάρτητα από την πιθανή αντίθεσή τους στο 

άρθρο 8 της παρούσης Απόφασης. 

4. Σε περίπτωση που ο Φορέας δεν έχει µεριµνήσει εγκαίρως για την κοινοποίηση πιθανής 

επελθούσας µεταβολής των στοιχείων εκχώρησης της αίτησης εκχώρησης σύµφωνα µε την 



παρούσα. 

5. αν η αίτηση για την εκχώρηση Ονόµατος Χώρου 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 Oνόµατος Xώρου 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 Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη .gr ή Oνόµατος Xώρου 3ου ή επόµενου 

επιπέδου µε κατάληξη .gr το οποίο συντίθεται από το εκχωρηθέν στο Φορέα Όνοµα Xώρου µε 

κατάληξη .gr, κατά τρόπο ο οποίος θα συνιστούσε λόγο διαγραφής του Oνόµατος Xώρου 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 οι εκτελεστές της 

διαθήκης ή οι νόµιµοι κληρονόµοι του δεν ζητήσουν εντός 6 µηνών από την ηµεροµηνία θανάτου 

του φυσικού προσώπου, τη µεταβολή ονοµατεπωνύµου/επωµυνίας του Φορέα του Ονόµατος Χώρου 

µε κατάληξη .gr λόγω καθολικής διαδοχής, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Θ της παρούσας Απόφασης, 

9. Μετά από αµετάκλητη απόφαση αρµόδιας δηµόσιας αρχής ή δικαστηρίου, η οποία είναι εκτελεστή 

στην Eλλάδα ή αντίστοιχη απόφαση διαιτητικού οργάνου εκτελεστή στην Eλλάδα, µε την οποία 

διατάσσεται η διαγραφή συγκεκριµένου Ονόµατος Χώρου. 

10. Eάν ο Φορέας Ονόµατος Χώρου, σε περίπτωση παύσης λειτουργίας Καταχωρητή σύµφωνα µε το 

αρ. 17 και το αρ. 18 της παρούσας απόφασης δεν ορίσει εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στο 

αρ. 18 παρ. 13 και 15 νέο Καταχωρητή 

11. Εάν το Μεταβλητό Πεδίο του Ονόµατος Χώρου δευτέρου επιπέδου ταυτίζεται µε ονοµασία 

δηµοτικού διαµερίσµατος ή ιστορική επωνυµία Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκισης.  

2. Σε περίπτωση που ένα όνοµα διαγραφεί ή απενεργοποιηθεί προσωρινά διαγράφεται και 

απενεργοποιείται προσωρινά οποιαδήποτε µορφή του εκχωρηθέντος Ονόµατος Χώρου δεσµεύεται 

αυτόµατα σύµφωνα µε τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 3 της παρούσης.  

 

Άρθρο 10  

Προσωρινή απενεργοποίηση εκχωρηθέντος Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη .gr 

1. Όνοµα Xώρου µε κατάληξη .gr απενεργοποιείται προσωρινά σε περίπτωση απόφασης δικαστηρίου 

εκτελεστής στην Eλλάδα µε την οποία επιβάλλεται η προσωρινή αποχή από την χρήση του, µέχρι την 

έκδοση απόφασης αρµόδιας δηµόσιας αρχής ή δικαστηρίου, εκτελεστής στην Eλλάδα ή απόφασης 

διαιτησίας εκτελεστής στην Eλλάδα.  

2. Σε περίπτωση που ένα Όνοµα Xώρου µε κατάληξη .gr διαγραφεί ή απενεργοποιηθεί προσωρινά, 

παύει η χρήση ή απενεργοποιούνται προσωρινά κατά περίπτωση και τα Oνόµατα Xώρου 3ου ή 

επόµενου επιπέδου µε κατάληξη .gr των οποίων συστατικό είναι το διαγραφέν ή προσωρινά 

απενεργοποιηθέν Όνοµα Xώρου µε κατάληξη .gr.  

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV  

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 

 

Άρθρο 11  

∆ιαδικασία Kαταχώρησης και Eκχώρησης Oνοµάτων Xώρου µε κατάληξη .gr 

1. Kάθε πρόσωπο το οποίο επιθυµεί να του εκχωρηθεί συγκεκριµένο Όνοµα Xώρου µε κατάληξη .gr 

υποχρεούται να συµπληρώσει και να υποβάλλει Aίτηση Eκχώρησης σε έντυπη µορφή ή ηλεκτρονική 

µορφή παρέχοντας κάθε αναγκαία προς τούτο πληροφορία. Η Αίτηση Εκχώρησης περιγράφεται στο 

Παράρτηµα Ε της παρούσας.  

2. Η Αίτηση Εκχώρησης συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Καταχωρούµενου: 

α) ότι όσα δηλώνει είναι ακριβή και αληθή 

β) ότι δεσµεύει το συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο σε περίπτωση νοµικού προσώπου και 

γ) ότι στην έκταση που δύναται να γνωρίζει µε το αιτηθέν Όνοµα Χώρου δεν παραβιάζονται 

δικαιώµατα τρίτων.  

3. Οι αιτήσεις Eκχώρησης υποβάλλονται από τον αιτούντα το Όνοµα Xώρου µε κατάληξη .gr 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 17 της παρούσης.  

4. Ο Καταχωρητής γνωστοποιεί εντός µίας εργάσιµης ηµέρας τα στοιχεία της Αίτησης στο Μητρώο µε 

ηλεκτρονικό τρόπο µέσω ∆ιαδικτύου και µε χρήση κατάλληλης προς τούτο εφαρµογής που παρέχεται 

από το Μητρώο, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ε. 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 προηγµένης ηλεκτρονικής 

υπογραφής που βασίζεται σε αναγνωρισµένο πιστοποιητικό.  

5. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να ενηµερώνουν τους Καταχωρούµενους µε κάθε πρόσφορο τρόπο 

και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή αίτησης εκχώρησης και να δηµοσιεύουν και σε εµφανές 

σηµείο της ιστοσελίδας τους 

α) ότι η χρονική προτεραιότητα των αιτήσεων που υποβάλλουν οι Καταχωρούµενοι διασφαλίζεται 

µόνο µε την πρωτοκόλληση των αιτήσεων 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 αίτησης εκχώρησης 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. 4 του παρόντος. Μη τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης 

συνιστά λόγο διαγραφής του Καταχωρητή από την λίστα Καταχωρητών σύµφωνα µε το Παράρτηµα 

Κ.  

6. Το Μητρώο δίδει σε κάθε Aίτηση αυτόµατα µε την υποβολή της αριθµό πρωτοκόλλου όπου 

αναφέρεται η ηµεροµηνία, ώρα και λεπτό της ώρας, υποβολής της Aίτησης και πιστοποιεί την 

υποβολή της συγκεκριµένης Αίτησης µε το συγκεκριµένο αριθµό πρωτοκόλλου, ηµεροµηνία, ώρα και 



λεπτό τη ώρας, υποβολής της Aίτησης. Με την πρωτοκόλληση της αίτησης εκχώρησης από το 

Μητρώο τεκµαίρεται η χρονική προτεραιότητά της.  

7. Το Μητρώο µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω ∆ιαδικτύου και µε χρήση της εφαρµογής της παραγράφου 4 

του παρόντος άρθρου κοινοποιεί τα στοιχεία της Αίτησης, τον αριθµό πρωτοκόλλου, ηµεροµηνία, 

ώρα και λεπτό της ώρας, υποβολής της Aίτησης, στον Kαταχωρητή.  

8. Εντός µιας εργάσιµης ηµέρας από την κοινοποίηση των στοιχείων της αίτησης από το Μητρώο ο 

Καταχωρητής υποχρεούται να δώσει στον Καταχωρούµενο αποδεικτικό έγγραφο κατάθεσης της 

Αίτησης στο οποίο αναγράφεται το αιτηθέν Όνοµα Χώρου, το Όνοµα του Αιτούντος την εκχώρηση, 

ο αριθµός πρωτοκόλλου, η ηµεροµηνία, ώρα και λεπτό της ώρας, υποβολής της Aίτησης όπως αυτά 

εστάλησαν από το Μητρώο.  

9. Το Μητρώο ερευνά άµεσα µε την υποβολή της αίτησης αν η Αίτηση είναι ανυπόστατη σύµφωνα µε 

το άρθρο 7 του παρόντος και εφ' όσον δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση ενεργοποιεί προσωρινά το 

Όνοµα Xώρου µε κατάληξη .gr το οποίο αποτελεί αντικείµενο της Αίτησης και χαρακτηρίζει την 

Αίτηση στο Μητρώο µε την ένδειξη "προσωρινή ενεργοποίηση". Tο αποκλειστικό δικαίωµα επί του 

Oνόµατος Xώρου δεν αποκτάται µε την προσωρινή ενεργοποίηση.  

10. Αίτηση εκχώρησης για την οποία δεν καταβάλλονται τα αναλογούντα νόµιµα τέλη στον Καταχωρητή, 

δεν εξετάζεται από την ΕΕΤΤ. Για το σκοπό αυτό ο Καταχωρητής ενηµερώνει την ΕΕΤΤ το αργότερο 

την πέµπτη ηµέρα από την υποβολή της αίτησης στο Μητρώο σχετικά µε την προσήκουσα ή µη 

καταβολή των τελών.  

11. Σε κάθε περίπτωση ο Kαταχωρητής διατηρεί σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή τα έγγραφα 

(πρωτότυπα ή µη) τα οποία συνοδεύουν την Aίτηση.  

12. Η ΕΕΤΤ κατά την εξέταση της αίτησης έχει την διακριτική ευχέρεια να ζητήσει µέσω του Καταχωρητή 

να τις προσκοµισθούν στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η ταυτοποίηση του Καταχωρούµενου. Τα 

ανωτέρω στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ εντός πέντε (5) ηµερών από την στιγµή που 

ζητήθηκαν.  

13. Eντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη διαβίβαση της Aίτησης στο Μητρώο από 

τον Kαταχωρητή, η EETT προβαίνει είτε σε Eκχώρηση του Ονόµατος Xώρου µε κατάληξη .gr που 

αποτελεί αντικείµενο της Aίτησης είτε σε απόρριψη της σχετικής Aίτησης, εκτός εάν συντρέχει η 

περίπτωση της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου.  

14. Εφόσον την διαχείριση του Μητρώου έχει αναλάβει άλλο πρόσωπο, η Απόφαση της EETT σύµφωνα 

µε την παράγραφο 13 του παρόντος άρθρου κοινοποιείται άµεσα από την EETT στο Μητρώο το 

οποίο και προβαίνει άµεσα στην εφαρµογή της και στην κοινοποίησή της στους Καταχωρούµενους, 

σύµφωνα µ τις εκάστοτε οδηγίες της EETT.  

15. Tο Όνοµα Xώρου µε κατάληξη .gr ενεργοποιείται οριστικά από τη δηµοσίευσή του στο Mητρώο που 

ακολουθεί την Eκχώρησή του.  

16. Σε περίπτωση που η ΕΕΤΤ απορρίψει την Αίτηση Eκχώρησης Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη .gr λήγει 

η προσωρινή ενεργοποίηση του και το Μητρώο δεν προβαίνει στην οριστική ενεργοποίησή του.  



 

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 εξαίρεση της 

επωνυµίας/ονοµατεπωνύµου του Φορέα, σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφεται στην παρα. 

4 του παρόντος άρθρου, χωρίς να απαιτείται η έγκριση µε απόφαση της ΕΕΤΤ. Με την µεταβολή των 

στοιχείων που αφορούν το εκχωρηθέν Ονοµα Χώρου µεταβάλλονται αντιστοίχως τα στοιχεία που 

αφορούν α) οποιαδήποτε µορφή του εκχωρηθέντος Ονόµατος Χώρου δεσµεύεται αυτόµατα 

σύµφωνα µε τις παρα. 7 και 8 του άρθρου 3 της παρούσης και β) οποιαδήποτε δεσµευµένη µορφή 

του εκχωρηθέντος Ονόµατος Χώρου ενεργοποιηθεί κατόπιν αιτήσεως του Φορέα.  

2. Κάθε αίτηση µεταβολής επωνυµίας/ονοµατεπωνύµου του Φορέα αποτελεί χρεώσιµη πράξη, 

υποβάλλεται από τον Φορέα του Ονόµατος Χώρου στο Μητρώο το αργότερο 30 ηµέρες πριν την 

λήξη του Ονόµατος Χώρου και εγκρίνεται από την ΕΕΤΤ. Υπόδειγµα αίτησης δίνεται στο Παράρτηµα 

Θ της παρούσας Απόφασης.  

3. Οι µεταβολές των στοιχείων που αφορούν το Ονοµα Χώρου και του Ονοµατεπωνύµου ή/και της 

επωνυµίας του Φορέα πραγµατοποιούνται διαµέσου των Καταχωρητών.  

4. Ο Καταχωρητής παραλαµβάνει την Αίτηση Μεταβολής Στοιχείων του Φορέα σύµφωνα µε το 

Παράρτηµα ΣΤ της παρούσας Απόφασης ή την Αίτηση Μεταβολής Επωνυµίας/Ονοµατεπωνύµου του 

Φορέα σύµφωνα µε το Παράρτηµα Θ της παρούσας Απόφασης. Η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται σε 

ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή η οποία συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο Φορέας 

δηλώνει ότι 

α) όσα δηλώνει είναι ακριβή και αληθή 

β) σε περίπτωση νοµικού προσώπου ότι ο δηλών δεσµεύει το συγκεκριµένο πρόσωπο. O 

Kαταχωρητής εξακριβώνει ότι ο υποβάλλων την Αίτηση Μεταβολής Στοιχείων ή την Αίτηση 

Μεταβολής Επωνυµίας/ Ονοµατεπωνύµου του Φορέα είναι ο Φορέας του Ονόµατος 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 και στη συνέχεια διαβιβάζει ηλεκτρονικά την Αίτηση Μεταβολής 

Στοιχείων του Φορέα ή την Αίτηση Μεταβολής Επωνυµίας/Ονοµατεπωνύµου του Φορέα σε 

περίπτωση που ο Καταχωρητής εξακριβώσει την ταυτοπροσωπεία του Φορέα στο Mητρώο εντός µίας 

εργάσιµης ηµέρας.  

5. Σε περίπτωση Μεταβολής Στοιχείων του εκχωρηθέντος Ονόµατος Χώρου το Μητρώο ενηµερώνει 

αυτόµατα το αρχείο του µε τα στοιχεία του Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη .gr τα οποία 

µετεβλήθησαν και προβαίνει, εφόσον χρειάζεται, στις αντίστοιχες τεχνικές αλλαγές στους 

Εξυπηρετητές Ονοµάτων.  

6. Σε περίπτωση Μεταβολής Επωνυµίας/Ονοµατεπωνύµου του Φορέα η ΕΕΤΤ εγκρίνει την Αίτηση 

Μεταβολής και ενηµερώνεται σχετικά το Μητρώο.  



7. O Φορέας οφείλει να µεριµνά ώστε να κοινοποιεί όλες τις επιγενόµενες µεταβολές, όπως 

περιγράφεται στην παρούσα, και εντός επτά (7) ηµερών από την µεταβολή στοιχείων τα οποία 

περιλαµβάνονται στην Αίτησή του.  

8. Αίτηση µεταβολής επωνυµίας/ονοµατεπωνύµου για την οποία δεν καταβάλλονται τα αναλογούντα 

νόµιµα τέλη στον Καταχωρητή, δεν εξετάζεται από την ΕΕΤΤ. Για το σκοπό αυτό ο Καταχωρητής 

ενηµερώνει την ΕΕΤΤ το αργότερο την πέµπτη ηµέρα από την υποβολή της αίτησης στο Μητρώο 

σχετικά µε την προσήκουσα ή µη καταβολή των τελών.  

 

Άρθρο 13  

Αλλαγή Καταχωρητή 

1. Οποιαδήποτε χρονική στιγµή ο Φορέας Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη .gr έχει τη δυνατότητα, αν το 

επιθυµεί, να αλλάξει Καταχωρητή. Με την αλλαγή Καταχωρητή του εκχωρηθέντος Ονόµατος Χώρου 

αλλάζει ταυτόχρονα Καταχωρητή και α) οποιαδήποτε µορφή του εκχωρηθέντος Ονόµατος Χώρου 

δεσµεύεται αυτόµατα σύµφωνα µε τις παρα. 7 και 8 του άρθρου 3 της παρούσης και β) οποιαδήποτε 

δεσµευµένη µορφή του εκχωρηθέντος Ονόµατος Χώρου ενεργοποιηθεί κατόπιν αιτήσεως του Φορέα. 

2. Σε µια τέτοια περίπτωση ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

α. Ο Καταχωρούµενος συµπληρώνει και καταθέτει στον Kαταχωρητή της επιλογής του µία Αίτηση µε 

την οποία ζητάει να µεταφέρει σε αυτόν όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν την Eκχώρηση του 

συγκεκριµένου Oνόµατος Xώρου 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 της παρούσας Απόφασης. Mε την Αίτηση ο Kαταχωρούµενος γνωστοποιεί και τα 

στοιχεία του προηγούµενου Kαταχωρητή του. 

β. Ο νέος Καταχωρητής εξακριβώνει την ταυτότητα του αιτουµένου την αλλαγή προσώπου και σε 

περίπτωση νοµικού προσώπου βεβαιώνεται ότι η Αίτηση υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπό 

του. Αν διαπιστωθεί ότι ο αιτούµενος την αλλαγή δεν είναι ο Φορέας του Oνόµατος Xώρου µε 

κατάληξη .gr ή νόµιµος εκπρόσωπός του τότε η Αίτηση απορρίπτεται. 

γ. Ακολούθως ο νέος Καταχωρητής ενηµερώνει το Μητρώο, εντός προθεσµίας τριών εργασίµων 

ηµερών από την υποβολή της αίτησης αλλαγής Καταχωρητή, ότι έχει υποβληθεί Αίτηση αλλαγής 

Καταχωρητή από τον Φορέα του Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη .gr. Το Μητρώο µε ηλεκτρονικό 

τρόπο ενηµερώνει τον παλιό Καταχωρητή για την αίτηση αλλαγής Καταχωρητή. 

δ. Ο προηγούµενος Καταχωρητής, εντός τριών εργασίµων ηµερών από την ενηµέρωσή του, ελέγχει 

εάν ο Καταχωρούµενος έχει εκπληρώσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις σχετικά µε το Όνοµα 

Xώρου µε κατάληξη .gr. 

ε. Αν δεν έχουν εκπληρωθεί οι οικονοµικές υποχρεώσεις σχετικά µε το Όνοµα Χώρου τότε ο 

προηγούµενος Καταχωρητής ενηµερώνει ηλεκτρονικά το Μητρώο εντός της ίδιας ως άνω προθεσµίας 

και η Αίτηση απορρίπτεται. Το Μητρώο µε ηλεκτρονικό τρόπο ενηµερώνει τον νέο Καταχωρητή για 

την απόρριψη του αιτήµατός του. 



στ. Αν έχουν εκπληρωθεί οι οικονοµικές υποχρεώσεις σχετικά µε το Όνοµα Χώρου τότε ο 

προηγούµενος Καταχωρητής αποστέλλει εντός έξι εργασίµων ηµερών από την αίτηση όλα τα 

έγγραφα που τηρεί σχετικά µε το Φορέα του Oνόµατος Xώρου στον νέο Καταχωρητή και παύει να 

κάνει χρήση σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή των στοιχείων του Φορέως, εκτός και αν έχει την 

προηγούµενη συναίνεσή του προς τούτο σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Έγγραφα σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική µορφή τα οποία έχουν κατατεθεί στο ΙΤΕ κατά την λειτουργία του ως Καταχωρητής, 

παραµένουν στο ΙΤΕ. Ο παλιός καταχωρητής ενηµερώνει ηλεκτρονικά το µητρώο εντός της 

προηγούµενης προθεσµίας για την συγκατάθεσή του στην ολοκλήρωση της διαδικασίας αλλαγής 

Καταχωρητή. Με την ενηµέρωση αυτή ολοκληρώνεται η διαδικασία αλλαγής Καταχωρητή και το 

όνοµα ανατίθεται στον νέο καταχωρητή. 

ζ. O προηγούµενος Kαταχωρητής δικαιούται να αρνηθεί την αποστολή στοιχείων µόνο σε περίπτωση 

που ο Φορέας δεν έχει εκπληρώσει όλες τις οικονοµικές του υποχρεώσεις σχετικά µε το Όνοµα 

Χώρου. 

3. Ο νέος Kαταχωρητής δύναται να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών µόνο για λόγους που αφορούν 

την προσήκουσα υποβολή Αίτησης ή την ύπαρξη οικονοµικών εκκρεµοτήτων µε τον προηγούµενο 

Kαταχωρητή σχετικά µε το Όνοµα Χώρου. Σε κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης, ο 

Kαταχωρούµενος ενηµερώνει σχετικά την EETT.  

4. Ο νέος Καταχωρητής δύναται να απαιτεί από τον Καταχωρούµενο την καταβολή τελών για την 

διαδικασία αλλαγής Kαταχωρητή.  

5. Αλλαγή Καταχωρητή Ονόµατος Χώρου δεν µπορεί να γίνει καθ' όλο το χρονικό διάστηµα για το οποίο 

εκκρεµούν αιτήµατα του Φορέα του Ονόµατος Χώρου και αφορούν µεταβολή 

Επωνυµίας/Ονοµατεπωνύµου του Φορέα, µεταβίβαση ή διαγραφή.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

 

Άρθρο 14  

∆ιάρκεια Eκχώρησης και Aνανέωση 

1. Tο δικαίωµα που αποκτάται µε την Eκχώρηση Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη .gr διαρκεί για δύο (2) 

χρόνια από την ηµεροµηνία υποβολής της Αίτησης Εκχώρησής του στο Μητρώο.  

2. Το δικαίωµα που αποκτάται για Ονόµατα Χώρου τα οποία είχαν δεσµευθεί για συγκεκριµένο Φορέα 

και ενεργοποιήθηκαν κατόπιν αιτήσεώς του, διαρκεί για δύο (2) χρόνια από την ηµεροµηνία 

υποβολής της Αίτησης Εκχώρησής του Ονόµατος Χώρου βάση του οποίου δεσµεύθηκαν για τον 

Φορέα α εν λόγω Ονόµατα Χώρου και όχι από την ηµεροµηνία ενεργοποίησης τους.  

3. H Eκχώρηση µπορεί να ανανεώνεται διαρκώς για αλλεπάλληλες περιόδους δύο (2) ετών κάθε φορά. 

Για την ανανέωση του Ονόµατος Χώρου ο Φορέας του οφείλει να υποβάλλει σχετική Αίτηση στον 

Καταχωρητή, το αργότερο τρεις εργάσιµες (3) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία κατά την οποία λήγε 



η κάθε χρονική περίοδος για την οποία έχει εκχωρηθεί ή ανανεωθεί το Όνοµα Xώρου µε κατάληξη 

.gr, συνοδευόµενη από τα σχετικά νόµιµα τέλη και τα τυχόν πρόσθετα τέλη τα οποία δύναται να 

απαιτήσει ο Kαταχωρητής.  

4. Με την ανανέωση του εκχωρηθέντος Ονόµατος Χώρου, ανανεώνεται ταυτόχρονα οποιαδήποτε 

µορφή του εκχωρηθέντος Ονόµατος Χώρου δεσµεύεται αυτόµατα σύµφωνα µε τις παρα. 7 και 8 του 

άρθρου 3 της παρούσης καθώς επίσης και οι δεσµευµένες µορφές του εκχωρηθέντος Ονόµατος 

Χώρου που ενεργοποιήθηκαν κατόπιν αιτήσεως του Φορέα. Σε περίπτωση που Φορέας δεν επιθυµεί 

την ανανέωση δεσµευµένης µορφής του εκχωρηθέντος Ονόµατος Χώρου η οποία έχει ενεργοποιηθεί 

κατόπιν αιτήσεως του, οφείλει να αιτηθεί πριν την ανανέωση του Ονόµατος Χώρου την 

απενεργοποίηση της εν λόγω µορφής.  

5. O Kαταχωρητής οφείλει να κοινοποιεί την Αίτηση για ανανέωση Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη .gr 

στο Mητρώο, εντός µίας εργάσιµης ηµέρας από την παραλαβή της.  

6. Με τη δηµοσίευση της Αίτησης στο Μητρώο συντελείται η ανανέωση.  

7. Mε τη λήξη της περιόδου Eκχώρησης ή της ανανέωσης το Όνοµα Xώρου µε κατάληξη .gr που 

εκχωρήθηκε από την ΕΕΤΤ µαζί µε όλες τις δεσµευµένες µορφές αυτού απενεργοποιούνται χωρίς 

προηγούµενη Aπόφαση της EETT.  

8. Ανανέωση Ονόµατος Χώρου δεν µπορεί να γίνει καθ' όλο το χρονικό διάστηµα για το οποίο 

εκκρεµούν αιτήµατα του Φορέα του Ονόµατος Χώρου και αφορούν µεταβολή 

Επωνυµίας/Ονοµατεπωνύµου του Φορέα, µεταβίβαση ή διαγραφή.  

 

Άρθρο 15  

Μεταβίβαση Ονοµάτων Xώρου µε κατάληξη .gr 

1. Mε προηγούµενη Απόφαση της EETT, επιτρέπεται η µεταβίβαση καταχωρηθέντων Oνοµάτων Xώρου 

µε κατάληξη .gr. Mε τη µεταβίβαση ο µεταβιβάζων απεκδύεται του δικαιώµατός του σύµφωνα µε την 

παρούσα, το οποίο αποκτά πλέον το πρόσωπο προς το οποίο γίνεται η µεταβίβαση. Με την 

µεταβίβαση εκχωρηθέντος Ονόµατος Χώρου, µεταβιβάζεται ταυτόχρονα οποιαδήποτε µορφή του 

εκχωρηθέντος Ονόµατος Χώρου δεσµεύεται αυτόµατα σύµφωνα µε τις παρα. 7 και 8 του άρθρου 3 

της παρούσης καθώς επίσης και οι δεσµευµένες µορφές του εκχωρηθέντος Ονόµατος Χώρου που 

ενεργοποιήθηκαν κατόπιν αιτήσεως του Φορέα. Οι δεσµευµένες µορφές ενεργοποιηµένες ή µη δεν 

µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο χωριστής µεταβίβασης.  

2. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν στον Καταχωρητή του Φορέα του υπό µεταβίβαση Ονόµατος χώρου 

Αίτηση Μεταβίβασης η οποία πρέπει να προωθηθεί στο Μητρώο το αργότερο 30 ηµέρες πριν την 

λήξη του Ονόµατος Χώρου, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Η της παρούσας Απόφασης, που 

περιλαµβάνει τα εξής: 

α. ∆ήλωση του προσώπου στο οποίο είναι εκχωρηµένο το Όνοµα Xώρου µε κατάληξη .gr ότι 

µεταβιβάζει το συγκεκριµένο Όνοµα Xώρου µε κατάληξη .gr στο ενδιαφερόµενο για τη µεταβίβαση 

πρόσωπο. H δήλωση πρέπει να είναι σαφής, αµετάκλητη και να µην γίνεται υπό αίρεση ή όρο. 



β. ∆ήλωση του προσώπου προς το οποίο γίνεται η µεταβίβαση ότι αποδέχεται τη µεταβίβαση. 

γ. ∆ήλωση του προσώπου προς το οποίο γίνεται η µεταβίβαση στην οποία δηλώνει ότι:  

- όσα δηλώνει είναι ακριβή και αληθή 

- σε περίπτωση νοµικού προσώπου ότι ο δηλών δεσµεύει το νοµικό πρόσωπο 

- σε περίπτωση Ονοµάτων Χώρου τρίτου επιπέδου των οποίων µόνο το τρίτο επίπεδο είναι 

µεταβλητό, φέρει την ιδιότητα που αντιστοιχεί σε Φορείς στους οποίους δύναται να εκχωρηθεί το 

συγκεκριµένο Κοινόχρηστο Όνοµα Χώρου που συνθέτει το Μη Μεταβλητό πεδίο. Επίσης την Αίτηση 

Μεταβίβασης συνοδεύουν τα εκάστοτε προβλεπόµενα νόµιµα τέλη και τα επιπλέον τέλη τα οποία 

τυχόν απαιτεί για τη µεταβίβαση ο Kαταχωρητής  

3. Η αίτηση Μεταβίβασης η οποία υποβάλλεται σύµφωνα µε το παρόν δύνανται να είναι σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική µορφή.  

4. Η Αίτηση και τα έγγραφα τα οποία την συνοδεύουν τηρούνται σε αρχείο από τον Καταχωρητή.  

5. Ο Καταχωρητής µε την υποβολή της Αίτησης ελέγχει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της 

παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. O Kαταχωρητής επιπλέον εξακριβώνει ότι ο Μεταβιβάζων είναι 

ο Φορέας του Ονόµατος είτε ελέγχοντας τον κωδικό εξουσιοδότησης ή/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. Σε περίπτωση που δεν 

ικανοποιούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις ο Καταχωρητής δεν προωθεί την Αίτηση στο Μητρώο.  

6. O Kαταχωρητής σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) ηµερών από την υποβολή της Aίτησης 

Μεταβίβασης προωθεί την Aίτηση στην EETT ηλεκτρονικά µέσω ∆ιαδικτύου µε χρήση κατάλληλης 

προς τούτο εφαρµογής η οποία επιτρέπει την ταυτοποίηση του Καταχωρητή και εξασφαλίζει τη µη 

αλλοίωση ων δεδοµένων µέσω χρήσης ηλεκτρονικής υπογραφής που βασίζεται σε αναγνωρισµένο 

πιστοποιητικό.  

7. Αίτηση µεταβίβασης για την οποία δεν καταβάλλονται τα αναλογούντα νόµιµα τέλη στον 

Καταχωρητή, δεν εξετάζεται από την ΕΕΤΤ. Για το σκοπό αυτό ο Καταχωρητής ενηµερώνει την ΕΕΤΤ 

το αργότερο την πέµπτη ηµέρα από την υποβολή της αίτησης στο Μητρώο σχετικά µε την 

προσήκουσα ή µη καταβολή των τελών.  

8. Eντός είκοσι (20) ηµερών από την παραλαβή της Αίτησης από την ΕΕΤΤ, η EETT µε Απόφασή της 

αποδέχεται ή απορρίπτει την Αίτηση και ενηµερώνει άµεσα το Μητρώο περί τούτου.  

9. Σε περίπτωση που ο Mεταβιβάζων έχει επιτρέψει ή ανεχθεί την χρήση του εκχωρηθέντος σε αυτόν 

και µεταβιβαζόµενου Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη .gr ως συστατικού Oνόµατος Xώρου 3ου ή 

επόµενου επιπέδου µε κατάληξη .gr σύµφωνα µε το αρ. 5 της παρούσας απόφασης οφείλει να 

ενηµερώσει το πρόσωπο στο οποίο θέλει να µεταβιβάσει το δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης του 

Ονόµατος Χώρου για την χρήση αυτή πριν την υποβολή της Αίτησης σύµφωνα µε την παρα. 2 του 

παρόντος άρθρου στον Καταχωρητή.  

10. Εφόσον εγκριθεί η µεταβίβαση του Ονόµατος Χώρου µε απόφαση της ΕΕΤΤ ο νέος Φορέας εάν έχει 

αποδεχτεί την χρήση του µεταβιβαζόµενου Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη .gr ως συστατικού 

Oνόµατος Xώρου 3ου ή επόµενου επιπέδου µε κατάληξη ως είχε επιτρέψει και ανεχθεί ο 



Μεταβιβάζων, υπεισέρχεται στα δικαιώµατα και στις υποχρώσεις του Φορέα σύµφωνα µε το αρ. 5 

της παρούσας απόφασης περί χρήσης Oνοµάτων Xώρου 3ου ή επόµενου επιπέδου χωρίς Εκχώρηση.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI  

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 

Άρθρο 16  

Υποχρεώσεις Μητρώου 

1. 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 ενεργοποιεί οριστικά τα εκχωρούµενα Oνόµατα Xώρου µε κατάληξη .gr µε την 

κοινοποίησή της απόφασης της EETT κατά τον τρόπο που κατά καιρούς προβλέπεται από την EETT.  

3. Το Μητρώο ενεργοποιεί προσωρινά ή απενεργοποιεί προσωρινά τα Oνόµατα Xώρου µε κατάληξη .gr, 

όποτε και όπως προβλέπεται από την παρούσα Aπόφαση και κατά τον τρόπο που κατά καιρούς 

προβλέπεται από την EETT.  

4. Το Μητρώο τηρεί αρχείο Oνοµάτων Xώρου µε κατάληξη .gr, όπου περιέχονται στοιχεία σχετικά µε 

την Eνεργοποίηση/Eκχώρηση Oνοµάτων Xώρου µε κατάληξη .gr, όπως η περιγραφή των Ονοµάτων 

Χώρου, η χρονική σειρά των αιτήσεων εκχώρησης, η ταυτότητα των δικαιούχων, ο χρόνος της 

Eνεργοποίησης, ο χρόνος και η πράξη της Eκχώρησης ή στοιχεία σχετικά µε άλλες πράξεις που 

προβλέπονται στην παρούσα Aπόφαση, όπως επίσης στοιχεία σχετικά µε την ταυτότητα του 

Καταχωρητή που µεσολάβησε για την πράξη.  

5. Το αρχείο του Μητρώου τηρείται τουλάχιστον σε ηλεκτρονική µορφή µε χρήση κατάλληλα 

διαµορφωµένης βάσης δεδοµένων. Το Μητρώο υποχρεούται να εξάγει τα δεδοµένα αυτά από τη 

βάση µετά από σχετικό αίτηµα της ΕΕΤΤ και σε κατάλληλη ηλεκτρονική µορφοποίηση που θα 

καθορίζεται απ την ΕΕΤΤ.  

6. Το αρχείο του Μητρώου διατίθεται 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 

Μητρώου και της ΕΕΤΤ.  

7. Mε την επιφύλαξη τυχόν προσωπικών δεδοµένων Καταχωρουµένων οι οποίοι έχουν ζητήσει τη µη 

δηµοσιοποίησή τους, όλα τα στοιχεία στο Mητρώο κοινοποιούνται κατόπιν αιτήµατος ενώ δύνανται 

να δηµοσιοποιούνται κατόπιν σχετικής Απόφασης της ΕΕΤΤ.  

8. 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.  

9. 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 µορφοποίηση που θα καθορίζεται από την ΕΕΤΤ.  

10. Το Μητρώο αναλαµβάνει τη δηµιουργία, διαχείριση και λειτουργία διαδικτυακού τόπου προκειµένου 

να πληροφορούνται οι χρήστες του ∆ιαδικτύου για τις διαδικασίες που σχετίζονται µε τα Oνόµατα 

Xώρου µε κατάληξη .gr, και να είναι διαθέσιµη στους χρήστες του ∆ιαδικτύου υπηρεσία δηµόσιας 

αναζήτησης Oνoµάτων Xώρου µε κατάληξη .gr.  

11. Το Μητρώο αναλαµβάνει τη δηµιουργία, διαχείριση και λειτουργία της απαραίτητης υποδοµής 

(δικτυακού τόπου, υπηρεσίας e-mail, τηλεφωνικού κέντρου κλπ.) και της ανάπτυξης του κατάλληλου 

λογισµικού προκειµένου να µπορούν η EETT και οι Καταχωρητές να προβαίνουν µε ασφαλείς 

µεθόδους στις ενέργειες που απαιτούνται σύµφωνα µε την παρούσα.  

12. Το Μητρώο δεν δρα ως Καταχωρητής.  

13. H EETT έχει τη διακριτική ευχέρεια είτε να τηρήσει η ίδια το Μητρώο, είτε να αναθέσει την τήρησή 

του, µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, σε άλλο νοµικό πρόσωπο.  

14. Σε περίπτωση που η τήρηση του Mητρώου ανατεθεί από την EETT σε τρίτους, το σύνολο των 

δεδοµένων τα οποία τηρούνται από το Mητρώο, 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 Mητρώου από την EETT στο συγκεκριµένο νοµικό 

πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο και αν αυτή επέλθει.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ  

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ 

 

Άρθρο 17  

Λειτουργία Καταχωρητών 

1. Oι Καταχωρητές, είναι πρόσωπα τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές τις οποίες θέτει κατά καιρούς η 

ΕΕΤΤ και αναφέρονται στο Παράρτηµα Β της παρούσας Απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει. 

Καταχωρητές µπορεί να είναι και αλλοδαπά πρόσωπα τα οποία έχουν έδρα σε κράτος µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και λειτουργούν σύµφωνα µε το δίκαιο κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και τα οποία έχουν διορίσει αντίκλητο στην Ελλάδα.  

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 της παρούσας Απόφασης. Η Γνωστοποίηση συνοδεύεται από 

Υπεύθυνη ∆ήλωση το υποβάλλοντος αυτήν ή του νοµίµου εκπροσώπου, εφόσον πρόκειται για νοµικό 

πρόσωπο, ότι αποδέχονται πλήρως τις υποχρεώσεις και ικανοποιούν πλήρως τα κριτήρια που 

απορρέουν από την παρούσα Απόφαση της ΕΕΤΤ. H EETT κοινοποιεί άµεσα, κάθε Γνωστοποίηση στο 

Mητρώο και στις ιστοσελίδες της. Aπό τη δηµοσίευση της Γνωστοποίησης στο Μητρώο και στις 

ιστοσελίδες της σύµφωνα µε το Παράρτηµα Κ της παρούσας Απόφασης ο γνωστοποιών δύναται να 

λειτουργεί ως Kαταχωρητής.  



3. 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 

ενηµέρωσει την ΕΕΤΤ.  

 

Άρθρο 18  

Υποχρεώσεις Καταχωρητών 

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

αρχές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών και από το γενικότερο πνεύµα της παρούσας 

Aπόφασης, της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού και της προστασίας των καταναλωτών.  

2. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να τηρούν αρχείο που περιέχει όλα τα έγγραφα (έντυπα ή 

ηλεκτρονικά) που κατά καιρούς τους κατατίθενται από τους Kαταχωρούµενους, τις σχετικές 

αποδείξεις καταβολής τελών καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποστέλλεται από το Μητρώο ή 

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

δύναται να απαιτήσει ανά πάσα στιγµή από τους Καταχωρητές οποιαδήποτε από τα έγγραφα τηρούν 

οι Καταχωρητές σχετικά µε Ονόµατα Χώρου µε κατάληξη .gr. Οι Καταχωρητές µεταβιβάζουν τα 

αιτούµενα έγγραφα στην ΕΕΤ εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών.  

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

µε χρήση κατάλληλα διαµορφωµένης βάσης δεδοµένων. Ο Καταχωρητής υποχρεούται να εξάγει τα 

δεδοµένα αυτά από τη βάση µετά από σχετικό αίτηµα της ΕΕΤΤ και σε κατάλληλη ηλεκτρονική 

µορφοποίηση που θα καθορίζεται από την ΕΕΤΤ.  

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

µε τον παρόντα Κανονισµό, εντός των προθεσµιών οι οποίες τίθενται από τον παρόντα Kανονισµό.  

5. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να ενηµερώνουν τους Φορείς για οποιαδήποτε πληροφορία τους 

κοινοποιήθηκε από το Μητρώο ή την EETT και αφορά το αντίστοιχο Όνοµα Xώρου µε κατάληξη .gr.  

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

σύµφωνα µε την παρούσα Aπόφαση για την εξυπηρέτηση των Kαταχωρουµένων. Απαγορεύεται οι 

Καταχωρητές να εφαρµόζουν πρακτικές που εµποδίζουν τους Καταχωρούµενους να απευθύνονται 

ελεύθερα σε όποιον Καταχωρητή επιθυµούν ή να αντικαθιστούν τον Kαταχωρητή που 

χρησιµοποιούν.  

7. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να αποδίδουν στην ΕΕΤΤ τα νόµιµα τέλη που ορίζονται από την ΕΕΤΤ, 

σύµφωνα µε το Παράρτηµα ∆ της παρούσας Aπόφασης.  

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

Εξυπηρετητών Ονοµάτων (τουλάχιστον δύο) προς εξυπηρέτηση των Καταχωρουµένων, εφόσον οι 

Καταχωρούµενοι το επιθυµούν, καθώς και για τη δικτυακή σύνδεση αυτών των εξυπηρετητών µε τ 

Σύστηµα Ονοµατοδοσίας ∆ιαδικτύου.  

9. 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 αιτήσεις των Καταχωρουµένων.  

10. Ο Καταχωρητής δεν µπορεί να προβεί σε καµία πράξη επί Ονόµατος Χώρου χωρίς την προηγούµενη 

συναίνεση του Φορέα του Ονόµατος Χώρου. Η συναίνεση πρέπει να έχει δοθεί µε έγγραφο ή 

ηλεκτρονικό τρόπο.  

11. Ο Καταχωρητής επιτρέπεται να είναι και Καταχωρούµενος µόνο αν τα αιτούµενα Oνόµατα Xώρου µε 

κατάληξη .gr είναι για δική του χρήση. Σε κάθε περίπτωση ο Καταχωρητής δεν πρέπει να κάνει 

κατάχρηση του δικαιώµατος αυτού, επιδιώκοντας την Eκχώρηση στον ίδιο αδικαιολόγητα µεγάλου 

αριθµού Oνοµάτων Xώρου µε κατάληξη .gr.  

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

Xώρου µε κατάληξη .gr.  

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

ενηµερώσει εγγράφως τουλάχιστο ενενήντα (90) ηµέρες πριν το Μητρώο, την ΕΕΤΤ και τους 

Καταχωρουµένους του, έτσι ώστε να µπορέσουν εγκαίρως να µεταφερθούν σε άλλο Καταχωρητή. 

Επιπλέον οφείλει να ενηµερώσει τους Καταχωρούµενους του εγγράφως ότι σε περίπτωση που 

κάποιος Φορέας δεν ορίσει εντός της ίδιας προθεσµίας άλλο Καταχωρητή, ο Καταχωρητής 

καταστρέφει τα έγγραφα και ενηµερώνει την ΕΕΤΤ η οποία προχωρεί σε διαγραφή της εκχώρησης 

του Ονόµατος Χώρου του Φορέα. Επίσης ο Καταχωρητής οφείλει να κάνει κάθε αναγκαία για τη 

µεταφορά των Ονοµάτων Χώρου ενέργεια.  

14. α. Mε Απόφαση της EETT, ύστερα από ακρόαση η οποία διενεργείται σύµφωνα µε τον Kανονισµό 

Aκροάσεων της EETT, διαγράφεται Kαταχωρητής σε περίπτωση που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις 

του σύµφωνα µε την παρούσα Aπόφαση, ενδεικτικά όταν δεν αποδίδονται στην ΕΕΤΤ προσηκόντως 

τα νόµιµα τέλη µε τα οποία βαρύνονται οι Kαταχωρούµενοι, εάν οι Καταχωρητές παραβιάζουν τις 

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

αφορά τις σχέσεις τους µε τους αιτούµενους Oνόµατα Xώρου µε κατάληξη .gr, καθώς και τις αρχές 

της κείµενης νοµοθεσίας περί προστασίας του ανταγωνισµού, προστασίας του καταναλωτή και 

προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.  

β. Ύστερα από Aπόφαση της EETT διαγράφεται Καταχωρητής σε περίπτωση θέσης σε εκκαθάριση, ή 

νόµιµης διαχείρισης ή κήρυξης σε πτώχευση.  

15. Στις περιπτώσεις της παραγράφου (14) του παρόντος Άρθρου ο Kαταχωρητής υποχρεούται να 

παραδώσει άµεσα το αρχείο του µε τα έγγραφα των Καταχωρουµένων στην EETT. Tαυτόχρονα, η 

EETT δηµοσιεύει προσηκόντως το γεγονός και καλεί όλους του Φορείς και Kαταχωρούµενους να 

αναλάβουν τα πρωτότυπα έγγραφά τους και να επιλέξουν νέο Kαταχωρητή εντός ενενήντα (90) 

ηµερών από την πρώτη δηµοσίευση από την EETT. Σε περίπτωση που κάποιος Φορέας ή 

Kαταχωρούµενος δεν αναλάβει τα έγγραφα τα οποία τον αφορούν εντός της ανωτέρω προθεσµίας 

και δεν ορίσει εντός της ίδιας προθεσµίας νέο Kαταχωρητή, η EETT καταστρέφει τα έγγραφα, και 

διαγράφει την Eκχώρηση των Ονοµάτων Χώρου.  

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

EETT, ύστερα από εύλογη ειδοποίηση, να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις τους και να ελέγχουν την 



τήρηση των υποχρεώσεων των Kαταχωρητών. Επίσης οι Καταχωρητές παρέχουν στην ΕΕΤΤ κάθε 

αναγκαία πληροφορία σχετικά µε την λειτουργία τους ως Καταχωρητές.  

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

οποίες συνάδουν µε την παρούσα Aπόφαση.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

Άρθρο 19  

Προστασία ∆εδοµένων 

1. Tα προσωπικά δεδοµένα των φυσικών προσώπων Φορέων Oνοµάτων Xώρου δεν δηµοσιοποιούνται 

ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους σε περίπτωση προηγούµενης ρητής άρνησης του δικαιούχου.  

2. Kατ' εξαίρεση από τα παραπάνω, η EETT σε κάθε περίπτωση γνωστοποιεί τα στοιχεία του Φορέα 

Ονόµατος Χώρου εφόσον υπάρχει σχετική Εισαγγελική Παραγγελία.  

3. Mε την επιφύλαξη των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας σχετικά µε την προστασία των 

προσωπικών δεδοµένων, οι Καταχωρητές συγκεντρώνουν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα του 

αιτούντα την εκχώρηση ονόµατος ή άλλη πράξη επί Ονόµατος Χώρου µόνο στο βαθµό που αυτά 

είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της Αίτησης του Αιτούντα. Η συλλογή ή επεξεργασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς απαγορεύεται, χωρίς τη συγκατάθεση του 

ενδιαφερόµενου προσώπου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX  

ΤΕΛΗ 

 

Άρθρο 20  

Τέλη εκχώρησης και χρήσης ονοµάτων χώρου 

1. Οι Καταχωρούµενοι είναι υποχρεωµένοι να καταβάλλουν τέλη στην ΕΕΤΤ για υπηρεσίες που 

σχετίζονται µε τα Ονόµατα Χώρου µε κατάληξη .gr, το ύψος των οποίων είναι ανάλογο του κόστους 

διαχείρισης από την ΕΕΤΤ των Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr.  

2. Για κάθε πράξη εκχώρησης Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr. ή ενεργοποίησης δεσµευµένου 

Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr, ή µεταβίβασης-µεταβολής επωνυµίας/ονοµατεπωνύµου Φορέα, 

ανανέωσης εκχωρηµένου ή ενεργοποιηµένου δεσµευµένου Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr, o 

Καταχωρητής αποδίδει στην ΕΕΤΤ τα τέλη τα οποία ορίζονται στο Παράρτηµα ∆ της παρούσας 

Απόφασης. Για τις ανωτέρω πράξεις δεν αποδίδονται στην ΕΕΤΤ τέλη σε περίπτωση αίτησης η οποία 

απορρίπτεται. Η χρέωση της ανανέωσης, µεταβίβασης και Μεταβολής Επωνυµίας/Ονοµατεπωνύµου 

του Φορέα εκχωρηθέντος Ονόµατος Χώρου καλύπτει και την ανανέωση, µεταβίβαση και Μεταβολή 

Επωνυµίας/Ονοµατεπωνύµου του Φορέα για οποιαδήποτε µορφή του εκχωρηθέντος Ονόµατος 



Χώρου δεσµεύεται αυτόµατα σύµφωνα µε τις παρα. 7 και 8 του άρθρου 3 της παρούσης και τα οποία 

δεν έχουν ενεργοποιηθεί κατόπιν αιτήσεώς του.  

3. Ο Καταχωρητής δύναται να απαιτεί την πληρωµή τελών από τους Καταχωρούµενους και σε 

περίπτωση που δεν απαιτείται καταβολή τελών στην ΕΕΤΤ.  

4. Οι Καταχωρητές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι, επί ποινή αποκλεισµού από τον εγκεκριµένο από την 

ΕΕΤΤ Κατάλογο Καταχωρητών, για την καταβολή στην ΕΕΤΤ των τελών για εκχωρήσεις Ονοµάτων 

Χώρου µε κατάληξη .gr, ενεργοποιήσεις δεσµευµένων Ονοµάτων Χώρου, µε κατάληξη.gr., 

µεταβιβάσεις-µεταβολές επωνυµίας/ονοµατεπωνύµου του Φορέα, ανανεώσεις εκχωρηµένων ή 

ενεργοποιηµένων δεσµευµένων Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr, των Καταχωρουµένων που 

εξυπηρετούν.  

5. Τα τέλη που απαιτεί ο Καταχωρητής από τον Καταχωρούµενο καθώς οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών 

που διέπουν τις ενέργειες επί ονοµάτων χώρου µε κατάληξη .gr θα πρέπει να αναγράφονται στο 

δικτυακό τόπο του Καταχωρητή.  

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 αποκλεισµού από τον εγκεκριµένο από την ΕΕΤΤ Κατάλογο Καταχωρητών, η 

επιβολή από Καταχωρητή σε Καταχωρούµενο τελών υψηλoτέρων από αυτά που ορίζονται στο 

Παράρτηµα ∆.  

8. Οι Καταχωρητές αποδίδουν τα οφειλόµενα στην ΕΕΤΤ τέλη συνολικά τον επόµενο µήνα για τέλη που 

οφείλονται για τον προηγούµενο µήνα  

9. Για την διεξαγωγή Ακρόασης στα πλαίσια του Κανονισµού Ακροάσεων της ΕΕΤΤ, κατόπιν καταγγελίας 

για οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Κανονισµού, απαιτείται από τον Καταγγέλοντα η καταβολή 

παραβόλου ποσού 300 Ευρώ στην ΕΕΤΤ.  

10. 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 X  

ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

 

Άρθρο 21  

Άσκηση Εποπτείας 

1. Η ΕΕΤΤ εποπτεύει και ελέγχει την εφαρµογή της παρούσας Απόφασης.  

2. 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. 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. Η Τριµηνιαία Έκθεση πρέπει να υποβάλλεται σε ηλεκτρονική καθώς και σε έντυπη µορφή. Ενδεικτικά, 

η Τριµηνιαία Έκθεση περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικές µε τις κάτωθι κατηγορίες: 

α. Φορείς Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr 

Αναφέρεται ο συνολικός αριθµός των Φορέων Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr µέχρι το πέρας του 

τριµήνου ταξινοµηµένων ανά Καταχωρητή καθώς και ο αριθµός των Φορέων Ονοµάτων Χώρου µε 

κατάληξη .gr που προστέθηκαν στη βάση του Μητρώου κατά τη διάρκεια του ίδιου διαστήµατος.  

5. ?Ονόµατα Χώρου 

Αναφέρεται ο συνολικός αριθµός των Oνοµάτων Xώρου µε κατάληξη .gr που εκχωρήθηκαν µέχρι το 

πέρας του προηγουµένου τριµήνου, καθώς και ο αριθµός των Oνοµάτων Xώρου µε κατάληξη .gr που 

εκχωρήθηκαν, διαγράφηκαν, έληξαν ή ανανεώθηκαν κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου χρονικού 

διαστήµατος. Επιπλέον, τα ανωτέρω ταξινοµούνται ανά Καταχωρητή.  

6. γ. ∆ραστηριότητα Εξυπηρετητών Ονοµάτων 

Αναφέρεται ο συνολικός αριθµός των αιτήσεων προς τους Εξυπηρετητές Ονοµάτων του Μητρώου 

µέχρι το πέρας του προηγουµένου τριµήνου. Επιπλέον, ο αριθµός αυτός αναλύεται ανά Χώρο 2ου 

επιπέδου για τα θεσµοθετηµένα από την ΕΕΤΤ Κοινόχρηστα Ονόµατα Χώρου 2ου επιπέδου, όπως 

αυτά ορίζονται στο Παράρτηµα Γ της παρούσης Απόφασης.  

7. 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.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XΙ  

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 22  

Τελικές και Μεταβατικές ∆ιατάξεις 

1. Αιτήσεις για πράξεις επί Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr που υποβλήθηκαν στο Μητρώο πριν την 

έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και εκκρεµούν διεκπεραιώνονται σύµφωνα µε τις πριν από 

την θέση σε ισχύ της παρούσης απόφασης διατάξεις.  

2. Καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην ΕΕΤΤ πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και 

εκκρεµούν διεκπεραιώνονται σύµφωνα µε τις πριν από την θέση σε ισχύ της παρούσης απόφασης 

διατάξεις.  

3. O παρών Κανονισµός διέπει όλα τα Ονόµατα Χώρου τα οποία έχουν εκχωρηθεί µέχρι τη θέση του σε 

ισχύ ανεξάρτητα από τη διαδικασία από την οποία εκχωρήθηκαν.  

4. Από την θέση σε ισχύ της παρούσης καταργούνται οι εξής Αποφάσεις της ΕΕΤΤ: 



α. ΑΠ 268/73 «Κανονισµός ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη. gr» (ΦΕΚ 

1617/ 31.12.2002) όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 310/16/17.3.2004 

«Τροποποίηση της υπ'αριθµ. 268/73/25.11.2002 απόφασης της ΕΕΤΤ περί Κανονισµού ∆ιαχείρισης 

και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr και Έναρξη Λειτουργίας του Μητρώου (ΦΕΚ 

558Β/2.4.2004), 

β. ΑΠ 310/15/17.3.2004 «Υπόδειγµα Αίτησης Εκχώρησης Ονόµατος Χώρου στα πλαίσια του άρθρου 

7 του Κανονισµού ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr», 

γ. ΑΠ 305/35/6.2.2004 για την έγκριση του Εντύπου Γνωστοποίησης Καταχωρητή. 

δ. ΑΠ 309/48/12.3.2004 «Κανονισµός Καθορισµού Τελών για Ενέργειες επί Ονοµάτων Χώρου µε 

κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 525 Β/23.3.2004), 

ε. ΑΠ 327/68/20.8.2005 «Κατάλογος Καταχωρητών Ονοµάτων Χώρου .gr. σύµφωνα µε το αρ. 13 

παρ. 3 του Κανονισµού ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr. όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει». 

στ. ΑΠ 348/141/15.4.2005 «Τροποποίηση της υπ' αριθµ. 309/48/12.3.2004 Απόφασης της ΕΕΤΤ 

«Κανονισµός Καθορισµού Τελών για Ενέργειες επί Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη 

.gr» (ΦΕΚ 525 Β/23.3.2004)».  

 

Άρθρο 23  

Έναρξη Ισχύος 

 

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από 4.7.2005 ώρα 7.00 UTC.  

 

Παράρτηµα A  

Χαρακτηριστικά Εξυπηρετητών Ονοµάτων για Ονόµατα Χώρου υπό το .gr 

1. Κάθε Όνοµα Χώρου υπό το .gr πρέπει 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 το δικαιούχο 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 σειραϊκοί αριθµοί και οι χρονοµετρητές (timers) ακολουθούν τις αρχές του Συστήµατος 

Ονοµατοδοσίας ∆ιαδικτύου µε τρόπο τέτοιο ώστε να µην παρουσιάζονται ουσιώδεις αποκλίσεις από 

αυτές.  

 

Παράρτηµα B 

Κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι Καταχωρητές 

1. Καταχωρητές οφείλουν να είναι φυσικά, ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής, ιδρυθέντα και 

διεπόµενα από το δίκαιο κράτους µέλους της EE.  

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 την παρούσα Aπόφαση.  

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 

Όνοµατοδοσίας ∆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 

που αναµένεται να εξυπηρετήσουν, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η οµαλή επεξεργασία και ο έλεγχος 

των αιτήσεων εκχώρησης µέσα στα προβλεπόµενα από τον Κανονισµό χρονικά όρια. 

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.  

 

Παράρτηµα Γ 

Kοινόχρηστα Oνόµατα Xώρου ∆ευτέρου Eπιπέδου µε κατάληξη .gr 

 

Για την εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου 3ου επιπέδου διατίθενται τα ακόλουθα Ονόµατα Χώρου 2ου επιπέδου:  

 α. com.gr για όσους ασκούν εµπορική δραστηριότητα  

 β. edu.gr για εκπαιδευτικούς οργανισµούς.  

 γ. net.gr για παρόχους υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (Internet Service Providers - ISPs) και παρόχους 

δικτύων.  

 δ. org.gr για µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς.  



 ε. gov.gr αποκλειστικά για κυβερνητικούς οργανισµούς.  

Συνιστάται οι ενδιαφερόµενοι που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες, να αιτούνται την εκχώρηση Ονόµατος 

Χώρου στους αντίστοιχους χώρους 2ου επιπέδου.  

 

Παράρτηµα ∆ 

Τέλη εκχώρησης και χρήσης ονοµάτων χώρου 

1. Για κάθε πράξη µέχρι την 31.8.2005 εκχώρησης ή ενεργοποίησης δεσµευµένου Ονόµατος Χώρου µε 

κατάληξη .gr, ή µεταβίβασης-µεταβολής επωνυµίας/ονοµατεπωνύµου Φορέα, ανανέωσης 

εκχωρηµένου ή ενεργοποιηµένου δεσµευµένου Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr o Καταχωρητής 

αποδίδει στην ΕΕΤΤ έντεκα ευρώ και ογδόντα λεπτά (11,80).  

2. Από 1.9.2005 για κάθε πράξη εκχώρησης ή ενεργοποίησης δεσµευµένου Ονόµατος Χώρου µε 

κατάληξη .gr, ή µεταβίβασης- µεταβολής επωνυµίας/ονοµατεπωνύµου Φορέα, ανανέωσης 

εκχωρηµένου ή ενεργοποιηµένου δεσµευµένου Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr o Καταχωρητής 

αποδίδει στην ΕΕΤΤ δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά (12,50).  

3. 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 εκχώρηση Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr, 

(β) Σαράντα Τέσσερα (44) Ευρώ + Φ.Π.Α. για ενεργοποίηση δεσµευµένου Ονόµατος Χώρου µε 

κατάληξη .gr 

(γ) Σαράντα Τέσσερα (44) Ευρώ + Φ.Π.Α. για µεταβίβαση εκχωρηµένου ή ενεργοποιηµένου 

δεσµευµένου ονόµατος χώρου µε κατάληξη .gr 

(δ) Σαράντα Τέσσερα (44) Ευρώ + Φ.Π.Α. για µεταβολή επωνυµίας/ονοµατεπωνύµου του Φορέα 

εκχωρηµένου ή ενεργοποιηµένου δεσµευµένου ονόµατος χώρου µε κατάληξη .gr 

(ε) Είκοσι Εννέα Ευρώ και Τριάντα Λεπτά (29,30) + Φ.Π.Α. για ανανέωση εκχωρηµένου ή 

ενεργοποιηµένου δεσµευµένου ονόµατος χώρου µε κατάληξη .gr  

Στα ως άνω τέλη συµπεριλαµβάνεται το τέλος που αποδίδεται από τον Καταχωρητή στην ΕΕΤΤ. 

Μαρούσι, 20 Μαΐου 2005 

Ο Πρόεδρος 

ΕΜΜ. Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

Αρ. Φύλλου 1251

6 Σεπτεµβρίου 2005

Αριθ. 353/185 

Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. ΕΕΤΤ 351/1976 απόφασης «Κανονισµός ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης 

Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 717/Β/27.5.2005). 

 



Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) 

Έχοντας υπόψη: 

 α. Το ν. 2867/2000 «Οργάνωση και Λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες ∆ιατάξεις» (ΦΕΚ 

273/Α/2000), ιδίως το άρθρο 2, παράγρ. 14, στοιχεία α’ και κη’. 

 β. Την υπ’ αριθµ. ΕΕΤΤ 351/76/20.5.2005 απόφαση «Κανονισµός ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης 

Ονοµάτων Χώρου (domain names) µε κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 17/Β/27.5.2005). 

 γ. Τα πολλαπλά ζητήµατα που δηµιουργούνται λόγω της µη έγκαιρης υποβολής αιτήµατος 

ανανέωσης Ονοµάτων Χώρου των οποίων ο χρόνος εκχώρησης έχει λήξει. 

 δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισµού, αποφασίζει: 

 Α. Τροποποιεί την υπ’ αριθµ. ΕΕΤΤ 351/1976 απόφαση «Κανονισµός ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης 

Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 717/Β/27.5.2005), στα εξής δύο σηµεία: 

1. Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 προστίθεται περίπτωση γ) µε το κάτωθι περιεχόµενο: 

«γ) στο αποκλειστικό δικαίωµα υποβολής αίτησης εκχώρησης για το συγκεκριµένο Όνοµα Χώρου, καθώς και 

για τις δεσµευµένες µορφές του µέχρι και την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης του 

Ονόµατος Χώρου. Μετά την πάροδο των δεκαπέντε (15) ηµερών, το Όνοµα Χώρου διατίθεται προς 

καταχώρηση από οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο πρόσωπο». 

2. Στο άρθρο 7 παράγραφος 1 προστίθεται περίπτωση ζ) µε το κάτωθι περιεχόµενο: 

«ζ) Η αίτηση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστηµα που ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 1 περίπτωση γ του 

παρόντος από πρόσωπο µη δικαιούµενο στην υποβολή αίτησης εκχώρησης του συγκεκριµένου ονόµατος 

χώρου, σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο». 

 Β. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ µετά δύο (2) µήνες από την δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Μαρούσι, 17 Αυγούστου 2005 

Ο Πρόεδρος 

Ν. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

Αρ. Φύλλου 1545

9 Νοεµβρίου 2005

∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

∆ιόρθωση σφάλµατος στην απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων 

ΑΠ: 353/185/17.8.2005 (ΦΕΚ 1251/Β/6.9.2005) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. Απόφασης 

ΕΕΤΤ 351/76 «Κανονισµός ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη gr». 



Στην απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΑΠ: 353/185/17.8.2005 (ΦΕΚ 

1251/Β/6.9.2005) «Τροποποίηση της υπ΄αριθµ. πρωτ. απόφασης Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδροµείων 351/76 «Κανονισµός ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr» 

διορθώνεται όπου αναφέρεται ο αριθµός της απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδροµείων που τροποποιείται από το εσφαλµένο «351/1976» στο ορθό «Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 

και Ταχυδροµείων 351/76). 

(Από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων)

 


