
Αριθ. 268/73 (ΦΕΚ Β 1617 31.12.2002) 
 Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Νames) με  
κατάληξη .gr. 
 
 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) 
 
 'Εχοντας υπόψη: 
 
 α. το Ν.2867/2000 "Οργάνωση και Λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες  
Διατάξεις" (ΦΕΚ 273/Α/2000) , ιδίως το άρθρο 3, παράγρ. 14, στοιχεία α' και  
κη', και το άρθρο 7 παράγρ. 1, 
 
 β. το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Απόφασης δεν προκαλείται  
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει: 
 
 
                                                                    
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
 ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ 
 Αρθρο 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. Αντικείμενο Εκχώρησης μπορεί να είναι αποκλειστικά και μόνο: 
 
 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. 
 
 3. Η ΕΕΤΤ είναι αποκλειστικά αρμόδια για την Εκχώρηση: 
 
 α. Ονομάτων Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr και 
 
 β. Ονομάτων Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr των οποίων μόνο το τρίτο  
επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο. 
 
 4. 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 είναι αντικείμενο Εκχώρησης από την  
ΕΕΤΤ και δεν αποκτάται επ' αυτών αποκλειστικό δικαίωμα σύμφωνα με την  
παρούσα  
Απόφαση. 
 
 5. Η χρήση Ονομάτων Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου προϋποθέτει τη, σύμφωνη  
με  
την παρούσα, Εκχώρηση του αντίστοιχου Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με  
κατάληξη  
.gr από το οποίο συντίθεται το Ώνομα Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου ή την  
Εκχώρηση του αντίστοιχου Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr τoυ  
οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο. 
 
 6. Υπό τους όρους και τους περιορισμούς της παρούσας Απόφασης, Ώνομα Χώρου  
3ου ή επόμενου επιnέδου το οποίο συντίθεται από Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr,  
το οποίο σύμφωνα με την παρούσα Απόφαση αποτελεί αντικείμενο εκχώρησης από  
την ΕΕΤΤ, είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται είτε από τον Φορέα του  
εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή από άλλο πρόσωπο, με τη  
σύμφωνη  
γνώμη του Φορέα του αντίστοιχου εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr. 
 
                                                                      
 Άρθρο 2 
 Ορισμοί 
 
 Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονίσμού, οι ακό λουθοι όροι έχουν την  
έννοια που τους αποδίδεται κατω τέρω: 
 



 Αρχείο Ζώνης (zone life): 'Ενααρχείοτο οποίο βρίσκεται σε Εξυπηρετητή  
Ονομάτων και καθορίζει επακριβώς, μεταξύ άλλων, Ονόματα Χώρων μαζί με  
αντίστοιχους υποχώρους, τις αντίστοιχες διευθύνσεις ΙΡ και τους αντίστοιχους  
εξυπηρετητές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
 Εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr: Η ατομική διοικητική πράξη με την  
οποία η ΕΕΤΤ χορηγεί σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το αποκλειστικό δικαίωμα  
χρή  
σης συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου 20υ επιπέδου με κατάληξη .gr ή Ονόματος  
Χώρου 3ου επιπέδου με κατά ληξη ..gr, του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι  
Μεταβλητό Πεδίο. Η ΕΕΤΤ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα εκχώρησης Ονομάτων  
Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr ή Ονομάτων Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη  
.gr, των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο. 
 
 Ενεργοποίηση Ονόματος Χώρου: Η έναρξη λειτουργίας ενός Ονόματος Χώρου ως  
μέσου επικοινωνίας στο Διαδίκτυο μέσω της εγγραφής του στους αντίστοιχους  
Εξυπηρετητές Ονομάτων. 
 
 Ενεργοποίηση Ονόματος Χώρου 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 Ώνομα  
Χώρου με κατάληξη .gr Εξυπηρετητές Ονομάτων απαντούν σε αιτήσεις  
ονοματοδοσίας σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το Σύστημα Ονοματοδοσίας  
Διαδικτύου και το  Παράρτημα Α το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και  
αποτελεί  
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
 
 Εξυπηρετητής Ονομάτων: 'Ενα πληροφοριακό σύστημα συνδεδεμένο με το  
Διαδίκτυο, η βασική λειτουργία του οποίου είναι να αντιστοιχεί ονόματα χώρου  
σε διευθύνσεις ΙΡ σύμφωνα με το Σύστημα Ονοματοδοσίας Διαδικτύου. 
 
 ΙΡ Διεύθυνση: Μία ακολουθία 32 ή 128 δυαδικών Ψηφίων η οποία  
χρησιμοποιείται για λειτουργίες διευθυνσιοδότησης από το Πρωτόκολλο  
Διαδικτύου (Ιnternet PrοtοcοΙ ΙΡ). 
 
 Καταχώρηση: Η διαδικασία Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr στο  
σύνολό της, η οποία εκκινεί με την υποβολή της Αίτησης στον Καταχωρητή και  
λήγει με την Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr από την ΕΕΤΤ. 
 
 Καταχωρητής: Πρόσωπο προς το οποίο είναι δυνατό να γίνονται αιτήσεις  
Εκχώρησης από ενδιαφερόμενους να τους εκχωρηθεί Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr.  
Ο Καταχωρητής οφείλει να πληροί διαρκώς τις ελάχιστες προϋ ποθέσεις του  
Παραρτήματος Β της παρούσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, όπως  
εκάστοτε ισχύει Κάθε πρόσωπο το οποίο τηρεί τις ελάχιστες προϋ ποθέσεις του  
Παραρτήματος Β της παρούσης, δύναται να ενεργεί ως Καταχωρητής. 
 
 Καταχωρούμενος: Πρόσωπο το οποίο υποβάλλει Αίτη ση Εκχώρησης Ονόματος Χώρου  
με κατάληξη .gr διαμέσου Καταχωρητή. 
 
 Μεταβλητό Πεδίο: Μεταβλητό πεδίο Ονόματος Χώρου είναι εκείνο το μέρος του  
Ονόματος Χώρου, το οποίο δεν συντίθεται αποκλειστικά από: 
 
 ί. τα αλφαριθμητικά στοιχεία .gr ή/και 
 
 ίί. τα αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν Κοινόχρηστα Ονόματα Χώρου  
με κατάληξη .gr. 
 
 Μητρώο: Η βάση δεδομένων που περιλαμβάνει το σύνολο των εκχωρηθέντων  
Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr και των Ονομάτων Χώρου 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 ΕΕΤΤ με Aπόφασή 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. Το Μητρώο ανήκει στην ΕΕΠ, η οποία είναι και υπεύθυνη για τη  
σωστή και σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία χρήση του. 
 
 Η ΕΕΤΤ δύναται να αναθέτει σε άλλο πρόσωπο τη διαχείριση του Μητρώου υπό  
τους όρους της παρούσης. 



 
 Ώνομα Χώρου (domain name): 'Ενα αλφαριθμητικό στοιχείο το οποίο  
εξατομικεύει  
κατά τρόπο μοναδικό έναν υπολογιστή συνδεδεμένο σε δίκτυο ή μια ομάδα  
υπολογιστών συνδεδεμένων σε δίκτυο qύμφωνα με τις αρχές του Συστήματος  
Ονοματοδοσίας Διαδικτύου. 
 
 'Ονομα Χώρου ανωτάτου ή 10υ επιπέδου με κατάληξη .gr: Το 'Ονομα Χώρου .gr. 
 
 Ώνομα Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr: Οποιοδήποτε Ώνομα Χώρου με τη  
μορφή όνομα .gr. Το πεδίο "όνομα" αποτελεί το 2ο επίπεδο του ονόματος χώρου  
2ου επιπέδου με κατάληξη .gr. 
 
 'Ονομα Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr: Οποιοδήποτε 'Ονομα Χώρου με τη  
μορφή όνομα 2. όνομα 1 .gr. Τα πεδία "όνομα 2" και "όνομα 1" αποτελούν το 3ο  
και το 2ο επίπεδο, αντίστοιχα, του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr. 
 
 'Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr: Για τις ανάγκες της πα ρούσης Απόφασης,. τα  
Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο  
Εκχώρησης από την ΕΕΤΤ, 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 Διαδικτύου (Domain Νame System DΝS): Το σύνολο των  
στοιχείων λογισμικού και υλικού καθώς και οι μεταξύ τους δικτυακές συνδέσεις  
που υλοποιούν τις αρχές διαχείρισης Ονομάτων Χώρου όπως αυτές τέθηκαν με τα  
πρότυπα του Διαδικτύου 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 πρόσωπο στο οποίο γίνεται  
Εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, σύμφωνα με την παρούσα. 
 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 
 
 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 
 ΟΝΟΜΑΤΑΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ .gr 
 
 Άρθρο 3 
 
 Περιεχόμενο δικαιώματος επί 
 Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr 
 
 1. Τα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr αποτελούνται από αλφαριθμητικούς  
χαρακτήρες του λατινικού αλφα βήτου [AZ,az,09] και τον ειδικό χαρακτήρα  [- 
].  
Τα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr έχουν μήκος από τρεις (3) έως εξήντα (63)  
χαρακτήρες (μη συμπεριλαμβανομένης της κατάληξης .gr). Κάθε επίπεδο των  
Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr δεν μπορεί να αρχίζει ή να τελειώνει με τον  
χαρακτήρα [-] και δεν περιλαμβάνει διαδοχικούς χαρακτήρες [-]. Δεν υπάρχει  
διαφοροποίηση μεταξύ των μικρών ή κεφαλαίων χαρακτήρων. Η ΕΕΤΤ δύναται με  
μεταγενέστερη Απόφασή της, ύστερα από δημόσια διαβούλευση, να ορίσει τη  
χρήση και αλφαριθμητικών χαρακτήρων άλλης μορφής ή αλφαβήτων. 
 
 2. Το δικαίωμα το οποίο αποκτάται με την Εκχώρηση Ονόματος Χώρου με  
κατάληξη .gr συνίσταται αποκλειστι κά και μόνο στην απόκτηση από το Φορέα  
του  
συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr αποκλειστικού δικαιώματος  
χρήσης των συγκεκριμένων αλφαριθμητικών στοιχείων, με αποκλειστικό σκοπό την  
κατά μοναδικό τρόπο εξατομίκευση ενός υπολογιστή συνδεδεμένου σε δίκτυο ή  
μιας ομάδας υπολογιστών συνδεδεμένων σε δίκτυο, σύμφωνα με τις αρχές του  
Συστήματος Ονοματοδοσίας Διαδικτύου. 
 
 3. Ο Φορέας δικαιώματος επί Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr έχει εξουσία 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 του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr του Φορέα, για τη σύνθεση του  



Μεταβλητού Πεδίου άλλου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr του ιδίου επιπέδου,  
με  
σκοπό την κατά μο ναδικό τρόπο εξατομίκευση ενός υπολογιστή συνδεδεμένου σε  
δ(κτυο ή μιας ομάδας υπολογιστών συνδεδεμένων σε δίκτυο, σύμφωνα με τις  
αρχές  
του Συστήματος Ονοματοδοσίας Διαδικτύου. 
 
 β.Να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση του Φορέα στη χρήση αποκλειστικά  
αλφαριθμητικών στοιχείων όμοιων με αυτά τα οποία συνθέτουν το Μεταβλητό  
Πεδίο  
του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr του Φορέα, για τη σύνθεση Ονόματος Χώρου  
που δεν αποτελεί αντικείμενο Εκχώρησης σύμφωνα με την παρούσα Απόφαση, με  
σκοπό την κατά μοναδικό τρόπο εξατομίκευση ενός υπολογιστή συνδεδεμένου σε  
δίκτυο ή μιας ομάοας υπολογιστών συνδεδεμένων σε δίκτυο, σύμφωνα με τις  
αρχές  
του Συστήματος Ονοματοδοσίας Διαδικτύου. Κατ' εξαίρεση από την παρούσα  
παράγραφο: 
 
 ί. Με την επιφύλαξη της ύπαρξης άλλου δικαιώματος επί του σημείου το οποίο  
συντίθεται αποκλειστικά από τους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες που συνθέτουν το  
Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr, ο Φορέας  
Ονόματος Χώρου 2ου .επιπέδου με κατάληξη .gr δεν δύναται να εμποδίσει την  
χρήση των αλφαριθμητικών στοιχείων από τα οποία αποτελείται το Μεταβλητό  
Πεδίο του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr του Φορέα, για τη σύνθεση Ονόματος  
Χώρου τέταρτου ή επόμενου επιπέδου, εφ'όσον το Μεταβλητό Πεδίο του  
εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου χρησιμοποιείται αποκλειστι κά για το σχηματισμό  
του τέταρτου ή επόμενου επιπέδου του Ονόματος Χώρου τέταρτου ή επόμενου  
επιπέδου. 
 
 ίί. Με την επιφύλαξη της ύπαρξης άλλου δικαιώματος επί του σημείου το οποίο  
συντίθεται αποκλειστικά από τους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες που συνθέτουν το  
Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο  
το 3ο επίπεδο είναι μεταβλητό πεδίο, ο Φόρέας Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με  
κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, δεν  
δύναται να εμποδίσει την χρήση των αλφαριθμητικών στοιχείων από τα οποία  
αποτελείται το Μεταβλητό Πεδίο του Oνόματoς Xώρoυ με κατάληξη .gr του Φορέα,  
για τη σύνθεση Ονόματος Χώρου πέμπτου ή επόμενου επιπέδου, εφ'όσον το  
Μεταβλητό Πεδίο του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου χρησιμοποιείται αποκλειστικά  
για το σχηματισμό του πέμπτου ή επόμενου επιπέδου του Ονόματος Χώρου  
πέμπτου ή επόμενου επιπέδου. 
 
 4. Με την επιφύλαξη της ύπαρξης άλλου δικαιώματος επί του σημείου το οποίο  
συντίθετάι 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  
Εκχώ ρηση 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 Χώρου 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,  
εφ'όσον το δεύτερο επί πεδο του δεύτερου Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με  
κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο,  
συντίθεται από άλλο Κοινόχρηστο Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr. 
 
 5. Κάθε Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr, εκχωρείται, χρησιμοποιείται και  
προστατεύεται στη μορφή στην οποία κατατέθηκε. Χρήση του Ονόματος Χώρου με  



κατάληξη .gr από το Φορέα του ή με τη συναίνεσή του, με διαφοροποι ήσεις  
οποιασδήποτε μορφής, δεν συνιστά χρήση του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με  
κατάληξη .gr. Αντίθετα, συνιστά χρήση του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με  
κατάληξη .gr η, με τη συναίνεση ή ανοχή του Φορέα του, χρήση του ως  
συστατικού Ονόματος Xώροu 3ου ή επόμενου επιπέδου με κατάληξη .gr, υπό  
τους όρους και τους περιορισμούς της παρούσης Απόφασης. 
 
 6. 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 
 
 7. Η Εκχώρηση των Ονομάτων Χώρου 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 στον Καταχωρητή. 
 
 8. Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr γίνεται σε φυσικά και νομικά  
πρόσωπα ελληνικά ή αλλοδαπά, ανε ξάρτητα από την εγκατάστασή τους στην  
Ελλάδα  
ή μη. 
 
 9. Δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τον αριθμό των Ονομάτων Χώρου με  
κατάληξη .gr που είναι δυνατόν να εκχωρηθούν σε ένα πρόσωπο. . 
 
 10. Ο Φορέας δικαιώματος επί Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, δεν αποκτά από  
την Εκχώρηση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, σύμφωνα με την παρούσα και  
δικαίωμα διακριτικού γνωρίσματος επί επιχείρησης, προϊόντων ή υπηρεσιών που  
προσφέρει, των συγκεκριμένων δι καιωμάτων αποκτωμένων αποκλειστικά και μόνο  
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που αφορούν την απόκτησή τους. 
 
 11. Δικαιώματα 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 4 
 
 Κοινόχρηστα Ονόματα Χώρου 
 Δευτέρου Επιπέδου με κατάληξη .gr 
 
 1. Η ΕΕΤΤ με Απόφασή της δύναται να καθορίζει Κοινόχρηστα 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, σε οποιονδήποτε  
ενδιαφερόμενο. Σκοπός της υιοθέτησης των Κοινοχρή στων Ονομάτων Χώρου 2ου  
επιπέδου με κατάληξη .gr είναι η διευκόλυνση της αναζήτησης στο Διαδίκτυο,  
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 ΕΕΤΤ και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γ της παρούσης Απόφασης, της  
οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. 
 
 3. 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,  
από την Εκχώρησή τους αποκλείουν τη χρήση σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, του  
ίδιου Μεταβλητού Πεδίου. 
 
 4. Το Παράρτημα Γ είναι δυνατόν να τροποποιείται κα τά διαστήματα από την  
ΕΕΤΤ, αφού προηγηθεί δημόσια διαβούλευση περί τούτου. 
 



 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 
 
 ΟΡΟΙ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
 
 Άρθρο 5 
 
 Λόγοι Απόρριψης Αίτησης Εκχώρησης 
 
 1. Η ΕΕΤΤ απορρίπτει Αίτηση Εκχώρησης στις εξής, πε ριοριστικά οριζόμενες  
περιπτώσεις, που αποτελούν απόλυτους λόγους απόρριψης: 
 
 
" α. Αν η Αίτηση δεν είναι πλήρης και ακριβής σύμφωνα με την παρούσα". 
 
***Η εντός " " παρ.α τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.1 της ΥΑ  310/16     
(ΦΕΚ Β' 558/2.4.2004) 
    Η προγενέστερη μορφή είχε ως εξής: 
   " α. Αν η Αίτηση δεν είναι πλήρης σύμφωνα με την παρούσα". 
 
 β. Αν κατά το χρόνο υποβολής της Αίτησης έχει ήδη εκχωρηθεί σε άλλο  
πρόσωπο, Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr όμοιο με αυτό που αποτελεί το  
αντικείμενο της Αίτησης. Στην περίπτωση αuτή ο αιτών δύναται να ζητήσει τη  
διαγραφή της προηγούμενης Εκχώρησης, εφ'όσον συντρέχουν οι λόγοι διαγραφής  
της σύμφωνα με την παρούσα Απόφαση. 
 
 γ. Αν το συγκεκριμένο Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr συντίθεται από  
αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέ τουν σημείο το οποίο στερείται  
διακριτικού χαρακτήρα ή είναι Κοινόχρηστο ή είναι γεωγραφικός όρος που περι  
λαμβάνεται στο σχέδιο Καποδίστριας. Γεωγραφικός όρος που περιλαμβάνεται στο  
σχέδιο Καποδίστριας εκ χωρείται μόνο στους αντίστοιχους Οργανισμούς Τοπικής  
Αυτοδιοίκησης ανεξάρτητα από τον τρόπο γραφής του με λατινικά στοιχεία.  
Ιδίως, δεν επιτρέπεται η εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr που  
αποτελούν λέξεις κλειδιά στο Διαδίκτυο. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι λέξεις  
www, emaiI, καθώς και κωδικοί χωρών όπως αυτοί περιέ χονται στη λίστα ΙSΟ  
31661 του οργανισμού Iso. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η αποφυγή  
εκχώρησης  
αποκλειστικών δικαιωμάτων η έκταση των οποίων δεν είναι ανά λογη με το σκοπό  
που δικαιολογεί την Εκχώρησή τους επί Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr,  
σύμφωνα  
με την πα ρούσα Απόφαση και ο περιορισμός των αποκλειστικών αυτών  
δικαιωμάτων  
στο απολύτως προσήκον μέτρο για την εξυπηρέτηση του σκοπού που δικαιολογεί  
σύμφωνα με την Πdρούctα Απόφαση, την Εκχώρησή τους επί Ονομάτων Xώρου με  
Kατάληξη. gr.  
 
 δ. Αν το συγκεκριμένο Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr συντίθεται από  
αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν σημείο, η Εκχώρηση του οποίου  
αντίκειται στη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη. 
 
 ε. Αν το συγκεκριμένο Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr συ ντίθεται από  
αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν σημείο η Εκχώρηση του οποίου  
αντίκειται στην καλή πίστη. 
 
 στ. Αν το συγκεκριμένο Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr συντίθεται από  
αλφαριθμητικά στοιxεία τα οποία συνιστούν σημείο και επίσημα του Ελληνικού  
κράτους και των λοιπών κρατών που αναφέρονται στο άρθρο 6 τρις της Συμβάσεως  
των Παρισίων για την Βιομηχανική Ιδιοκτη σία, καθώς και σημείο μεγάλης  
συμβολικής σημασίας, ιδίως θρησκευτικά σύμβολα και λέξεις. 
 
 ζ. Αντο 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 ctυντίθεται από τους  
αλφαριθμητικούς χαρακτήρες gov. 
 
 η. Αν το ίδιο πρόσωπο έχει καταθέσει Αίτηση για το ίδιο Ώνομα Χώρου με  
κατάληξη .gr σε περισσότερους Καταχωρητές. Στην περίπτωση αυτή απορρίπτονται  
όλες οι σχετικές αιτήσεις. 
 
 θ. Αν καταθέσει το ίδιο πρόσωπο εκ νέου Αίτηση η οποία απορρίφθηκε ή Ώνομα  
Χώρου με κατάληξη .gr το οποίο διαγράφηκε, όπως περιγράφεται στην παρούσα  



Απόφα ση, στον ίδιο ή άλλο Καταχωρητή, χωρίς να υπάρχει λόγος που να  
δικαιολογεί αυτή την νέα Αίτηση Εκχώρησης. 
 
 2. Η ΕΕΤΤ απορρίπτει Αίτηση Εκχώρησης στις εξής περιοριστικά οριζόμενες  
περιπτώσεις που αποτελούν σχετικούς λόγους απόρριψης: 
 
 α. Αν το συγκεκριμένο Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr συντίθεται  
απόαλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν σημείο το οποίο έρχεται σε  
σύγκρουση με προηγού μενα δικαιώματα τα οποία έχουν τρίτοι, σύμφωνα με το  
ελληνικό δίκαιο. 
 
 β. Αν η Αίτηση για την Εκχώρηση του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με  
κατάληξη  
.gr έγινε κακόπιστα. 
 
                                                                    
 
 Άρθρο 6 
 
 Λόγοι διαγραφής εκχωρηθέντος 
 Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr 
 
 1.'Ενα Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr διαγράφεται οριστικά με Απόφαση της  
ΕΕΤΤ,  
η οποία κινείται αυτεπάγγελτα ή μετά από Kαταγγελία τρίτου, οσάκις  
συντρέχουν  
μια ή περισσότερες από τις εξής περιοριστικά οριζόμενες περιπτώσεις: 
 
 α. Αν το ζητήσει ο Φορέας με Αίτησή του στην ΕΕΤΤ. 
 
 β. Μετά από αμετάκλητη απόφαση αρμόδιας δημόσιας αρχής ή δικαστηρίου, η  
οποία είναι εκτελεστή στην Ελλάδα ή αντίστοιχη απόφαση διαιτητικού οργάνου  
εκτελεστή στην Ελλάδα, με την οποία αναγνωρίζεται σύμφωνα με το ελληνικό  
δίκαιο προγενέστερο δικαίωμα τρίτου στο Ώνομα Χώρου. με κατάληξη .gr ή σε  
σημείο από το οποίο συντίθε ται εν μέρει ή ολικά, το Ώνομα Χώρου με κατάληξη  
.gr. 
 
 γ. Αν συντρέχει λόγος που δεν θα επέτρεπε την Εκχώρηση του συγκεκριμένου  
Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr σύμφωνα με το άρθρο 5 ανωτέρω. Κατ' εξαίρεση  
της διάταξης αυτής, Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr τα οποία έχουν εκχωρηθεί  
μέχρι τη θέση σε ισχύ της παρούσης Απόφασης παραμένουν σε ισχύ και  
ανανεώνονται ανεξάρτητα από την πιθανή αντίθεσή τους στο άρθρο 5 της  
παρούσης  
Απόφασης. 
 
 δ. Αν το Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr δεν χρησιμοποιείται στο Διαδίκτυο για  
δύο (2) συνεχή έτη. 
 
 ε. Σε περίπτωση που ο Φορέας έχει καταθέσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία ή δεν  
έχει μεριμνήσει εγκαίρως για την κοινοποίηση πιθανής επελθούσας τροποποίησής  
τους σύμφωνα με την παρούσα. 
 
 στ. 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  
Ώνομα  
Χώρου με κατάληξη .gr, κατά τρόπο ο οποίος θα συνιστούσε λόγο διαγραφής του  
Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 
 
 ζ. Σε περίπτωση που ο Φορέας είναι νομικό πρόσωπο και λυθεί, εφόσον το  
σχετικό Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr δεν μεταβιβασθεί, σύμφωνα με την  
παρούσα. 
 
 2. ΏνομαΧώρου με κατάληξη .gr απενεργοποιείται προσωρινά σε περίπτωση  
απόφασης δικαστηρίου εκτελεστής στην Ελλάδα με την οποία επιβάλλεται η  
προσωρινή απο χή από την χρήση του, μέχρι την έκδοση απόφασης αρμόδιας  
δημόσιας αρχής ή δικαστηρίου, εκτελεστής στην Ελλάδα ή απόφασης διαιτησίας  
εκτελεστής στην Ελλάδα. 
 



 3. Σε περίπτωση που ένα Ώνομα 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 προσωρι νά απενεργοποιηθέν Ώνομα Χώρου  
με κατάληξη .gr. 
 
 
                                 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV 
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤ ΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 
 Αρθρο 7 
 
 Διαδικασία Καταχώρησης και 
 Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr 
 
  
"1. Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να του εκχωρηθεί συγκεκριμένο Ονομα Χώρου  
με κατάληξη .gr υποχρεούται να συμπληρώσει και να υποβάλλει Αίτηση Εκχώρησης  
σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή παρέχοντας κάθε αναγκαία προς τούτο  
πληροφορία. Η Αίτηση Εκχώρησης βασίζεται σε σχετικό υπόδειγμα το οποίο  
παρέχεται από τις ιστοσελίδες της ΕΕΤΤ. Η Αίτηση συνοδεύεται από τα  
αναλογούντα τέλη τα οποία καθορίζονται από τον Καταχωρητή κατά αποκλειστική  
του βούληση και τα οποία περιλαμβάνουν τυχόν τέλη τα οποία έχει ορίσει η  
ΕΕΤΤ". 
 
***Το εντός " " σημείο 1 τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 της ΥΑ  
310/16 (ΦΕΚ Β' 558/2.4.2004) 
 
 
" 2.Η Αίτηση Εκχώρησης συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση σε έντυπη ή  
ηλεκτρονική μορφή του Καταχωρούμενου ότι: 
 (α) όσα δηλώνει είναι ακριβή και αληθή 
 (β) σε περίπτωση νομικού προσώπου ότι ο δηλών δεσμεύει το συγκεκριμένο  
νομικό πρόσωπο 
 (γ) στην έκταση που δύναται να γνωρίζει με το αιτηθέν Ονομα Χώρου δεν  
παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων". 
 
***Το εντός " " σημείο 2 τροποποιήθηκε ως άνω το άρθρο 1 παρ.3 της ΥΑ 310/16  
(ΦΕΚ Β' 558/2.4.2004) 
 
 
 
 3. Οι αιτήσεις Εκχώρησης υποβάλλονται από τον αιτούντα το Ώνομα Χώρου με  
κατάληξη .gr σε κάποιον εκ των Καταχωρητών οι οποίοι περιλαμβάνονται σε  
Πίνακα Καταχωρητών τον οποίο τηρεί, δημοσιεύει και κατά καιρούς τροποποιεί η  
ΕΕΤΤ. 
 
 4. Ο Καταχωρητής γνωστοποιεί άμεσα τα πλήρη στοιχείά της Αίτησης στο  
Μητρώο με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω Διαδικτύου και με χρήση κατάλληλης προς  
τούτο εφαρμογής (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφαρμογή Παγκοσμίου Ιστού  
παρεχόμενη από το Μητρώο). 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 πιστοποιη τικό και  
δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής. 
 
 5. Το Μητρώο δίδει άμεσα σε κάθε Αίτηση αριθμό πρωτοκόλλου όπου αναφέρεται  
η ημερομηνία, ώρα και λεπτό της ώρας, υποβολής της Αίτησης και πιστοποιεί  
την υποβολή της συγκεκριμένης Αίτησης με το συγκεκριμένο αριθμό πρωτοκόλλου,  
ημερομηνία, ώρα και λεπτό της ώρας, υποβολής της Αίτησης. 
 
 6. Το Μητρώο με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω Διαδικτύου 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  
Αίτησης,  
στον Καταχωρητή. 
 
 7. Ο Καταχωρητής δίδει στον Καταχωρούμενο αποδεικτικό έγγραφο κατάθεσης της  
Αίτησης στο οποίο αναγράφεται αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία, ώρα και λεπτό  



της ώρας, υποβολής της Αίτησης όπως αυτά εστάλησαν από το Μητρώο. 
 
 8. Το Μητρώο ερευνά άμεσα αν η Αίτηση αφορά Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr το  
οποίο ταυτίζεται με άλλο το οποίο έχει ήδη εκχωρηθεί ή για το οποίο έχει  
κατατεθεί Αίτηση από άλλο πρόσωπο αλλά δεν έχει γίνει ακόμα η Εκχώρησή του  
και εφ'όσον δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση ενεργοποιεί προσωρινά το Ώνομα  
Χώρου με κατάληξη .gr το οποίο αποτελεί αντικείμενο της Αίτησης και  
δημοσιεύει την Αίτηση στις ιστοσελίδες του Μητρώου με την ένδειξη "προσωρινή  
ενεργοποίηση". Το αποκλειστικό δικαίωμα επί του Ονόματος Χώρου δεν αποκτάται  
με την προσωρινή ενεργοποίηση. 
 
"9. Ο Καταχωρητής μετά την υποβολή της Αίτησης ερευνά εάν Εκχώρηση του  
Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr που είναι αντικείμενο της Αίτησης, εμπίπτει  
σε κάποιον από τους απόλυτους λόγους μη Εκχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 5  
σημείο 1 παράγραφοι (α), (β), (ζ) και (η) της παρούσης απόφασης". 
 
***Το εντός " " σημείο 9 τροποποιήθκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.4 της ΥΑ  
310/16 (ΦΕΚ Β' 558/2.4.2004) 
 
"10. Ο Καταχωρητής σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ημερών από την υποβολή  
της Αίτησης Εκχώρησης προωθεί την Αίτηση Εκχώρησης Ονόματος Χώρου με  
κατάληξη .gr στην ΕΕΤΤ ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου, βεβαιώνοντας ταυτόχρονα  
την καταβολή των νομίμων τελών από τον Καταχωρούμενο, με χρήση κατάλληλης  
προς τούτο εφαρμογής η οποία επιτρέπει την ταυτοποίηση του Καταχωρητή και  
εξασφαλίζει τη μη αλλοίωση των στοιχείων με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής  
υπογραφής που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται από  
ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής. Η Αίτηση συνοδεύεται από έκθεση με την  
οποία ο Καταχωρητής εισηγείται την Εκχώρηση ή μη του συγκεκριμένου Ονόματος  
Χώρου με κατάληξη .gr. Σε κάθε περίπτωση ο Καταχωρητής διατηρεί τα πρωτότυπα  
έγγραφα τα οποία τυχόν συνοδεύουν την Αίτηση. Η τήρηση των πρωτοτύπων  
εγγράφων αποτελεί υποχρέωση του Καταχωρητή". 
 
******Το εντός " " σημείο 10 τροποποιήθκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.5 της ΥΑ  
310/16 (ΦΕΚ Β' 558/2.4.2004) 
 
 
 11. Εφόσον ο Καταχωρητής δεν προβεί στις ανωτέρω ενέργειες ή προβεί  
υπερβαίνοντας την τασσόμενη για αυ τές προθεσμία, η ΕΕΠ ενημερώνει σχετικά  
το  
Μητρώο, το Ώνομα Χώρου απενεργοποιείται και η Αίτηση απορρί πτεται  
αυτοδικαίως με ευθύνη του Καταχωρητή. 
 
 12. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη διαβίβαση  
της Αίτησης στην ΕΕΠ από τον Καταχωρητή, η ΕΕΠ προβαίνει είτε σε Εκχώρηση  
του  
Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr που αποτελεί αντικεί μενοτης Αίτησης είτε σε  
απόρριψη της σχετικής Αίτησης. 
 
 Αν παρέλθει η ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία χωρίς την έκδοση Απόφασης της  
ΕΕΤΤ, η Εκχώρηση θεωρείται συντελεσθείσα. Η έκθεση του Καταχωρητή δεν είναι  
δε σμευτική για την ΕΕΠ, η οποία δύναται κατά την κρίση της να  
διαφοροποιείται από αυτήν. 
 
 13. Εντός επτά (7) ημερών από την προσωρινή ενεργο ποίηση του Ονόματος  
Χώρου  
με κατάληξη .grnou γίνεται από το Μητρώο σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οποιοδή  
ποτε πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον δύναται να παρέμ βει στη διαδικασία  
ενώπιον  
της ΕΕΠ και να ζητήσει την μη Εκχώρηση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr  
που  
αποτελεί αντικείμενο της Αίτησης. Στην περίπτωση αυτή παύει να ισχύει η  
προθεσμία της παραγράφου 12 του πα ρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση  
αμετάκλητης  
απόφα σης αρμόδιας δημόσιας αρχής ή δικαστηρίου εκτελεστής στην Ελλάδα ή  
απόφασης διαιτησίας εκτελεστής στην Ελλάδα. 
 
 14. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης δικαστηρίου, εκτελεστής στην Ελλάδα, με  
την οποία ζητείται η διακοπή της προσωρινής ενεργοποίησηςτου Ονόματος Χώρου  
με κατάληξη .gr που αποτελεί αντικείμενο της Αίτησης, η ΕΕΤΤ κοινοποιεί τη  
σχετική απόφαση στο Μητρώο, το οποίο και διακόπτει την προσωρινή  
ενεργοποίηση  



τρυ Ονόματος Χώρου. Για τις ανάγκες της παρούσης στην έννοια της δικαστικής  
απόφασης περιλαμβάνεται και η προ σωρινή διάταξη. 
 
 15. Η Απόφαση της ΕΕΤΤ σύμφωνα με την παράγραφο 12 του παρόντος άρθρου ή η  
απόφαση δικαστηρίου, δημόσιας αρχής ή διαιτησίας σύμφωνα με την παράγραφο 13  
του παρόντος άρθρου, κοινοποιείται άμεσα από την ΕΕΠ στο Μητρώο, το οποίο  
και  
προβαίνει άμεσα σε δη μοσίευση είτε της Εκχώρησης ή της απόρριψης της  
Αίτησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της ΕΕΠ. 
 
 16. Το Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr ενεργοποιείιαι οριστικά από τη  
δημοσίευσή  
του στο Μητρώο που ακο λουθεί την Εκχώρησή του. 
 
 17. Σε περίπτωση που η ΕΕΤΤ απορρίψει την Αίτηση Εκχώρησης Ονόματος Χώρου  
με  
κατάληξη .gr λήγει η προσωρινή ενεργοποίηση του και το Μητρώο προβαίνει στην  
άμεση απενεργοποίησή του. 
 
                                                                      
 Άρθρο 8 
 
 Μεταβολές Στοιχείων Εκχώρησης 
 
 1.Φορείς Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr έχουν το δικαίωμα να μεταβάλλουν τα  
στοιχεία που αφορούν το ~Gνομα Χώρου με κατάληξη .gr που τους έχει εκχωρηθεί 
 
 2. Οι μεταβολές των στοιχείων πραγματοποιούνται δια μέσου των Καταχωρητών. 
 
 "3. Ο Καταχωρητής παραλαμβάνει την Αίτηση του Φορέα η οποία συνοδεύεται από  
υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο Φορέας δηλώνει ότι: 
(α) όσα δηλώνει είναι ακριβή και αληθή και 
(β) σε περίπτωση νομικού προσώπου ότι ο δηλών δεσμεύει το συγκεκριμένο 
νομικό πρόσωπο 
Η ανωτέρω αίτηση και δήλωση μπορεί να υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική  
μορφή. Ο Καταχωρητής ενημερώνει άμεσα το Μητρώο. Το Μητρώο ενημερώνει άμεσα  
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. 
Υπόδειγμα Αίτησης το οποίο πρέπει να συμπληρώνεται σε περίπτωση μεταβολής  
στοιχείων διατίθεται στην Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ". 
 
***Το εντός " " σημείο 3 τροποποιήθκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.4 της ΥΑ  
310/16 (ΦΕΚ Β' 558/2.4.2004) 
 
 4. Ο Φορέας οφείλει να μεριμνά ώστε να κοινοποιεί όλες τις επιγενόμενες  
τροποποιήσεις όπως περιγράφεται στην παρούσα, εντός επτά (7) ημερών από την  
τροποποί ηση στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην Αίτησή του. 
 
 Άρθρο 9 
 
 Αλλαγή Καταχωρητή 
 
 1. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο Φορέας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr έχει  
τη δυνατότητα, αν το επιθυμεί, να αλλάξει Καταχωρητή. 
 
 2. Σε μια τέτοια περίπτωση ακολουθείται η εξής διαδι κασία: 
 
 α. Ο Καταχωρούμενος συμπληρώνει και καταθέτει στον Καταχωρητή της επιλογής  
του μία Αίτηση με την οποία ζητάει να μεταφέρει σε αυτόν όλα τα στοιχεία τα  
οποία αφο ρούν την Εκχώρηση του συγκεκριμένου Ονόματος Χώ ρου με κατάληξη  
.gr  
και να αναθέσει στον συγκεκριμένο Καταχωρητή όλες τις δραστηριότητες  
Καταχωρητή σχε τικά με το συγκεκριμένο Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr. 
 
 Με την Αίτηση ο Καταχωρούμενος γνωστοποιεί και τα στοιχεία του προηγούμενου  
Καταχωρητή 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 Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή νόμιμος  
εκπρόσωπός του τότε η Αίτηση απορρίπτεται 
 
 γ. Ακολούθως ο νέος Καταχωρητής ενημερώνει άμεσα, τον προηγούμενο  
Καταχωρητή  
ότι έχει υποβληθεί Αίτηση αλλαγής Καταχωρητή από τον δικαιούχο του Ονόματος  
Χώρου με κατάληξη .gr. 
 
 δ. Ο προηγούμενος Καταχωρητής ελέγχει εάν ο Κατα χωρούμενος έχει εκπληρώσει  
τις οικονομικές του υπο χρεώσεις σχετικά με το Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr. 
 
 ε. Αν δεν έχουν εκπληρωθεί οι οικονομικές υποχρεώ σεις σχετικά με το Ώνομα  
Χώρου τότε ο προηγούμενος Καταχωρητής ενημερώνει άμεσα τον Καταχωρητή που  
παρέλαβε την Αίτηση και η Αίτηση απορρίπτεται 
 
 στ. Αν έχουν εκπληρωθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις σχετικά με το Ώνομα  
Χώρου  
τότε ο προηγούμενος Κατα χωρητής αποστέλλει άμεσα όλα τα έγγραφα που τηρεί  
σχετικά με το Φορέα του Ονόματος Χώρου στον νέο Καταχωρητή και παύει να  
κάνει χρήση σε έντυπη ή ηλεκτρο νική μορφή των στοιχείων του Φορέως, εκτός  
και αν έχει την προηγούμενη συναίνεσή του προς τούτο σύμφωνα με την κείμενη  
νομοθεσία. 
 
 ζ. Στην περίπτωση που ο προηγούμενος Καταχωρητής δεν αποστείλει τα σχετικά  
έγγραφα άμεσα, τότε ο νέος Καταχωρητής ή ο Καταχωρούμενος ενημερώνουν την  
ΕΕΤΤ  για τη συμπεριφορά του προηγουμένου Καταχωρη τή. Ο προηγούμενος  
Καταχωρητής δικαιούται να αρνηθεί την αποστολή στοιχείων μόνο σε περίπτωση  
που ο Φορέας δεν έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές του υποχρε ωσεις  
σχετικά με το Ώνομα Χώρου. 
 
 3. Ο νέος Καταχωρητής δύναται να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών μόνο για  
λόγους που αφορούν την προσήκουσα υποβολή Αίτησης ή την ύπαρξη οικονομικών  
εκ κρεμοτήτων με τον προηγούμενο Καταχωρητή σχετικά με το Ώνομα Χώρου. Σε  
κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης άρ νησης, ο Καταχωρούμενος ενημερώνει σχετικά  
την ΕΕΤΤ. 
 
 4. Ο νέος Καταχωρητής δύναται να απαιτεί από τον Κα ταχωρούμενο την  
καταβολή  
τελών για την διαδικασία αλ λαγής Καταχωρητή. 
 
 5. Με την ολοκλήρωση τις διαδικασίας Αλλαγής Κατα χωρητή, ο νέος  
Καταχωρητής  
κοινοποιεί την Αλλαγή στο Μητρώο 
 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 
 
 Αρθρο 10 
 
 Διάρκεια Εκχώρησης και Ανανέωση 
 
 1. Το δικαίωμα που αποκτάται με την Εκχώρηση Ονόμα τος Χώρου με κατάληξη  
.gr  
διαρκεί για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Εκχώρησής  
του. 
 
 2. Η Εκχώρηση μπορεί να ανανεώνεται διαρκώς για αλλεπάλληλες περιόδους δύο  
(2) ετών κάθε φορά. Για την ανανέωση απαιτείται υnοβολή σχετικής Αίτησης  
στον  
Κα ταχωρητή, το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά  
την  
οποία λήγει η κάθε χρονική περίο δος για την οποία έχει εκχωρηθεί ή  
ανανεωθεί  
το Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr, συνοδευόμενη από τα σχετικά νόμιμα τέλη και  
τα τυχόν πρόσθετα τέλη τα οποία δύναται να απαιτήσει ο Καταχωρητής. 
 
 3. Ο Καταχωρητής οφείλει να κοινοποιεί την Αίτηση για ανανέωση Ονόματος  
Χώρου με κατάληξη .gr στο Μη τρώο, εντός 24 ωρών. 
 
 4. Με τη δημοσίευση της Αίτησης στο Μητρώο συντε λείται η ανανέωση. 
 



 5. Με τη λήξη της περίοδου Εκχώρησης ή της ανανέω σης το Ώνομα Χώρου με  
κατάληξη .gr απενεργοποιείται από το Μητρώο χωρίς προηγούμενη Απόφαση της  
ΕΕΤΤ. 
 
 
 
                                                                  
 �ρθρο 11 
 Μεταβίβαση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr 
 
 1. Με προηγούμενη Απόφαση της ΕΕΠ, επιτρέπεται η μεταβίβαση Ονομάτων Χώρου  
με κατάληξη .gr. Με τη μεταβίβαση ο μεταβιβάζων απεκδύεται του δικαιώματός  
του σύμφωνα με την παρούσα, το οποίο αποκτά πλέον το πρόσωπο προς το οποίο  
γίνεται η μεταβίβαση. 
 
 2. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στον Καταχωρητή του Φορέα του υπό,  
μεταβίβαση Ονόματος χώρου Αίτηση Μεταβίβασης, και επιπλέον προσκομίζουν στον  
Καταχω ρητή του Φορέα σωρευτικά τα ακόλουθα: 
 
 α. Δήλωση του προσώπου στο οποίο είναι εκχωρημένο το 'Ονομα Χώρου με  
κατάληξη .gr ότι μεταβιβάζει το συγκε κριμένο Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr  
στο  
ενδιαφερόμενο για τη μεταβίβαση πρόσωπο. Η δήλωση πρέπει να είναι σαφής,  
αμετάκλητη και να μην γίνεται υπό αίρεση ή όρο. 
 
 β. Δήλωση του προσώπου προς το οποίο γίνεται η με ταβίβαση ότι αποδέχεται  
τη  
μεταβίβαση. 
 
 "γ. Δήλωση του προσώπου προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση, στην οποία να  
δηλώνει ότι: 
(α) όσα δηλώνει είναι ακριβή και αληθή και 
(β) σε περίπτωση νομικού προσώπου ότι ο δηλών δεσμεύει το συγκεκριμένο  
νομικό πρόσωπο" 
 
***Η εντός " " περίπτωση γ τροποποιήθηκε ως άνω  με το άρθρο 1 παρ.7 της ΥΑ  
310/16 (ΦΕΚ Β' 558/2.4.2004) 
 
 δ. Τα εκάστοτε προβλεπόμενα νόμιμα τέλη και τα επιπλέον τελη τα οποία τυχόν  
απαιτεί για τη μεταβίβαση ο Καταχωρητής. 
 
"ε. Οι δηλώσεις ή βεβαιώσεις οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν  
δύναται να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή". 
 
***Η εντός " " περίπτωση ε τροποποιήθηκε ως άνω  με το άρθρο 1 παρ.8 της ΥΑ  
310/16 (ΦΕΚ Β' 558/2.4.2004) 
 
"3. Ο Καταχωρητής σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από την υποβολή  
της Αίτησης Μεταβίβασης προωθεί την Αίτηση στην ΕΕΤΤ ηλεκτρονικά μέσω  
Διαδικτύου με χρήση κατάλληλης προς τούτο εφαρμογής η οποία επιτρέπει την  
ταυτοποίηση του Καταχωρητή και εξασφαλίζει τη μη αλλοίωση των δεδομένων μέσω  
χρήσης προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής που βασίζεται σε αναγνωρισμένο  
πιστοποιητικό και δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής,  
βεβαιώνοντας ταυτόχρονα την καταβολή των νομίμων τελών από τον  
Καταχωρούμενο. Η Αίτηση συνοδεύεται από έκθεση των απόψεων του Καταχωρητή ως  
προς το αν πληρούνται ή όχι οι όροι για τη μεταβίβαση, σύμφωνα με την  
ανωτέρω παράγραφο 2. Τα τυχόν πρωτότυπα έγγραφα τηρεί ο Καταχωρητής. Η  
έκθεση δεν είναι δεσμευτική για την ΕΕΤΤ. Εντός δέκα (10) ημερών από την  
παραλαβή της Αίτησης, η ΕΕΤΤ με Απόφασή της αποδέχεται ή απορρίπτει την  
Αίτηση και σε περίπτωση αποδοχής, ενημερώνει άμεσα το Μητρώο, περί τούτου. Η  
Αίτηση μεταβίβασης απορρίπτεται μόνο εάν η Αίτηση δεν γίνει προσηκόντως ή η  
δήλωση του μεταβιβάζοντος δεν είναι επαρκής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του  
παρόντος άρθρου. Η αποδοχή της Αίτησης τεκμαίρεται αν παρέλθει άπρακτη η  
προθεσμία του επταημέρου". 
 
***Το εντός " " σημείο 3 τροποποιήθηκε ως άνω με  με το άρθρο 1 παρ.9 της ΥΑ  
310/16 (ΦΕΚ Β' 558/2.4.2004) 
 
 "4. 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, συνεχίζει  



να είναι υπαίτιος για τη χρήση η οποία έγινε από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα τα  
οποία συναίνεσε ή ανέχθηκε να προβαίνουν σε χρήση Ονόματος Χώρου 30υ ή  
επόμενου επιπέδου με κατάληξη .gr τo οποίο συντίθεται από το Ονομα Χώρου με  
κατάληξη .gr τo οποίο αποτελεί αντικείμενο της μεταβίβασης, μέχρι την  
ολοκλήρωση της μεταβίβασής". 
 
***Το εντός " " σημείο 4 τροποποιήθηκε ως άνω με  με το άρθρο 1 παρ.10 της  
ΥΑ 310/16 (ΦΕΚ Β' 558/2.4.2004) 
 
 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 
 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
 
 �ρθρο 12 
 
 Υποχρεώσεις Μητρώου 
 
 1. Το Μητρώο ενεργεί με βάση το συμπεφωνημένο και εγκεκριμένο από την ΕΕTT  
πλαίσιο και σύμφωνα με τις αρ χές της μη διάκρισης, της διασφάλισης της  
διαφάνειας και της αντικειμενικότητας. 
 
 2. .το Μητρώο ενεργοποιεί οριστικά τα.εκχωρούμενα Ονόματα Χώρου με κατάληξη  
.gr μετά την κοινοποίησή τους από την ΕΕΠ και στη μορφή που κατά καιρούς  
προβλέπεται από την ΕΕTT. 
 
 3. Τ ο Μητρώο ενεργοποιεί προσωρινά ή απενεργοποιεί προσωρινά τα Ονόματα  
Χώρου με κατάληξη .gr, όποτε και όπως προβλέπεται από την παρούσα Απόφαση  
και  
στην μορφή που κατά καιρούς προβλέπεται από την ΕΕTT. 
 
 4. Το Μητρώο τηρεί αρχείο Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr, όπου περιέχονται  
τα σχετικά με την Ενεργοποίηση/Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr,  
στοιχεία με βάση τα οποία εξακριβώνεται η χρονική σειρά των αιτήσεων, η  
ταυτότητα των δικαιούχων, ο χρόνος της Ενεργοποίησης, ο χρόνος και η πράξη  
της Εκχώρησης ή άλλες πράξεις, όπως προβλέπεται στην παρούσα Από φαση, η  
ταυτότητα του Καταχωρητή που μεσολάβησε για την πράξη και η περιγραφή του  
Ονόματος Χώρου με κα τάληξη .gr. 
 
 5. Το αρχείο του Μητρώου τηρείται τουλάχιστον σε ηλε κτρονική μορφή με  
χρήση  
κατάλληλα διαμορφωμένης βάσης δεδομένων. Το Μητρώο υποχρεούται να εξάγει τα  
δεδομένα αυτά από τη βάση μετά από σχετικό αίτημα της ΕΕTT και σε κατάλληλη  
ηλεκτρονική μορφοποίηση που θα καθορίζεται από την ΕΕTT. 
 
 6. Το αρχείο του Μητρώου διατίθεται σε μορφή οn line έτσι ώστε να  
εξασφαλίζεται η ανά πάσα στιγμή πρόσβαση της ΕΕΤΤ σε αυτό. Τα μέσα της  
πρόσβασης συμφωνού νται από κοινού μεταξύ Μητρώου και ΕΕΤΤ. 
 
 7. Με την επιφύλαξη τυχόν προσωπικών δεδομένων αιτούντων οι οποίοι έχουν  
ζητήσει τη μη δημοσιοποίησή τους, όλα τα στοιχεία στο Μητρώο  
δημοσιοποιούνται 
 
 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 Εξυπηρε τητή 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 ΠρΟKειμένbυ να πλη ροφορούνται οι χρήστες τόυ Διαδικτύου  
για τις διαδικα σίες που σχετίζονται με τα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr,  
και  
να είναι διαθέσιμη στους χρήστες του Διαδικτύου υπηρεσία δημόσιας αναζήτησης  
Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr. 
 



 11. Το Μητρώο αναλαμβάνει τη δημιουργία, διαχείριση και λειτου ργία της  
απαραίτητης υποδομής (δικτυακούτό που, υπηρεσίας email, τηλεφωνικού κέντρου  
κλπ.) και της ανάπτυξης του κατάλληλου λογισμικού προκειμένου να μπορούν η  
ΕΕΤΤ και οι Καταχωρητές να προβαίνουν με ασφαλείς μεθόδους στις ενέργειες  
που  
απαιτούνται σύμ φωνα με την παρούσα. 
 
 12. Το Μητρώο δεν δρα ως Καταχωρητής. 
 
 13. Η ΕΕΤΤ 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 Μητρώου ανατεθεί από την ΕΕΤΤ σε τρίτους,  
το σύνολο των δεδομένων τα οποία τηρούνται από το Μητρώο, θα ανήκουν στην  
ΕΕΤΤ στην οποία και θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφη όποτε η ΕΕΤΤ τυχόντα  
απαιτήσει και πάντως σε κάθε περίπτωση μετά τη λήξη της αναθέσεως τήρησης  
του  
Μη τρώου από την ΕΕΤΤ στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο  
και αν αυτή επέλθει 
 
 
                                                                  
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ 
 ΔΙAΤAΞEΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ 
 
 �ρθρο 13 
 Λειτουργία Καταχωρητών 
 
 "1.Οι 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 Ενωσης  
και λειτουργούν σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης  
και τα οποία έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα". 
 
 
***Το εντός " " σημείο 1 τροποποιήθηκε ως άνω με  με το άρθρο 1 παρ.11 της  
ΥΑ 310/16 (ΦΕΚ Β' 558/2.4.2004) 
 
 "2. Πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να καταστούν Καταχωρητές και πληρούν τις  
προϋποθέσεις του Παραρτήματος Β, προβαίνουν σε απλή Γνωστοποίηση στην ΕΕΤΤ.  
Η Γνωστοποίηση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται  
στο Παράρτημα Β. Σε περίπτωση Νομικών Προσώπων, η Γνωστοποίηση συνοδεύεται  
από Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους ότι αποδέχονται πλήρως τις  
υποχρεώσεις τους και ικανοποιούν πλήρως τα κριτήρια που απορρέουν από την  
παρούσα Απόφαση της ΕΕΤΤ. Υπόδειγμα της Γνωστοποίησης διατίθεται στις  
ιστοσελίδες της ΕΕΤΤ". 
 
***Το εντός " " σημείο 2 τροποποιήθηκε ως άνω με  με το άρθρο 1 παρ.12 της  
ΥΑ 310/16 (ΦΕΚ Β' 558/2.4.2004) 
 
 
 3. Η ΕΕΤΤ κοινοποιεί άμεσα, κάθε Γνωστοποίηση στο Μητρώο και στις  
ιστοσελίδες της. Από τη δημοσίευση της Γνωστοποίησης στο Μητρώο ο  
γνωστοποιών  
δύναται να λειτουργεί ως Καταχωρητής. 
 
 �ρθρο 14 
 
 Υποχρεώσεις Καταχωρητών 
 
 1. Οι σχέσεις των Καταχωρητών με τους αιτούντες και τους άλλους Καταχωρητές  
διέπονται από τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών και από το  
γενικό τερο πνεύμα της παρούσας Απόφασης, της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού  
και της προστασ(ας των καταναλω τών. 
 
 2.0ι Καταχωρητές υποχρεούνται να τηρούν αρχείο που περιέχει όλα τα  
πρωτότυπα  
έγγραφα που κατά καιρούς τους κατατίθενται από τους Καταχωρούμενους, τις  
σχετι κές αποδείξεις καταβολής τελών καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο  



αποστέλλεται από το Μητρώο ή την ΕΕΤΤ στον Καταχωρητή σχετικά με το  
αντίστοιχο Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr. Η ΕΕΤΤ δύναται να απαιτήσει ανά πάσα  
στιγμή από τους Καταχωρητές οποιαδήποτε από τα πρωτότυπα έγγραφα τηρούν οι  
Καταχωρητές σχετικά με Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr. Οι Καταχωρητές  
μεταβιβάζουν τα αιτούμενα έγγραφα στην ΕΕΤΤ εντός εικοσι τεσσάρων (24) ωρών. 
 
 3. Το αρχείο του Καταχωρητή τηρείται, στην έκταση που αυτό είναι δυνατό και  
σε ηλεκτρονική μορφή με χρή ση κατόλληλα διαμορφωμένης βάσης δεδομένων. Ο Κα  
ταχωρητής υποχρεούται να εξάγειτα δεδομένα αυτά από τη βάση μετά από σχετικό  
αίτημα της ΕΕΤΤ και σε κατάλ ληλη 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  
τί θενται από τον παρόντα Κανονισμό., 
 
 5. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να ενημερώνουν τους Φορείς για οποιαδήποτε  
πληροφορία τους κοινοποιήθη κε από το Μητρώο ή την ΕΕΠ και αφορά το  
αντίστοιχο Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr. 
 
 6. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται, εφόσον τους ζητη θεί, να προβούν σε κάθε  
απαραίτητη ενέργεια σύμφωνα με την παρούσα Απόφαση για την εξυπηρέτηση των  
Κα  
ταχωρουμένων. Απαγορεύεται οι Καταχωρητές να εφαρ~ μόζουν πρακτικές που  
εμποδίζουν τους Καταχωρούμε νους να απευθύνονται ελεύθερα σε όποιον  
Καταχωρητή επιθυμούν ή να αντικαθιστούν τον Καταχωρητή που χρη σιμοποιούν. 
 
 7. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να αποδίδουν στην ΕΕΠ τα εκάστοτε νόμιμα  
τέλη  
που ορίζονται από την ΕΕΤΤ, σύμφωνα με την παρούσα Απόφαση. 
 
 8. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να διαθέτουν καΙ να μεριμνούν για την καλή  
λειτουργία δικών τους Εξυπηρε τητών Ονομάτων (τουλάχιστον δύο) προς  
εξυπηρέτηση των Καταχωρουμένων, εφόσον οι Καταχωρούμενοι το επιθυμούν, καθώς  
και για τη δίκτυακή σύνδεση αυτών των εξυπηρετητών με το Σύστημα  
Ώνοματοδοσίας Διαδικτύου. 
 
 9. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική  
υποδομή έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνούν με το Μητρώο με όλες τις  
διαθέσιμες από το Μητρώο μεθόδους προκειμένου να εξυπηρετούν τις αιτήσεις  
των  
Καταχωρουμένων. 
 
 10. Απαγορεύεται η καταχώρηση και ανανέωση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr  
με πρωτοβουλία του Καταχωρητή.. χωρίς την προηγούμενη έγγραφη Αίτηση του  
Καταχωρούμενου. 
 
 11. Ο Καταχωρητής επιτρέπεται να είναι και Καταχωρού μενος μόνο αν τα  
αιτούμενα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr είναι για δική του χρήση. Σε κάθε  
περίπτωση ο Καταχω ρητής δεν πρέπει να κάνει κατάχρηση του δικαιώματος αυ  
τού, επιδιώκοντας την Εκχώρηση στον ίδιο αδικαιολόγητα μεγάλου αριθμού  
Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr. 
 
 12. Οι Καταχωρητές δεν αρνούνται, χωρίς εύλογη αιτία, παροχή υπηρεσιών  
Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κα τάληξη .gr. 
 
 13. Σε περίπτωση που ο Καταχωρητής επιθυμεί να παύσει να λειτουργεί ως  
τέτοιος τότε οφείλει να ενημερώσει τουλάχιστο ενενήντα (90) ημέρες πριν το  
Μητρώο, την ΕΕΤΤ και τους Καταχωρουμένους του, έτσι ώστε να μπορέσουν  
εγκαίρως να μεταφερθούν σε άλλο Καταχωρητή και επιπλέον οφείλει να κάνει  
κάθε  
αναγκαία για τη μεταφορά τους ενέργεια. Σε περίπτωση που κάποιος Φορέας ή  
Καταχωρούμενος δεν αναλάβει τα έγγραφα τα οποία τον αφορούν εντός της  
ανωτέρω  
προθεσμίας και δεν ορίσει εντός της ίδιας προθεσμίας άλλο Καταχωρητή, ο  
Καταχωρητής καταστρέφει τα έγγραφα και ενημερώνει την ΕΕΤΤ η οποία ανακαλεί  
την Εκχώρηση και διατάσσει το Μητρώο να προβεί σε απενεργοποίηση του  
Ονόματος  
Χώρου με κατάληξη .gr. 
 



 14. α. Με Απόφαση της ΕΕΤΤ, ύστερα από ακρόαση η οποία διενεργείται σύμφωνα  
με τον Κανονισμό Ακροάσεων της ΕΕΤΤ, διαγράφεται Καταχωρητής σε περίπτωση  
που  
δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την πα ρούσα Απόφαση,  
ενδεικτικά όταν δεν αποδίδονται στην ΕΕΤΤ προσηκόντως τα νόμιμα τέλη με τα  
οποία βαρύνονται οι Καταχωρούμενοι, εάν οι Καταχωρητές παραβιάζουν τις  
διατάξεις της παρούσας Απόφασης, τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών  
ηθών, ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις τους μετους αιτούμενους Ονόματα Χώρου με  
κατάληξη .gr, καθώς και τις αρχές της κείμενης νομοθεσίας περί προστα σίας  
του ανταγωνισμού, προστασίας του καταναλωτή και προστασίας δεδομένων  
προσωπικού χαρακτήρα. 
 
 β. Ύστερα από Απόφαση της ΕΕΤΤ διαγράφεται Καταχωρητής σε περίπτωση θέσης  
σε  
εκκαθάριση, ή νόμιμης διαχείρισης ή κήρυξης σε πτώχευση. 
 
 15: Στις περιπτώσεις της παραγράφου 14 του παρόντος �ρθρου ο Καταχωρητής  
υποχρεούται να παραδώσει άμε σα τα πρωτότυπα έγγραφα στην ΕΕΤΤ. Ταυτόχρονα,  
η  
ΕΕΤΤ δημοσιεύει προσηκόντως το γεγονός και καλεί όλους του Φορείς και  
Καταχωρούμενους να αναλάβουν τα πρωτότυπα έγγραφά τους και να επιλέξουν νέο  
Κατα χω ρητή εντός ενενήντα (90) ημερών από την πρώτη δημοσίευση από την  
ΕΕΤΤ. Σε περίπτωση που κάποιος Φο ρέας ή Καταχωρούμενος δεν αναλάβει τα  
έγγραφα τα οποία τον αφορούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας και δεν ορίσει  
εντός της ίδιας προθεσμίας νέο Καταχωρητή, η ΕΕΤΤ καταστρέφει τα έγγραφα,  
ανακαλεί την Εκχώρη ση και διατάσσει το Μητρώο να προβεί σε απενεργοποίηση  
του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr. 
 
 16. Οι Καταχωρητές επιτρέπουν στην ΕΕΤΤ ή/και σε πρόσωπα τα οποία  
υποδεικνύει κατά καιρούς η ΕΕττ, ύστερα από εύλογη ειδοποίηση; να  
επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις τους και να ελέγχουν την τήρηση των  
υποχρεώσεων των Καταχωρητών. Επίσης οι Καταχωρητές παρέχουν στην ΕΕΤΤ κάθε  
ανογκαία πληροφορία σχετικά με την λειτουργία τους ως Καταχωρητές. 
 
 17. Οι Καταχωρητές κατά την παροχή των υπηρεσιών τους πρέπει να τηρούν όλες  
τις υποχρεώσεις οι οποίες συνάδουν από την παρούσα Απόφαση. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ 
 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
 �ρθρο 15 
 
 Προστασία Δεδομένων 
 
 1. Τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων Φορέων Ονομάτων Χώρου δεν  
δημοσιοποιούνται σε πε ρίπτωση προηγούμενης ρητής άρνησης του δικαιού χου.  
Κατ'εξαίρεση από τα παραπάνω, η ΕΕΤΤ σε κάθε περίπτωση γνωστοποιεί τα  
στοιχεία δικαιούχου κατά του οποίου τρίτος επιθυμεί να κινήσει δικαστικές  
διαδικασίες. 
 
 2. Με 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 μόνο στο βαθμό που  
αυτά είναι απαραίτητα για την Αίτηση Εκχώρησης του ονόματος. Η συλλογή ή  
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς απαγορεύεται,  
χωρίς τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου, σύμφωνα με την κείμενη  
νομοθεσία. 
                                                                      
 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ 
 ΤΕΛΗ 
 
 �ρθρο 16 
 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 εί ναι ανάλογο του κόστους διαχείρισης από την ΕΕΤΤ των Ονομάτων  
Χώρου  



με κατάληξη .gr. 
 
 2. Η ΕΕΤΤ προσδιορίζει με Απόφασή της τα τέλη που οι Καταχωρητές συλλέγουν  
από τους Καταχωρούμενους και τα αποδίδουν στην ΕΕΠ για τις υπηρεσίες που αφο  
ρούν την Εκχώρηση, την Ανανέωση και τη Μεταβίβαση Ονόματος Χώρου με κατάληξη  
.gr. 
 
 "3.Οι Καταχωρητές αποδίδουν τα οφειλόμενα στην ΕΕΤΤ τέλη συνολικά εντός των  
πρώτων δεκαπέντε εργάσιμων ημερών κάθε μήνα για τέλη που οφείλονται για τον  
προηγούμενο μήνα". 
 
***Το εντός " " σημείο 3 τροποποιήθηκε ως άνω με  με το άρθρο 1 παρ.13 της  
ΥΑ 310/16 (ΦΕΚ Β' 558/2.4.2004) 
 
 4. Οι Καταχωρητές δύνανται να εισπράττουν, επιπλέον των νομίμων τελών που  
προσδιορίζονται από την ΕΕΤΤ πρόσθετα τέλη από τους Καταχωρούμενους για τις  
παρεχόμενες σε αυτούς υπηρεσίες. Τα πρόσθετα τέλη καθορίζονται από τον  
Καταχωρητή αλλά το ανώτε ρο ύψος τους καθορίζεται από την ΕΕΤΤ με Απόφασή  
της. 
 
 5. Η ΕΕΤΤ δύναται να αναπροσαρμόζει με Απόφασή της το ύψος των τελών των  
παραγράφων 2 και4 του παρόντος �ρθρου. Το χρονικό διάστημα μεταξύ  
δημοσιεύσεως της Αποφάσεως και ενάρξεως της ισχύος της δε μπορεί να εί ναι  
μικρότερο των τριών (3) μηνών. 
 
 
                                                                     
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ 
 ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 
 
 �ρθρο 17 
 �σκηση Εποπτείας 
 
 1. Η ΕΕΤΤ εποπτεύει τη διαδικασία Εκχώρησης με σκοπό να διασφαλιστεί η  
εφορμογή της παρούσας Από φασης, του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου και της  
νο μοθεσίας προστασίας του καταναλωτή και του ανταγω νισμού. 
 
 2. Το Μητρώο και οι Καταχωρητές nρέπει να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία  
που θεωρείται απαραίτητη από την ΕΕΤΤ για τη διαχείριση της ονοματοδοσίας  
του  
Διαδι κτύου ή για στατιστικούς λόγους. 
 
 3. Το Μητρώο υποχρεούται να συντάσσει και να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ Τριμηνιαία  
'Εκθεση Πεπραγμένων, η οποία περιλαμβάνει τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία,  
σχετικά με τη διαχείριση του χώρου .gr, όπως το περιεχό μενο αυτής της  
'Εκθεσης ορίζεται από καιρό σε καιρό από την ΕΕΤΤ. 
 
 4. Η Τριμηνιαία 'Εκθεση πρέπει να υποβάλλεται σε ηλε κτρονική καθώς και σε  
έντυπη μορφή. Ενδεικτικά, η Τρι μηνιαία 'Εκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες  
σχετικές με τις κάτωθι κατηγορίες: 
 
 α. Φορείς Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr Αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των  
Φορέων Ονομά των Χώρου με κατάληξη .gr μέχρι το πέρας της τριμηνίας  
ταξινομημένων ανά Καταχωρητή καθώς και ο αριθμός των Φορέων Ονομάτων Χώρου  
με  
κατάληξη .gr που προ στέθηκαν στη βάση του Μητρώου κατά τη διάρκεια του  
ίδιου  
διαστήματος. 
 
 β. ονόματα Χώρου Αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των Ονομάτων Χώρου με  
κατάληξη .gr που εκχωρήθηκαν μέχρι το πέρας του προηγουμένου τριμήνου, καθώς  
και ο αριθμός των Ονο μάτων Χώρου με κατάληξη .gr που εκχωρήθηκαν, δια  
γράφηκαν, έληξαν ή ανανεώθηκαν κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου χρονικού  
διαστήματος. Επιπλέον, τα ανωτέ ρω ταξινομούνται ανά Καταχωρητή. 
 
 γ. Δραστηριότητα Εξυπηρετητών ονομάτων Αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των  
αιτήσεων προς τους Εξυπηρετητές Ονομάτων του Μητρώου μέχρι το πέ ρας του  
προηγουμένου τριμήνου. Επιπλέον, ο αριθμός αυτός αναλύεται ανά Χώρο ,2ου  
επιπέδου για τα θεσμο θετημένα από την ΕΕΤΤ Κοινόχρηστα Ονόματα Χώρου 2ου  
επιπέδου, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Γ της παρούσης Απόφασης. 
 



 5. Πριν την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους οι Kαταxωρητέq υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ  
ετήσια έκθεση για τις καταχωρή σεις ονομάτων κατά το προηγούμενο  
ημερολογιακό  
έτος. 
 
 Η ετήσια έκθεση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή κα θώς και σε έντυπη  
μορφή.  
Ενδεικτικά, η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με τους  
ακόλουθους δείκτες: 
 
 α. Το πλήθος των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr που διαχειρίζεται ο  
Καταχωρητής  και είναι εκχωρημένα από την ΕΕΤΤ. 
 
 β. Τ ο πλήθος των ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr που διαχειριζόταν ο  
Καταχωρητής και των οποίων έληξε η Εκχώρηση κατά το προηγούμενο έτος χωρίς ο  
Φορέας τους να προβεί σε Ανανέωση. 
 
 γ. Το πλήθος των Φορέων Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr που εξυπηρετούνται  
από το συγκεκριμένο Καταχω ρητή. 
 
 δ. Το πλήθος των Φορέων Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr που προστέθηκαν ή  
αφαιρέθηκαν κατά το προη γούμενο έτος σε σχέση με τον Καταχωρητή. 
 
 6. Οι προσαγόμενες πληροφορίες πρέπει να είναι επίκαιρες και να  
αντιστοιχούν στην πραγματική κατάσταση των εκχωρηθέντων Ονομάτων Χώρου κατά  
τον χρόνο υποβολής της έκθεσης. 
 
 7. Η ΕΕΤΤ δύναται να προβαίνει σε αποκάλυψη πληρο φοριών που είναι  
αναγκαίες  
για την εκπλήρωση των κα θηκόντων της, σεβόμενη την αρχή της αναλογικότητας  
και το επαγγελματικό απόρρητο. 
 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ 
 
 ΧΡΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ 3ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ 
 
 �ρθρο 18 
 
 Χρήση Ονομάτων Χώρου 3ου ή 
 επόμενου επιπέδου χωρίς Εκχώρηση 
 
 1. Δεν απαιτείται Εκχώρηση για Ονόματα Χώρου 3ου ή επομένου επιπέδου τα  
οποία συντίθενται από Ονόματα Χώρου 2ου επιπέδου ή Ονόματα Χώρου 3ου  
επιπέδου  
με κατάληξη .gr, των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Με ταβλητό Πεδίο. 
 
 2. Ο Φορέας κάθε Ονόματος Χώρού δύναται να επιτρέπει τη χρήση του Ονόματος  
Χώρου με κατάληξη .gr το οποίο του έχει εκχωρηθεί από τρίτους υπό τους εξής  
όρους: 
 
 α. Ο Φορέας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενεργοποίηση Ονόματος  
Χώρου  
30υ ή επόμενου επιπέ δου που περιλαμβάνει το εκχωρηθέν στον Φορέα Ώνομα  
Χώρου  
με κατάληξη .gr, με τη συναίνεση ή την ανοχή του. 
 
 β. Ο Φορέας υποχρεούται να μεριμνά ώστε να μην επι τρέπει την ενεργοποίηση  
Ονόματος Χώρου 30υ ή επό μενου επιπέδου που περιλαμβάνει το εκχωρηθέν στον  
Φορέα Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr, σε περιπτώσεις που θα συνιστούσαν λόγο μη  
αποδοχής Αίτησης εκχώ ρησης σύμφωνα με την παρούσα Απόφαση και ώστε να  
επιβάλλει τη διακοπή χρήσης όποτε συντρέχει λόγος διαγραφής της χρήσης  
σύμφωνα με την παρούσα Από φαση. 
 
 γ. Ο Φορέας οφείλει να διαθέτει αντίστοιχη υποδομή για. την επίτευξη των  
ανωτέρω. 
 
 4. Το δικαίωμα το οποίο αποκτά τρίτος από τον Φορέα, δεν συνιστά Εκχώρηση  
σύμφωνα με την παρούσα Από φαση. 
 
 5. Σε περίπτωση διαγραφής του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr τoυ Φορέα,  
παύει η χρήση όλων των Ονομά των Χώρου των οποίων η λειτουργία βασίζεται στο  



συγκεκριμένο Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 
 
 6. Ο Φορέας οφείλει να ενημερώνει εγγράφως κάθε εν διαφερόμενο για τα  
δικαιώματα, τα οποία αποκτά σύμ φωνα με την παρούσα Απόφαση. 
 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ 
 ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
 �ρθρο 19 
 
 Τελικές και Μεταβατικές διατάξεις 
 
 1. Η ΕΕΤΤ εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευ ση του παρόντος  
ανακοινώνει κατά πόσον θα προβεί σε ανάθεση της τήρησης του Μητρώου σε άλλο  
νομικό πρόσωπο ή όχι 
 
 2. Για περίοδο δώδεκα (12) μηνών σε περίπτωση που η ΕΕΤΤ τηρήσει μόνη της  
το  
Μητρώο, ή σε αντίθετη περί πτωση μέχρι την ανάθεση, μετά από διαγωνιστική  
διαδι κασία, σε νομικό πρόσωπο και την ενεργοποίηση του Μητρώου, το Ίδρυμα  
Τεχνολογίας 'Ερευνας Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕΙΠ) συνεχίζει να λειτουργεί  
όπως μέ χρι τη δημοσίευση του παρόντος. 
 
 3. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 6, 8, 10, 12, 14 εκτός της παραγράφου 8,  
15, 17 και 18 τυγχάνουν άμεσης εφαρμογής από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι  
διατάξεις των άρθρων 7,9,11, 13 και 16 δεν εφαρμόζονται κα τά τη διάρκεια  
της  
μεταβατικής περιόδου που ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 
 
 4. Κατ' εξαίρεση της παραγράφου 12 του �ρθρου 12 της παρούσας Απόφασης, το  
Ίδρυμα Τεχνολογίας 'Ερευνας  Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕΙΠ) λειτουργεί σαν  
Κατα χωρητής μέχρι νεώτερης Απόφασης της ΕΕΠ. Γιατοχρο νικό διάστημα κατά το  
οποίο το ΙΤΕΙΠ λειτουργεί ως Κα ταχωρητής, η Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με  
κατάληξη .gr πραγματοποιείται με την ακόλουθη διαδικασία: 
 
 α. Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να του εκχωρηθεί συγκεκριμένο Ώνομα Χώρου  
με κατάληξη .gr υποχρεού ται να συμπληρώσει και να υποβάλλει Αίτηση  
Εκχώρησης  
προς το ΙΤΕΙΠ. Η Αίτηση συνοδεύεται από τα αναλογού ντα τέλη τα οποία  
καθορίζονται από το ΙΤΕΙΠ. 
 
 β. Κάθε πρόσωπο, το οποίο επιθυμεί να του εκχωρηθεί συγκεκριμένο Ώνομα  
Χώρου  
με κατάληξη .gr, παρέχει στο ΙΤΕΙΠ κάθε αναγκαία προς τούτο πληροφορία και  
τα  
σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα μέσα σε σαρανταπέντε (45) ημέρες από την  
ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 
 
 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που  
αιτείται την εκχώρηση ότι στην έκταση που δύναται να γνωρίζει με το αιτηθέν  
Ώνο μα Χώρου δεν παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων. 
 
 γ. Το ΙΤΕΙΠ μετά την υποβολή της Αίτησης ερευνά εάν Εκχώρηση του Ονόματος  
Χώρου με κατάληξη .gr που εί ναι αντικείμενο της Αίτησης, εμπίπτει σε  
κάποιον  
από τους απόλυτους λόγους μη Εκχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσης  
Απόφασης. Εφ'όσον δεν συντρέ χει τέτοια περίπτωση ενεργοποιεί προσωρινά το  
Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr το οποίο αποτελεί αντικείμενο της Αίτησης και  
δημοσιεύει την Αίτηση 'στις ιστοσελίδες του με την ένδειξη "προσωρινή  
ενεργοποίηση". Το αποκλει στικό δικαίωμα επί του Ονόματος Χώρου δεν  
αποκτάται  
με την προσωρινή ενεργοποίηση. 
 
 δ. Το ΙΤΕΙΠ σε αποκλειστική προθεσμία πενήντα δύο (52) ημερών από την  
υποβολή της Αίτησης Εκχώρησης αποστέλλει την Αίτηση Εκχώρησης Ονόματος Χώρου 
με κατάληξη .gr στην ΕΕΤΤ. Η Αίτηση συνοδεύεται από έκ θεση με την οποία το  
ΙΤΕΙΠ εισηγείται την Εκχώρηση ή μη του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με  
κατάληξη .gr. 
 
 Κατ' εξαίρεση από τα ανωτέρω, ο χρόνος γνωστοποίησης απότο )ΤΕΙΠ στην ΕΕΤΤ  
είναι το αργότερο εντός 72 ωρών από την κατάθεση της Αίτησης, εφόσον το  



ΙΤΕΙΠ  
διαπι στώνει ότι υπάρχει εκχωρημένο ήδη άλλο Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr  
προς  
το οποίο ταυτίζεται το Ώνομα Χώ ρου το οποίο αποτελεί αντικείμενο της  
Αίτησης. Η Αίτηση Εκχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr και η έκθε ση που  
τη συνοδεύει αποστέλλονται από το ΙΤΕΙΠ στην ΕΕΤΤ με χρήση προηγμένης  
ηλεκτρονικής υπογραφής που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστόποιητικό και  
δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής, έτσι ώστε να  
ταυτοποιείται το ΙΤΕΙΠ κα(να εξασφαλίζεται η μη αλλοίωση των δεδομένων που  
λαμβάνει η ΕΕΤΤ. Σε κάθε περίπτωση το ΙΤΕΙΠ διατηρεί τα πρωτό\υπα έγγρα φατα  
οποία συνοδεύουν την Αίτηση. Η τήρηση των πρω τοτύπων εγγράφων αποτελεί  
υποχρέωση του ΙΤΕΙΠ. 
 
 ε. Εφόσοντο ΙΤΕΙΠ δεν προβεί στις ανωτέρω ενέργειες ή προβεί υπερβαίνοντας  
την τασσόμενη για αυτές προθε σμία ή αδυνατεί να προβεί λόγω μη ολοκλήρωσης  
της δια δικασίας με τον ενδιαφερόμενο για εκχώρηση Ονόματος Χώρου με  
κατάληξη  
.gr, το Ώνομα Χώρου απενεργοποιεί ται και η Αίτηση απορρίπτεται αυτοδικαίως. 
 
 στ. Εντός τριάντα (30) ημερών απότηΥ αποστολή τηςΑί τησης Εκχώρησης από ΤΟ  
ΙΤΕΙΠ στην ΕΕΤΤ, η ΕΕΤΤ προβαίνει είτε σε Εκχώρηση του Ονόματος Χώρου με  
κατά  
ληξη .gr που αποτελεί αντικείμενο της Αίτησης είτε σε απόρριψη της σχετικής  
Αίτησης. Η έκθεση του ΙΤΕΙΠ δεν είναι δεσμευτική για την ΕΕΤΤ, η οποία  
δύναται κατά την κρίση της να διαφοροποιείται από αυτήν. 
 
 ζ. Εντός επτά (7) ημερών από την προσωρινή ενεργοποί ηση του Ονόματος Χώρου  
με κατάληξη .gr που γίνεται από το ΙΤΕΙΠ σύμφωνα με το παρόν άρθρο,  
οποιοδήποτε πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον δύναται να παρέμβει στη δια δικασία  
ενώπιον της ΕΕΤΤ και να ζητήσει την μη Εκχώρηση του Ονόματος Χώρου με  
κατάληξη .gr που αποτελεί αντι κείμενο της Αίτησης. Στην περίπτωση αυτή  
παύει  
να ισχύει η προθεσμία των εδαφίων δ' και στ' της παρούσης παρα γράφου μέχρι  
την έκδοση αμετάκλητης απόφασης αρμό διας δημόσιας αρχής ή δικαστηρίου  
εκτελεστής στην Ελλάδα ή απόφασης διαιτησίας εκτελεστής στην Ελλάδα. 
 
 η. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης δικαστηρίου, εκτε λεστής στην Ελλάδα, με  
την οποία ζητείται η διακοπή της προσωρινής ενεργοποίησης του Ονόματος Χώρου  
με κα τάληξη .gr που αποτελεί αντικείμενο της Αίτησης, η ΕΕΤΤ κοινοποιεί τη  
σχετική απόφαση στο ΙΤΕΙΠ, το οποίο και δια κόπτει την προσωρινή  
ενεργοποίηση  
του Ονόματος Χώρου. 
 
 Για τις ανάγκες της παρούσης στην έννοια της δικαστικής απόφασης  
περιλαμβάνεται και η προσωρινή διάταξη. 
 
 θ. Η Απόφαση της ΕΕΤΤ σύμφωνα με το εδάφιο στ' της παρούσης παραγράφου ή η  
απόφαση δικαστηρίου , δη μόσιας αρχής ή διαιτησίας σύμφωνα με το εδάφιο η'  
της παρούσης παραγράφου, κοινοποιείται άμεσα από την ΕΕΤΤ στο ΙΤΕΙΠ, το  
οποίο  
και προβαίνει άμεσα σε δημο σίευση είτε της Εκχώρησης ή της απόρριψης της  
Αίτη σης, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της ΕΕΤΤ. 
 
 ι Το Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr ενεργοποιείται οριστικά από τη δημοσίευσή  
του στο ΙΤΕΙΠ που ακολουθεί την Εκχώρησή του. 
 
 ια. Σε περίπτωση που η ΕΕΤΤ απορρίψει την Αίτηση Εκχώρησης Ονόματος Χώρου  
με  
κατάληξη .gr λήγει η προσωρινή ενεργοποίηση του και το ΙΤΕΙΠ προβαίνει στην  
άμεση απενεργοποίησή του. 
 
 5. Στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ολοκλήρω σης της διαγωνιστικής  
διαδικασίας για την ανάδειξη Μητρώου για το .gr KaL της ενεργοποίησης του  
Μητρώου, το ΙΤΕΙΠ οφείλει να διευκολύνει την διαδικασία μεταβίβασης του  
αρχείου ονομάτων χώρου στην ΕΕΤΤ με ηλεκτρονική μορφοποίηση των στοιχείων με  
βάση διεθνώς αποδεκτό ανοικτό πρότυπο (π.χ. ΧΜL) που θα συμφωνη θεί από  
κοινού μεταξύ ΕΕΤΤ και ΙΤΕΙΠ. Παράλληλα το ΙΤΕΙΠ οφείλει να μεταβιβάσει στην  
ΕΕΤΤ όλα τα σχετικά με τις υπάρχουσες καταχωρήσεις δικαιολογητικά. 
 
 6. Η διάρκεια των δικαιωμάτων επί Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr, τα οποία  
εκχωρούνται ή ανανεώνονται μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου σύμφωνα  



με το παρόν άρθρο, είναι η προβλεπόμενη από τις, μέχρι τη δη μοσίευση της  
παρούσας, διατάξεις. 
 
 7. Αιτήσεις για καταχώρηση ονομάτων που υποβλήθη καν στο ΙΤΕΙΠ πριν από την  
έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης και εκκρεμούν, διεκπεραιώνονται από το  
ΙΤΕ ΙΠ σύμφωνα με τις, πριν από τη δημοσίευση της παρού σας Απόφασης,  
διατάξεις. 
 
 8. Τα ΙΤΕΙΠ μετατρέπει άμεσα σε κατάσταση "regis tered" όλα τα ονόματα  
χώρου  
με κατάληξη .gr, τα οποία βρίσκονται, μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας Απόφα  
σης, σε κατάσταση "reserved" καιγια τα οποία δεν εκ κρεμεί η υποβολή κάποιου  
δικαιολογητικού ή νομιμοποιητικού εγγράφου που θα απαιτείτο για να  
μεταπέσουν σε κατάσταση "registered" και ενημερώνει άμεσα τους αντί στοιχους  
δικαιούχους. 
 
 9. Δικαιούχοι Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr που απέκτησαν ή θα αποκτήσουν  
σχετικά δικαιώματα μέχρι την ενεργοποίηση του Μητρώου σύμφωνα με το παρόν  
άρθρο, επιλέγουν Καταχωρητή της επιλογής τους. 
 
 10. Ο παρών Κανονισμός διέπει όλα τα Ονόματα Χώρου τα οποία έχουν εκχωρηθεί  
μέχρι τη θέση του σε ισχύ ανε ξάρτητα από τη διαδικασία από την οποία  
εκχωρήθηκαν. 
 
 Κάθε διάταξη η οποία ρυθμίζει ζητήματα που καλύπτονται από τα άρθρα 1 έως6,  
8, 10,12, 14 εκτός της παραγράφου 8, 15, 17 και 18 της παρούσας Απόφασης  
παύει να ισχύει από τη θέση σε ισχύ των άρθρων αυτών. Κάθε διάταξη που  
ρυθμίζει θέματα που καλύπτονται από τα υπόλοιπα άρθρα και την παράγραφο 8  
του  
άρθρου 14 της παρούσας Από φασης παύει να ισχύει από τη θέση σε ισχύ αυτών. 
 
 11. Μέχρι νεώτερης αντίθετης Απόφασης της ΕΕΤΤ, ο σημερινός φορέας του  
κοινόχρηστου ονόματος χώρου 2ου επιπέδου [.gov .gr) δρα ως Μητρώο και ως  
Καταχω ρητής για το κοινόχρηστο Ώνομα Χώρου 20υ επιπέδου [.gov .gr) και κατ'  
αναλογία ισχύουν για αυτόν οι διατάξεις της παρούσας Απόφασης που ισχύουν  
και  
για το ΙΤΕΙΠ. 
 
 12. Η ΕΕΤΤ καλεί, το αργότερο εξήντα (60) ημέρες πριν από την ενεργοποίηση  
του Μητρώου, όλους τους φορείς οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του  
Παραρτήματος Β να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για δραστηριοποί ησή τους ως  
Καταχωρητές υποβάλλοντας σχετική Γνω στοποίηση, όπως ορίζεται στην παρούσα  
Απόφαση. Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από κανένα φορέα τότε η  
ΕΕΤΤ δρα ως Καταχωρητής ή δύναται να αναθέσει αυτό το ρόλο στο Μητρώο.              
 
 �ρθρο 20 
 
 'Εναρξη ισχύος 
 
 Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομη νία δημοσίευσής της στην  
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 Παράρτημα Α 
 
 Χαρακτηριστικά Εξυπηρετητών Ονομάτων για Ονόματα Χώρου υπό το .gr 
 
 1. Κάθε Ώνομα Χώρου υπό το .gr πρέπει να εξυπηρετεί ται από τουλάχιστον δύο  
(2) Εξυπηρετητές Ονομάτων. Οι εξυπηρετητές αυτοί επιστρέφουν εγγραφές τύπου  
ΝS (ΝS Records) με τις σχετικές πληροφορίες για όλους τους Εξυπηρετητές  
Ονομάτων που εξυπηρετούν το συ γκεκριμένοΏνομα Χώρου υπό το .gr. 
 
 2. Οι ΕξυπηρετητέςΟνομάτων επιστρέφουν εγγραφές τύπου ΜΧ (MaίΙ Exchange)  
για  
κάθε Ώνομα Χώρου υπό το .gr που εξυπηρετούν. Οι εξυπηρετητές ηλεκτρονικού τα  
χυδρομείου που σχετίζοντα με αυτές τις εγγραφές και χρησιμοποιούνται από το  
δικαιούχο του Ονόματος Χώ ρου υπό το .gr έχουν ρυθμιστεί έτσι ώστε να  
δέχονται μη νύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται προς το  
αντίστοιχο Ώνομα Χώρου. 
 
 3. Οι Εξυπηρετητές Ονομάτων επιστρέφουν εγγραφές τύπου SOA (Start of  
Authority) για κάθε Ώνομα Χώρου υπό το .gr που εξυπηρετούν, οι οποίες  



συμβαδίζουν με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
 
 α. Τ ο πεδίο "ΜΝΑΜΕ" περιέχει το όνομα του πρωτεύοντος Εξυπηρετητή Ονομάτων  
για το Ώνομα Χώρου υπό το .gr.. 
 
 β. Το πεδίο "RΝAME" περιέχει μια λειτουργική διεύθυν ση ηλεκτρονικού  
ταχυδρομείου. 
 
 γ. Οι σειραϊκοί αριθμοί και οι χρονομετρητές (timers) ακολουθούν τις αρχές  
του Συστήματος Ονοματοδοσίας Διαδικτύου με τρόπο τέτοιο ώστε να μην  
παρουσιάζονται ουσιώδεις αποκλίσεις από αυτές. 
 
 Παράρτημα Β 
 
 Κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι Καταχωρητές Καταχωρητές οφείλουν να  
είναι: 
 
"1. Πρόσωπα ιδρυθέντα και διεπόμενα από το δίκαιο κράτους μέλους της ΕΕ". 
 
***Το εντός " " σημείο 1 τροποποιήθηκε ως άνω με  με το άρθρο 1 παρ.14 της  
ΥΑ 310/16 (ΦΕΚ Β' 558/2.4.2004) 
Η προγενέστερη μορφή του άρθρου είχε ως εξής: Νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε  
μορφής, ιδρυθέντα και διεπόμενα από το δίκαιο κράτους μέλους της ΕΕ. 
 
 2. Να διαθέτουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις, το έμψυχο δυναμικό και την  
υπoδoμή, πληρoφoριακών συστημά των ετσι ωστε να ανταποκρινονται προσηκοντως  
στις υποχρεώσεις τους ως Καταχωρητές σύμφωνα με την παρούσα Απόφαση. 
 
 3. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να διαθέτουν και να μεριμνούν για την καλή  
λειτουργία δικών τους Εξυπηρε τητών Ονομάτων (τουλάχιστον δύο) προς  
εξυπηρέτηση των Καταχωρουμένων εφόσον οι Καταχωρούμενοι το επιθυμούν καθώς  
και για τη δικτυακή σύνδεση αυτών των εξυπηρετητών με το Σύστημα  
Ώνοματοδοσίας Δια δικτύου. 
 
 4. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να διαθέτουν και να μεριμνούν για την καλή  
λειτουργία του υλικού και του λο γισμικού που χρησιμοποιείται για την τήρηση  
του αρχείου με τα στοιχεία των Καταχωρουμένων που εξυπηρετούν. 
 
 5. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να διαθέτουν το αντί στοιχο έμψυχο δυναμικό,  
σε σχέση με τον αριθμό των Κα ταχωρούμενων που αναμένεται να εξυπηρετήσουν,  
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή επεξεργασία και ο έλεγ χος των αιτήσεων  
εκχώρησης μέσα στα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό χρονικά όρια. 
 
 6. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να διαθέτουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο  
έγκαιρης  
μεταβίβασης του αρχεί ου των Καταχωρουμένων που εξυπηρετούν σε άλλον ή  
άλλους  
Καταχωρητές ή / και στην ΕΕΤΤ στην περίπτωση που μεταβάλλουν το αντικείμενο  
των εργασιών τους ή διακόψουν την λειτουργία τους έτσι ώστε να εξασφαλίζε  
ται  
η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών ονοματοδοσίας Δια δικτύου στους  
Καταχωρούμενους  
αυτούς. 
 
 7. Η ΕΕΤΤ δύναται να εκδίδει Κανονισμούς Δεοντολο γίας προς τους οποίους να  
υποχρεώνονται να συνάδουν οι Καταχωρητές ή να καθορίζει ελάχιστες αναγκαίες  
προ ϋποθέσεις υποδομής, τηρουμένων των διατάξεων της ελ ληνικής νομοθεσίας  
και της νομοθεσίας της ΕΕ. 
 
 Παράρτημα Γ 
 
 Κοινόχρηστα Ονόματα Χώρου Δευτέρου Επιπέδου με κατάληξη .gr 
 
 Για την εκχώρηση Ονομάτων Χώρου 3ου επιπέδου δια τίθενται τα ακόλουθα  
Ονόματα Χώρου 2ου επιπέδου: 
 
 α. com .grYLQ εταιρίες και εμπορικούς οργανισμούς. 
 
 β. edu .gr για εκπαιδευτικούς οργανισμούς. 
 
 γ. net .grγιαπαρόxους υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Ρrονίders  



ΙSΡs)  
και παρόχους δικτύων. 
 
 δ. org .gr για οργανισμούς. 
 
 ε. gov .gr αποκλειστικά για κυβερνητικούς οργανισμούς. 
 
 Συνιστάται οι ενδιαφερόμενοι που ανήκουν στις ανωτέ ρω κατηγορίες, να  
αιτούvrαι εκχώρησης Ονόματος Χώρου στους αντίστοιχους χώρους 2ου επιπέδου. 
 
 Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.' 
 
 Μαρούσι, 25 Νοεμβρίου 2002 
 
 Ο Πρόεδρος 
 
 ΕΜΜ. Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ 
 
 

 
 

 


