Μαρούσι, 12-3-2004
ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 309/48

ΑΠΟΦΑΣΗ
Κανονισµός Καθορισµού Τελών για Ενέργειες επί Ονοµάτων Χώρου
(Domain Names) µε κατάληξη .gr
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (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 Απόφασή της ΑΠ. : 268/73/25-11-2002 “Κανονισµός
∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names)
µε κατάληξη .gr” (ΦΕΚ 1617/Β/2002) και ιδίως το άρθρο 16
αυτής,

γ.

την από 31 Ιουλίου 2003 Σύµβαση Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ µε το
ΙΤΕ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ.

τα αποτελέσµατα της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης που διενεργήθηκε
από την ΕΕΤΤ κατά την περίοδο 2/12/2003 έως και 9/1/2004, µε
αντικείµενο την “Υποβολή απόψεων σχετικά µε το έργο του
Μητρώου για το .GR”,

ε.

το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού,

Αποφασίζει :
Εκδίδει Κανονισµό Καθορισµού Τελών για Ενέργειες επί Ονοµάτων Χώρου
(Domain Names) µε κατάληξη .gr, έχοντα ως εξής:
Άρθρο 1
Σκοπός-Πεδίο Εφαρµογής
1.

Σκοπός της παρούσας Απόφασης είναι:
1

(α) Ο καθορισµός του ανωτάτου ορίου των τελών που καταβάλλει ο
Καταχωρούµενος στον Καταχωρητή για την εκχώρηση, ανανέωση και
µεταβίβαση ονοµάτων χώρου (domain names) µε κατάληξη .gr.
(β) Ο καθορισµός των τελών που αποδίδονται από τον Καταχωρητή
στην ΕΕΤΤ για την εκχώρηση, ανανέωση και µεταβίβαση ονοµάτων
χώρου (domain names) µε κατάληξη .gr.
Άρθρο 2
Τέλη εκχώρησης και χρήσης ονοµάτων χώρου
1.

Για κάθε πράξη εκχώρησης, ανανέωσης ή µεταβίβασης Ονόµατος
Χώρου µε κατάληξη .gr o Καταχωρητής αποδίδει στην ΕΕΤΤ ένδεκα
ευρώ και ογδόντα λεπτά (11,80). ∆εν υποβάλλονται τέλη σε περίπτωση
αίτησης για εκχώρηση, ανανέωση ή µεταβίβαση η οποία απορρίπτεται.

2.

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, ανανεώσεις ή
µεταβιβάσεις Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr των Καταχωρουµένων
που εξυπηρετούν.

3.

Σε περίπτωση που δεν αποδοθούν τα τέλη εκχώρησης, ανανέωσης ή
µεταβίβασης Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr η ΕΕΤΤ προχωρά σε
ανάκληση της πράξης.

4.

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 µεταβίβαση
ονόµατος χώρου µε κατάληξη .gr
(γ) Είκοσι Εννέα Ευρώ και Τριάντα Λεπτά (29,30) + Φ.Π.Α. για
ανανέωση ονόµατος χώρου µε κατάληξη .gr
Στα ως άνω τέλη συµπεριλαµβάνεται το τέλος που αποδίδεται από τον
Καταχωρητή στην ΕΕΤΤ.
Ο Καταχωρητής δύναται να απαιτεί την πληρωµή των ανωτέρω ποσών
και σε περίπτωση που δεν απαιτείται καταβολή τελών στην ΕΕΤΤ.

5.

Τα τέλη που απαιτεί ο Καταχωρητής από τον Καταχωρούµενο καθώς οι
Γενικοί Όροι Συναλλαγών που διέπουν τις ενέργειες επί ονοµάτων
2

χώρου µε κατάληξη .gr θα πρέπει να αναγράφονται στο δικτυακό τόπο
του Καταχωρητή.
6.

Η αναγραφή των τελών θα 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 στην παρ.
4 του παρόντος άρθρου.

Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 12 Μαρτίου 2004
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΕΜΜ. A. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
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