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Πρόλογος
Το παρόν Κείµενο ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) και αφορά θέµατα που άπτονται των διαδικασιών
καταχώρησης ονοµάτων ∆ιαδικτύου του χώρου .gr µε χρήση µη λατινικών χαρακτήρων,
καθώς επίσης και τις υφιστάµενες διαδικασίες καταχώρησης.
Η ΕΕΤΤ προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους φορείς να παρουσιάσουν τα σχόλια και τις
απόψεις τους σχετικά µε τις προϋποθέσεις εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου µε χρήση µη
λατινικών χαρακτήρων µε έµφαση κυρίως στην χρήση ελληνικών χαρακτήρων. Αν υπάρχουν
απόψεις ή σχόλια που δεν καλύπτονται από το παρόν κείµενο ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης,
παρακαλούµε να τις συµπεριλάβετε στις απαντήσεις σας.
Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύµως, στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα, και
σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή όχι αργότερα από την 15η Οκτωβρίου 2004 και ώρα
2µµ. Τυχόν ανώνυµες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
ζητήσουν την απόκρυψη της ταυτότητάς τους.
Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:
∆ηµόσια ∆ιαβούλευση για την
Καταχώρηση Ονοµάτων Χώρου.gr
µε χρήση µη λατινικών χαρακτήρων και τις υφιστάµενες διαδικασίες καταχώρησης Ονοµάτων
Χώρου .gr
Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΕΤΤ
Λ. Κηφισίας 60,
15125 Μαρούσι
Αττική
∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου : domainnames@eett.gr
Κατά τη διάρκεια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ
διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων, οι οποίες πρέπει να
υποβάλλονται επώνυµα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση:
domainnames@eett.gr.

Το παρόν κείµενο δεν δεσµεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόµενο της ρύθµισης που θα
επακολουθήσει.
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1.

Εισαγωγή

Στόχος της παρούσας ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης είναι να λάβει η ΕΕΤΤ απόψεις και σχόλια
από όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς σχετικά α) µε τις διαδικασίες καταχώρησης
ονοµάτων ∆ιαδικτύου του χώρου .gr µε χρήση µη λατινικών χαρακτήρων, µε έµφαση κυρίως
στην χρήση ελληνικών χαρακτήρων και β) µε σηµεία της διαδικασίας καταχώρησης η οποία
ακολουθείται σήµερα και τα οποία χρήζουν βελτίωσης ή αποσαφήνισης. Τη στιγµή που
δηµοσιεύεται αυτή η ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση, δεν παρέχεται από την ΕΕΤΤ η δυνατότητα
καταχώρησης ονοµάτων χώρου µε ελληνικούς και γενικότερα µη λατινικούς χαρακτήρες.

2.

Μη Λατινικοί Χαρακτήρες

2.1.

Υφιστάµενη κατάσταση

Είναι αποδεκτό διεθνώς ότι το πρόβληµα που συνοδεύει το σύστηµα DNS από την γέννηση
του είναι η έλλειψη υποστήριξης µη λατινικών χαρακτήρων ή ακόµη και τονούµενων λατινικών
χαρακτήρων. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στην προσπάθεια υλοποίησης ενός συστήµατος
το οποίο, ενώ ουσιαστικά στηρίζεται στη χρήση του DNS, θα µπορεί να χρησιµοποιήσει και
χαρακτήρες που ως σήµερα ήταν αδύνατον να εισαχθούν στην ονοµατοδοσία. Παραδείγµατα
τέτοιων χαρακτήρων είναι οι ελληνικοί, καθώς και τονούµενοι χαρακτήρες από λατινογενείς
γλώσσες (π.χ. γαλλικά, γερµανικά, ισπανικά).

Η υποστήριξη ελληνικών χαρακτήρων µπορεί να υλοποιηθεί από το Μητρώο του χώρου .gr
και υπάρχει πρόθεση να υποστηριχθούν στο µέλλον και τονούµενοι λατινικοί χαρακτήρες. Η
εξέλιξη αυτή, θα δώσει µια ώθηση στην ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου στον Ελληνικό χώρο.

Αναφορικά µε την υποστήριξη ελληνικών χαρακτήρων, προβλήµατα εντοπίζονται κυρίως στο
πρωτόκολλο της IETF, το οποίο δεν επιλύει πλήρως όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τους
ειδικούς χαρακτήρες των Ελληνικών (φωνήεντα µε τόνους ή µε διαλυτικά). Πιο συγκεκριµένα
το πρότυπο της IETF που έχει υιοθετηθεί από το Μητρώο προς το παρόν δεν υποστηρίζει:
!

την αντιστοίχηση τονούµενων και µη τονούµενων πεζών φωνηέντων π.χ.
«βυθός.gr» και «βυθoς.gr»
την αντιστοίχηση τονούµενων κεφαλαίων και µη τονούµενων πεζών π.χ.

!

«Όνοµα.gr» και «ονοµα.gr»
!

την αντιστοίχηση τονούµενων πεζών φωνηέντων και κεφαλαίων µη τονούµενων
φωνηέντων π.χ. «όνοµα.gr» και «Ονοµα.gr».
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∆ηλαδή το Ονοµα Χώρου «βυθός .gr» θεωρείται διαφορετικό από το «βυθος.gr», το Ονοµα
Χώρου «Όνοµα.gr» θεωρείται διαφορετικό από το «ονοµα.gr» και το Ονοµα Χώρου
«όνοµα.gr» θεωρείται διαφορετικό από το «Ονοµα.gr».

Το σύστηµα (Domain Name System - DNS) που χρησιµοποιείται για την αντιστοίχηση
Ονοµάτων Χώρου (Domain Names), σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις (IP addresses), δουλεύει
χωρίς να κάνει διάκριση µεταξύ µη τονούµενων κεφαλαίων και µη τονούµενων πεζών, καθώς
και µεταξύ τονούµενων κεφαλαίων και τονούµενων πεζών στους ελληνικούς χαρακτήρες.
Εποµένως, το Ονοµα Χώρου «ONOMA.gr» δε διακρίνεται από το «ονοµα.gr», ούτε το Ονοµα
Χώρου «όνοµα.gr» από το «Όνοµα.gr».

∆ιαφορά υπάρχει στην κωδικοποίηση ενός φωνήεντος, ανάλογα µε το αν αυτό είναι
τονισµένο, έχει διαλυτικά ή άλλα σηµεία στίξεως ή όχι.. Έτσι εάν πληκτρολογήσουµε
«όνοµα.gr»,

θα

πάρουµε

διαφορετικό

αποτέλεσµα

µε

το

εάν

πληκτρολογήσουµε

«ΟΝΟΜΑ.gr». Το «ΟΝΟΜΑ.gr» (µε κεφαλαία) αντιστοιχεί µόνο στη άτονη µορφή «ονοµα.gr».

2.2.

Το Μητρώο και τα ονόµατα χώρου µε ελληνικούς χαρακτήρες

Λαµβάνοντας υπόψιν την παρούσα κατάσταση, όπως αυτή περιγράφηκε στην προηγούµενη
παράγραφο, καθώς και τους τεχνικούς περιορισµούς που υπάρχουν, προτείνεται η λειτουργία
του Μητρώου µε τους παρακάτω κανόνες, :

1. Κάθε όνοµα χώρου στα Ελληνικά εκχωρείται από την ΕΕΤΤ στην πεζή µορφή που
δηλώνει ο χρήστης στην αίτηση του (δηλαδή µε τους τόνους, διαλυτικά, πνεύµατα,
κλπ.) (Σηµείωση: Όπου προκύπτει πεζό τελικό σίγµα «ς» αντικαθίσταται αυτόµατα
από το σύστηµα µε το πεζό σίγµα «σ». Αυτό είναι υποχρεωτική µετατροπή, η οποία
οφείλεται στην αντιστοίχηση των γραµµάτων «Σ», «σ» και «ς» σύµφωνα µε την
κωδικοποίηση UTF8 και δεν επηρεάζει µε κανέναν τρόπο τον Καταχωρούµενο. Απλά,
το Όνοµα Χώρου «µανος.gr» αντιστοιχεί και στο «µανοσ. gr»).
2. Εάν ο χρήστης δηλώσει άτονη πεζή µορφή τότε ταυτόχρονα του εκχωρείται και η
άτονη µορφή µε κεφαλαίους χαρακτήρες, καθώς και η άτονη µορφή µε κεφαλαίους
και µικρούς χαρακτήρες. π.χ. «ονοµα.gr» - «ONOMA.gr» - «Ονοµα.gr».
3. Eάν ο χρήστης δηλώσει την τονισµένη πεζή µορφή τότε ταυτόχρονα του εκχωρείται
και η ίδια τονισµένη µορφή µε κεφαλαίους χαρακτήρες, καθώς και η τονισµένη µορφή
µε κεφαλαίους και πεζούς χαρακτήρες π.χ. «όνοµα.gr»- «ΌΝΟΜΑ.gr»- «Όνοµα.gr».
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4. Στην δηµιουργία ζώνης DNS από αυτόν που θα φιλοξενήσει την Ιστοσελίδα
χρειάζεται να δηλωθεί τo µεταφρασµένο PUNYCODE όνοµα (δηλαδή η µετάφραση
του ονόµατος στο πρότυπο που χρησιµοποιεί το DNS για τα µή λατινικά ονόµατα, µε
τη µορφή «ΧΝ--xxxxxx.gr») που αντιστοιχεί στη µορφή του ονόµατος όπως είχε
ζητηθεί στην αίτηση εκχώρησης.
5. Στη ζώνη .gr θα δηλωθεί το «ΧΝ--xxxxxx.gr» όνοµα που αντιστοιχεί στη µορφή του
ονόµατος όπως είχε ζητηθεί στην αίτηση εκχώρησης.
6. ∆εν υποστηρίζονται Ονόµατα Χώρου µε µικτούς χαρακτήρες στο ίδιο επίπεδο, π.χ.
δεν υποστηρίζεται το «my-φως.gr», αλλά επιτρέπεται το «φως.net.gr».
7. Το DNS πρότυπο επιβάλει σαν µέγιστο µήκος πεδίου Ονόµατος Χώρου τους 63
χαρακτήρες. Αυτό περιορίζει το αποδεκτό µέγεθος της PUNYCODE µορφής κάθε
επιπέδου στους 63 χαρακτήρες το οποίο δεν ταυτίζεται και µε το µέγεθος του πεδίου
στην Ελληνική µορφή του (π.χ. εάν σαν µετάφραση του «όνοµα.gr» δεχτούµε το «XN-qweahsgh.gr», το µήκος του ονόµατος δεν είναι οι οκτώ χαρακτήρες του «όνοµα.gr»,
αλλά οι δεκαπέντε χαρακτήρες του ισοδύναµου του «XN—qweahsgh.gr»). Πάντως,
υπάρχουν διαθέσιµα εργαλεία στο ∆ιαδίκτυο, µε τα οποία µπορεί κανείς να βρει την
αντιστοίχηση της ελληνικής συµβολοακολουθίας σε κωδικοποίηση PUNYCODE.
8. Τελικά, εφόσον ο χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εκχώρησης επιτυχώς και το
Όνοµα Χώρου του αποδοθεί, θα έχει στη διάθεση του την µορφή του Ονόµατος
Χώρου που ζήτησε στην αίτησή του π.χ. «όνοµα.gr». Λαµβάνοντας υπόψη ότι το
«όνοµα.gr» δεν διακρίνεται από το «Όνοµα.gr«.ή το «ΌΝΟΜΑ.GR»
µορφές αποτελούν διαφορετικά Ονόµατα Χώρου και

οι παρακάτω

διαφορετικά αντικείµενα

εκχώρησης :
•

«ονοµα.gr» (πεζή µορφή χωρίς σηµεία στίξης), αναπαριστώµενο ως «xn—
quxeeuxx.gr» (ενδεικτική µετάφραση PUNYCODE του άτονου ονόµατος). ∆ε
διακρίνεται από το «ΟΝΟΜΑ.gr» ή το «Ονοµα.gr».

2.3.

•

«ονόµα.gr»

•

«ονοµά.gr»

Το Μητρώο και τα Ονόµατα Χώρου µε ελληνικούς χαρακτήρες – Εναλλακτική

υλοποίηση

Εναλλακτικά προτείνεται η λειτουργία του Μητρώου µε τους εξής κανόνες:
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1. Κάθε Όνοµα Χώρου στα Ελληνικά καταχωρείται στη πεζή µορφή που δηλώνει ο
χρήστης στην αίτηση του (δηλαδή µε τους τόνους, διαλυτικά, πνεύµατα, κλπ.).
2. Το Όνοµα Χώρου καταχωρείται µε το αντίστοιχο PUNYCODE όνοµα (δηλαδή την
µετάφραση του ονόµατος στο πρότυπο που χρησιµοποιεί το DNS για τα µή λατινικά
ονόµατα µε µορφή «ΧΝ--xxxxxx.gr»). Η µετάφραση του PUNYCODE ονόµατος
βασίζεται στη µορφή του σε πεζούς ελληνικούς χαρακτήρες και λαµβάνει υπόψη τους
τόνους και άλλα σηµεία στίξης.
3. ∆εν υποστηρίζονται Ονόµατα Χώρου µε µικτούς χαρακτήρες στο ίδιο επίπεδο, π.χ.
δεν υποστηρίζονται το «my-φως.gr», αλλά επιτρέπεται το «φως.net.gr».
4. Το DNS πρότυπο επιβάλει σαν µέγιστο µήκος πεδίου Ονόµατος Χώρου τους 63
χαρακτήρες. Αυτό περιορίζει το αποδεκτό µέγεθος της PUNYCODE µορφής κάθε
επιπέδου στους 63 χαρακτήρες το οποίο δεν ταυτίζεται και µε το µέγεθος του πεδίου
στην Ελληνική µορφή του. Πάντως, υπάρχουν διαθέσιµα εργαλεία στο ∆ιαδίκτυο, µε
τα οποία µπορεί κανείς να βρει την αντιστοίχηση της ελληνικής συµβολοακολουθίας
σε κωδικοποίηση PUNYCODE.
5. Τελικά, εφόσον ο χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εκχώρησης επιτυχώς και το
Όνοµα Χώρου «όνοµα.gr» του εκχωρηθεί, θα έχει στη διάθεση του τα εξής Ονόµατα
Χώρου:
•

«όνοµα.gr» (κανονική πεζή τονούµενη µορφή) όπως ζητήθηκε στην αίτηση
εκχώρησης το οποίο δεν διακρίνεται από το «Όνοµα.gr» ή το «ΌΝΟΜΑ. gr.»

•

«ονοµα.gr» (πεζή µορφή χωρίς σηµεία στίξης)

•

«ΟΝΟΜΑ.gr» (κανονική κεφαλαία µορφή)

•

«xn--queyuqw.gr»

(ενδεικτική

µετάφραση

PUNYCODE

του

τονισµένου

ονόµατος)
!

«xn--qveyuqx.gr» (ενδεικτική µετάφραση PUNYCODE του άτονου
ονόµατος)

6. Το σύνολο αυτών των καταχωρήσεων (bundle) θεωρείται ως µία καταχώρηση και
αντιστοιχεί σε µία χρεώσιµη πράξη.
7. Καταχωρήσεις άλλων µορφών του Ονόµατος Χώρου «όνοµα.gr» (µε διαφορετικά
σηµεία στίξης) π.χ. «ονοµά.gr» επιτρέπονται µόνο για τον ίδιο χρήστη και θεωρούνται
χρεώσιµες πράξεις. Το Μητρώο θα χειριστεί τέτοιου είδους περιπτώσεις off-line, µετά
από σχετικό αίτηµα του Καταχωρητή.
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2.4. Πρόσθετα Θέµατα που Προκύπτουν από τη Χρήση

Ονοµάτων Χώρου µε

Λατινικούς και Μη-Λατινικούς Χαρακτήρες
Επισηµαίνεται ότι κατά την εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου µε λατινικούς και µη λατινικούς
χαρακτήρες, δύναται να εµφανισθούν µεταξύ άλλων οι κάτωθι περιπτώσεις Ονοµάτων Χώρου
µε λατινικούς χαρακτήρες που οµοιάζουν ηχητικά ή/και οπτικά µε Ονόµατα Χώρου µε µηλατινικούς χαρακτήρες καθώς και το αντίστροφο, και αποτελούν διαφορετικά αντικείµενα
εκχώρησης:

•

Ονόµατα Χώρου µε ελληνικούς χαρακτήρες που προσοµοιάζουν λατινικά ονόµατα
π.χ. «ΜΑΤΙΝΑ.GR» µε ελληνικούς χαρακτήρες και «MATINA.GR» µε λατινικούς
χαρακτήρες.

•

∆ιεθνή σήµατα περιέχουν χαρακτήρες που όταν εµφανίζονται γραµµένοι µε
κεφαλαίους χαρακτήρες, δε διαφέρουν από τα αντίστοιχα ελληνικά (ΝΙΚΕ-> νικε,
ΝΟΚΙΑ -> νοκια κ.ο.κ.).

•

Ονόµατα Χώρου µε ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες που πιθανόν να αποτελούν
απόδοση του ιδίου ονόµατος, π.χ. «max.gr» και «µαξ.gr».

•

Ονόµατα Χώρου µε ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες που έχουν ηχητική
οµοιότητα, αλλά δεν αποτελούν απόδοση του ιδίου ονόµατος, π.χ. «γειασου.gr» και
«yasou.gr».

2.5.

Ερωτήσεις

Κατά την υλοποίηση καταχωρήσεων Ονοµάτων Χώρου µε µη-λατινικούς χαρακτήρες (και
κυρίως µε ελληνικούς) προκύπτουν ζητήµατα που η ΕΕΤΤ χρειάζεται να ρυθµίσει, προς
όφελος των Καταχωρούµενων και εν τέλει της ανάπτυξης του ∆ιαδικτύου στην χώρα µας. Σε
αυτό το πλαίσιο καλείστε να απαντήσετε µια σειρά από ερωτήσεις, παραθέτοντας
τεκµηριωµένα τις απόψεις σας. Οι απαντήσεις που θα προκύψουν θα χρησιµοποιηθούν από
την ΕΕΤΤ για την έκδοση του κανονιστικού πλαισίου εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου µε µη
λατινικούς χαρακτήρες..
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Ερώτηση 1.
Παραπάνω παρουσιάζονται δύο διαφορετικές προτάσεις υλοποίησης των καταχωρήσεων
Ονοµάτων Χώρου µε Ελληνικούς χαρακτήρες.
Ε1. Ποια από τις δύο προτάσεις υλοποίησης των καταχωρήσεων Ονοµάτων Χώρου µε
ελληνικούς χαρακτήρες θεωρείτε ως την πλέον κατάλληλη?. ∆ικαιολογείστε την απάντησή σας.

Ερώτηση 2.
Ε2. Έχετε να προτείνετε ο διαφορετικό τρόπο υλοποίησης των καταχωρήσεων Ονοµάτων
Χώρου

µε ελληνικούς χαρακτήρες (λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς που θέτει το

πρωτόκολλο); Παρουσιάστε τα πλεονεκτήµατα της δικής σας εκδοχής σε σχέση µε τις δυο
διαφορετικές προτάσεις που σας έχουµε παρουσιάσει

Ερώτηση 3.
Η εισαγωγή Ονοµάτων Χώρου µε ελληνικούς χαρακτήρες δύναται να δηµιουργήσει ζητήµατα
σε σχέση µε Ονόµατα Χώρου που αντιστοιχούν µε εµπορικά σήµατα, πχ. «Μαστιχα-Χιου.gr».
Ε3. Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξει µια περίοδος περιορισµού στις καταχωρήσεις (sunrise
period, µέχρι και 6 µήνες), κατά την οποία θα επιτραπεί η εκχώρηση ονοµάτων µε ελληνικούς
χαρακτήρες µόνο στους κατόχους αντίστοιχου εµπορικού σήµατος; Αιτιολογήστε τις απόψεις
σας.

Ερώτηση 4.
Η εισαγωγή Ονοµάτων Χώρου µε τονούµενους χαρακτήρες από λατινογενείς γλώσσες (π.χ.
γαλλικά, γερµανικά, ισπανικά) θα δηµιουργήσει πρόβληµα αναφορικά µε την κρίση περί
εκχώρησης ή απόρριψής τους , ιδίως την κρίση περί του διακριτικού χαρακτήρα αυτών
σύµφωνα µε το αρ. 5 του Κανονισµού.
Ε4.

Πιστεύετε ότι οι λόγοι απόρριψης του αρ. 5 και οι λόγοι διαγραφής του αρ. 6 του

Κανονισµού ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου πρέπει να εξακολουθούν να
ισχύουν ως έχουν; Αιτιολογήστε τις απόψεις σας.
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3.

Υφιστάµενες διαδικασίες καταχώρησης Ονοµάτων Χώρου .gr

3.1.

Χρήση αυτόµατου( online) συστήµατος καταχώρησης από τους Καταχωρητές

Η υιοθέτηση off-line συστήµατος καταχώρησης από τους Καταχωρητές και η κοινοποίηση της
αίτησης εκχώρησης Ονόµατος Χώρου στο Μητρώο από τους Καταχωρητές µε καθυστέρηση
ωρών ή και ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στους ιδίους,,δηµιούργησε
προβλήµατα αναφορικά µε την διασφάλιση της αρχής της χρονικής προτεραιότητας,
δεδοµένου ότι ο µέσος χρήστης στο ∆ιαδίκτυο δεν έχει αντιληφθεί ότι ο χρόνος υποβολής της
αίτησης σε σχέση µε τον οποίο κρίνεται η χρονική προτεραιότητα των αιτήσεων ταυτίζεται µε
τον χρόνο υποβολής της αίτησης στο Μητρώο και όχι µε τον χρόνο υποβολής της αίτησης
εκχώρησης στον Καταχωρητή του.

3.2.

∆ιακριτικός Χαρακτήρας

Ο διακριτικός χαρακτήρας Ονόµατος Χώρου συνίσταται στην ικανότητα Ονόµατος Χώρου να
διακρίνει τα προιόντα ή τις υπηρεσίες µιας επιχειρήσεως που προβάλλονται στην ιστοσελίδα
που εξατοµικεύεται µε αυτό, από εκείνα άλλων επιχειρήσεων και συνδέεται µε την οιονεί
λειτουργία διακριτικού γνωρίσµατος που αποδίδεται στο Ονοµα Χώρου σύµφωνα µε την
ελληνική νοµολογία. Το περιεχόµενό του µπορεί να προσδιορισθεί αρνητικά ως εξής:
«Σηµείο που µπορεί να χρησιµεύσει για την δήλωση του είδους, της ποιότητας, των
ιδιοτήτων, της ποσότητας, του προορισµού, της γεωγραφικής προέλευσης ή παροχής
υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών προιόντων ή παρεχοµένων υπηρεσιών αποτελεί
περιγραφική ένδειξη και δεν έχει διακριτικό χαρακτήρα».
Οι περιγραφικές ενδείξεις αποκλείονται για λόγους προστασίας ελεύθερου ανταγωνισµού και
προς

αποτροπή

της

δηµιουργίας

µονοπωλίων

υπέρ

ορισµένων

επιχειρήσεων.

Τοιουτοτρόπως προστατεύονται τα συµφέροντα των ανταγωνιστών και γι αυτό κρίσιµη για το
χαρακτηρισµό µιας ένδειξης ως περιγραφικής είναι η αντίληψη αυτών.
Μέχρι σήµερα το γεγονός ότι σύµφωνα µε το αρ. 5 του Κανονισµού ο διακριτικός χαρακτήρας
Ονοµάτων Χώρου αποτελεί προυπόθεση για την εκχώρησή του, έχει ως συνέπεια ότι δεν
επιτρέπεται η εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου που διευκολύνουν την δηµιουργία µονοπωλίων
στο διαδίκτυο.

Η ενδεχόµενη κατάργησή του κανόνα αυτού, αν και η ιδιαιτερότητα του

διαδικτύου δηµιούργησε αρκετά προβλήµατα ως προς την κρίση περί διακριτικού χαρακτήρα
Ονοµάτων Χώρου, µπορεί να επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσµατα.
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3.3.

Ερωτήσεις

Ερώτηση 5.
Ε5. Πιστεύετε ότι πρέπει να απαιτείται από τους Καταχωρητές να διαθέτουν αυτόµατο (online)
σύστηµα σύνδεσης µε το Μητρώο; Αιτιολογήστε τις απόψεις σας.

Ερώτηση 6.
Ε6. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι πρέπει να είναι υποχρεωτική η χρήση αυτόµατου (online)
συστήµατος σύνδεσης των Καταχωρητών µε το Μητρώο, ο Καταχωρητής δε θα µπορεί να
ελέγχει εάν η αίτηση εµπίπτει σε κάποιον από τους λόγους απόρριψης σύµφωνα µε το αρ. 7
παρα. 9 του Κανονισµού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ποια είναι η γνώµη σας επ’ αυτού
του θέµατος?

Ερώτηση 7.
Ε7. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι πρέπει να είναι υποχρεωτική η χρήση αυτόµατου (online)
συστήµατος σύνδεσης των Καταχωρητών µε το Μητρώο, υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις
στην διαδικασία πληρωµής των προβλεπόµενων τελών που χρήζουν αντιµετώπισης;
∆ικαιολογήσετε την απάντηση σας και προτείνετε τρόπους αντιµετώπισης τους.

Ερώτηση 8.
Ε8. Ποια είναι η θέση σας αναφορικά µε την κατάργηση του διακριτικού χαρακτήρα ως
προϋπόθεση κατοχύρωσης Ονοµάτων Χώρου µε λατινικούς χαρακτήρες και κατάληξη .gr.
Αιτιολογείστε τις απόψεις σας.

Ερώτηση 9.
Ε9. Θεωρείτε ότι η διαδικασία που ακολουθείται για την καταχώρηση Ονοµάτων Χώρου
επιδέχεται βελτίωσης σε άλλα σηµεία; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης σας
τεκµηριώσετε τις απόψεις σας και προτείνετε τρόπους βελτίωσης.

Ερώτηση 10.
Ε10.

Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο που θεωρείτε σηµαντικό και δεν έχει αναφερθεί

παραπάνω; Αναλύστε και αιτιολογήστε τις προτάσεις σας.
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