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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το παρόν Κείµενο ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) και αφορά την πολιτική και τις 
διαδικασίες καταχώρισης ονοµάτων δικτυακών τόπων µε κατάληξη .gr1. 

Η ΕΕΤΤ προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους φορείς να παρουσιάσουν τα σχόλια και τις 
απόψεις τους σχετικά µε τις διαδικασίες καταχώρισης των ονοµάτων δικτυακών 
τόπων µε κατάληξη .gr. Αν υπάρχουν απόψεις ή σχόλια που δεν καλύπτονται από το 
παρόν Κείµενο ∆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 30η Ιουλίου 
2002 και ώρα 2µµ. Τυχόν ανώνυµες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν την µη αποκάλυψη της ταυτότητάς τους. 

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: 
 

∆ηµόσια ∆ιαβούλευση για την  
∆ιαχείριση των Ονοµάτων ∆ικτυακών Τόπων µε κατάληξη .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 ∆ιαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ 
απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων, οι οποίες πρέπει να 
υποβάλονται 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.  

 

 

 
1 Το .gr αποτελεί τον τοµέα ανωτάτου επιπέδου (ccTLD: country code Top Level Domain) της 
Ελλάδας 
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1. Εισαγωγή 

Για τη λειτουργία του ∆ιαδικτύου (Internet) χρησιµοποιείται ένα σύνολο πόρων, η 
διαχείριση των οποίων είναι απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία του και τη 
διασφάλιση της παροχής δηµόσιων υπηρεσιών προς όφελος του συνόλου της 
κοινότητας των χρηστών του ∆ιαδικτύου. Ανάµεσα στους πόρους αυτούς, µε πολύ 
µεγάλη σηµασία για την ανάπτυξη και διάδοση του ∆ιαδικτύου, αλλά και γενικότερα 
την ανάπτυξη της νέας οικονοµίας και της κοινωνίας πληροφορίας είναι τα ονόµατα 
δικτυακών τόπων (domain names). 

Τα ονόµατα δικτυακών τόπων είναι αναγνωρίσιµα από όλο και περισσότερο κόσµο 
που ενδιαφέρεται να ενηµερωθεί, να αναζητήσει πηγές γνώσης, να αγοράσει 
προϊόντα, να διεκπεραιώσει τις συναλλαγές του µε τις τράπεζες, να λάβει υπηρεσίες 
από τους δηµόσιους οργανισµούς, να ψυχαγωγηθεί κ.ο.κ. Για το σκοπό αυτό σε όλον 
τον κόσµο αλλά και στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια ραγδαία 
αύξηση στο πλήθος αιτήσεων για καταχώρηση ονοµάτων δικτυακών τόπων. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα παρατηρείται τριπλασιασµός των καταχωρηµένων 
κατά την τελευταία διετία ονοµάτων µε κατάληξη .gr. Σύµφωνα µε την Έκθεση 
Πεπραγµένων της ΕΕΤΤ, το πλήθος των καταχωρηµένων ονοµάτων στο τέλος του 
2001 ανέρχονταν σε 51.649 ονόµατα. 

Σήµερα, µε βάση και τις διατάξεις του Νόµου 2867/2000 (ΦΕΚ 273/A/2000) 
«Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις», ιδίως το 
άρθρο 3, παραγρ. 14, στοιχείο α�, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) «ρυθµίζει τα θέµατα του ∆ιαδικτύου και εκχωρεί ονόµατα 
χώρου (domain name) µε κατάληξη .gr».  

Σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπως αυτό του ∆ιαδικτύου, η ανάπτυξη του 
ανταγωνισµού και στη σχετική αγορά των ονοµάτων δικτυακών τόπων αναµένεται να 
συµβάλλει στην τόνωση του ανταγωνισµού και την ανάπτυξη νέων, καλύτερων και 
φθηνότερων υπηρεσιών προς τους χρήστες του ∆ιαδικτύου, ο αριθµός των οποίων 
συνεχώς αυξάνεται. 

Η ΕΕΤΤ επανεξετάζει συνολικά το θέµα της καταχώρησης των ονοµάτων δικτυακών 
τόπων µε κατάληξη .gr. Η επανεξέταση αφορά την πολιτική που θα πρέπει να 
ακολουθηθεί στο εξής καθώς και τους κανόνες καταχώρησης που θα πρέπει να 
εφαρµοστούν, ώστε να µεγιστοποιηθούν τα οφέλη για τους χρήστες του ∆ιαδικτύου. 
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΤΤ διεξάγει την παρούσα διαβούλευση µε στόχο τη συλλογή 
των απόψεων, των σχολίων και των παρατηρήσεων των ενδιαφεροµένων που θα 
συµβάλλουν σηµαντικά στην τελική διαµόρφωση ενός σαφούς και αποτελεσµατικού 
συνόλου ρυθµίσεων µε το οποίο θα πραγµατοποιείται η καταχώρηση των ονοµάτων 
δικτυακών τόπων µε κατάληξη .gr και το οποίο θα οδηγήσει σε αποτελεσµατικό 
ανταγωνισµό στην αγορά προς όφελος των χρηστών του ∆ιαδικτύου.  
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2. Καταχώρηση Ονοµάτων ∆ικτυακών Τόπων 

Η ΕΕΤΤ µε βάση τα οριζόµενα από τις διατάξεις του Νόµου 2867/2000 ρυθµίζει τα 
θέµατα του ∆ιαδικτύου και εκχωρεί τα ονόµατα δικτυακών τόπων µε κατάληξη .gr.  
Για την εκχώρηση (καταχώρηση) των ονοµάτων δικτυακών τόπων µπορεί να 
εφαρµοστεί είτε ένα µοντέλο δύο επιπέδων: Μητρώο-Καταχωρούµενοι είτε ένα 
µοντέλο τριών επιπέδων Μητρώο-Καταχωρητές-Καταχωρούµενοι. 

Στην περίπτωση του µοντέλου Μητρώο-Καταχωρούµενοι, οι ενδιαφερόµενοι για 
καταχώρηση ή ανανέωση καταχώρησης ονοµάτων δικτυακών τόπων (δηλαδή οι 
Καταχωρούµενοι (Registrants)) υποβάλλουν (ηλεκτρονικά) την αίτησή τους και τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά στο Μητρώο (Registry) καταχώρησης των ονοµάτων. Το 
Μητρώο εξετάζει τις αιτήσεις µε βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας και 
εφόσον ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τους κανόνες 
καταχώρησης, προχωρά στην καταχώρηση ή ανανέωση της καταχώρισης των 
αιτηθέντων ονοµάτων. Το Μητρώο διαχειρίζεται τη βάση δεδοµένων καταχώρισης 
ονοµάτων και έχει την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία και ενηµέρωση των root 
nameservers ώστε να είναι προσβάσιµοι οι δικτυακοί τόποι από το σύνολο της 
παγκόσµιας κοινότητας του ∆ιαδικτύου. Στην Ελλάδα σήµερα, η καταχώρηση 
ονοµάτων δικτυακών τόπων γίνεται σύµφωνα µε το µοντέλο δύο επιπέδων: Μητρώο 
� Καταχωρούµενοι. 

Στην περίπτωση του µοντέλου τριών επιπέδων: Μητρώο � Καταχωρητές � 
Καταχωρούµενοι, οι Καταχωρητές (Registrars) έχονται σε συµφωνία µε το Μητρώο 
για την απόκτηση του δικαιώµατος αποστολής αιτήσεων στο Μητρώο για 
καταχώρηση ονοµάτων ή αλλαγή στοιχείων της καταχώρησης εκ µέρους των 
Καταχωρούµενων. Οι καταχωρίσεις γίνονται από το Μητρώο µε βάση την αρχή της 
χρονικής προτεραιότητας. Οι Καταχωρητές πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση των 
εκάστοτε ισχυόντων κανόνων καταχώρησης, να διαθέτουν τους απαιτούµενους 
τεχνικούς πόρους για την επιτέλεση του έργου τους και να παρέχουν υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες στους Καταχωρούµενους. Οι Καταχωρούµενοι απευθύνονται 
στους Καταχωρητές για την καταχώρηση ή/και ανανέωση καταχώρησης ονοµάτων 
δικτυακών τόπων. Οι Καταχωρητές είναι υποχρεωµένοι να πληροφορούν τους 
Καταχωρούµενους για τους κανόνες καταχώρησης και να τους βοηθούν ώστε οι 
αιτήσεις τους να είναι σύµφωνες µε τους κανόνες καταχώρησης και σε θέση να 
γίνουν αποδεκτές χωρίς προβλήµατα. 

Οι Καταχωρητές είναι συνήθως Παροχείς Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου, αλλά αυτό δεν 
είναι απαιτούµενο για να γίνει κανείς Καταχωρητής. Για να γίνει κανείς 
Καταχωρητής πρέπει να συνάψει σχετική σύµβαση µε το Μητρώο, να εκπληρώνει τις 
απαιτήσεις της σύµβασης, οι οποίες συνίστανται στην εξασφάλιση ενός ελαχίστου 
επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών προς τους Καταχωρούµενους και να καταβάλει στο 
Μητρώο τα προβλεπόµενα από τη συµφωνία τέλη καταχώρησης.  

Το Μητρώο διαχειρίζεται τη βάση δεδοµένων καταχώρισης ονοµάτων και έχει την 
ευθύνη για τη σωστή λειτουργία και ενηµέρωση των root nameservers ώστε να είναι 
προσβάσιµοι οι δικτυακοί τόποι από το σύνολο της παγκόσµιας κοινότητας του 
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∆ιαδικτύου. Τα τέλη που καταβάλλονται από τους Καταχωρητές στο Μητρώο 
καθορίζονται µε βάση το κόστος και αφορούν αποκλειστικά στην κάλυψη των 
εξόδων λειτουργίας του Μητρώου. Σε αρκετές χώρες όπου εφαρµόζεται το µοντέλο 
αυτό, το Μητρώο δύναται να λειτουργεί και ως Καταχωρητής, ωστόσο στην 
περίπτωση αυτή τα καταβαλλόµενα τέλη καταχώρησης από τους Καταχωρούµενους 
είναι πολύ υψηλότερα από τα τέλη που θα είχαν καταβάλλει εάν είχαν 
χρησιµοποιήσει τις υπηρεσίες ενός άλλου Καταχωρητή. 

Το µοντέλο των τριών επιπέδων Μητρώο � Καταχωρητές � Καταχωρούµενοι αυξάνει 
σηµαντικά τον ανταγωνισµό µεταξύ των Καταχωρητών προς όφελος των 
Καταχωρούµενων. Η αύξηση του ανταγωνισµού οδηγεί σε βελτίωση της ποιότητας 
των παρεχοµένων υπηρεσιών και µείωση των τιµών. Οι Καταχωρούµενοι έχουν να 
επιλέξουν ανάµεσα σε ένα πλήθος Καταχωρητών για την καταχώρηση των ονοµάτων 
που τους ενδιαφέρουν ή την ανανέωση των καταχωρήσεών τους. Οι Καταχωρητές 
βρίσκονται διασκορπισµένοι σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές της χώρας και έτσι 
όλοι οι κάτοικοί της αποκτούν εύκολη και φιλική πρόσβαση για την καταχώρηση 
ονοµάτων. 

Η διεθνής πρακτική δείχνει ότι στις περισσότερες χώρες µε σηµαντικό πλήθος 
καταχωρουµένων ονοµάτων, αλλά και στις περιπτώσεις καταχώρησης ονοµάτων 
δικτυακών τόπων γενικών τοµέων ανωτάτου επιπέδου (όπως για παράδειγµα 
ονοµάτων µε κατάληξη .com) εφαρµόζεται το µοντέλο Μητρώο � Καταχωρητές � 
Καταχωρούµενοι.  

Το µοντέλο Μητρώο � Καταχωρούµενοι παρουσιάζει προβλήµατα δυσλειτουργίας 
της διαδικασίας απευθείας καταχώρησης ονοµάτων από το Μητρώο, όταν το πλήθος 
των καταχωρούµενων ονοµάτων αυξάνει σηµαντικά. Από την άλλη, η εύρυθµη 
λειτουργία Μητρώου � Καταχωρητών απαιτεί προσεκτικό σχεδιασµό ώστε να 
αξιοποιηθούν κατά τρόπο αντικειµενικό και αµερόληπτο οι ευκολίες που παρέχονται 
µε το µοντέλο αυτό στους χρήστες του ∆ιαδικτύου. 

Ερωτήσεις  

Α1. Ποιο µοντέλο θεωρείτε ότι πρέπει να εφαρµοστεί για τη διαδικασία Καταχώρησης 
Ονοµάτων µε κατάληξη .gr: το µοντέλο Μητρώο-Καταχωρούµενοι ή το µοντέλο 
Μητρώο-Καταχωρητές-Καταχωρούµενοι; Αιτιολογείστε την απάντησή σας.  

Α2. Ποιος θεωρείτε ότι πρέπει να είναι ο ρόλος της ΕΕΤΤ στο µοντέλο Μητρώο-
Καταχωρούµενοι και ποιος στο µοντέλο Μητρώο-Καταχωρητές-Καταχωρούµενοι; 
Αναλύστε την απάντησή σας. 

Α3. Ποιοι θεωρείτε ότι πρέπει να αναλαµβάνουν το ρόλο του Καταχωρητή ονοµάτων 
και υπό ποιες προϋποθέσεις; Πώς πρέπει να γίνεται η διαπίστευση των 
Καταχωρητών; Ποια δικαιώµατα και υποχρεώσεις πρέπει να έχουν οι 
Καταχωρητές; 

Α4. Πιστεύετε ότι το Μητρώο πρέπει να δρα και ως Καταχωρητής και υπό ποιους 
όρους; Αιτιολογείστε την απάντησή σας. 
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3. Κανόνες Καταχώρησης Ονοµάτων 

α) ∆ικαίωµα καταχώρησης ονοµάτων 

Μέχρι πρόσφατα το δικαίωµα καταχώρησης ονοµάτων κάτω από το [.gr] 
περιοριζόταν σε όλους τους ενήλικες και ικανούς για δικαιοπραξία Έλληνες πολίτες, 
υπό την προϋπόθεση της κατοχής Ελληνικού Αριθµού Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ), στους  Έλληνες του εξωτερικού, υπό τον όρο της απόδειξης της ελληνικής 
ιθαγένειας και στους φορείς (ελληνικών ή ξένων συµφερόντων) µε αποδεδειγµένη 
δραστηριότητα στον ελλαδικό χώρο. Επίσης, µπορούν να καταχωρηθούν ως ονόµατα 
κάτω από το [.gr] όλα τα εµπορικά σήµατα τα οποία έχουν γίνει αµετάκλητα δεκτά 
από την Γενική Γραµµατεία Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και τα εµπορικά 
σήµατα που χαρακτηρίζονται ως παγκοσµίως γνωστά ή τα σήµατα φήµης. Πρόσφατα 
η ΕΕΤΤ επέκτεινε το δικαίωµα καταχώρησης ονοµάτων σε όλα τα φυσικά και νοµικά 
πρόσωπα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και υπό την αίρεση ότι διαθέτουν δικαιοπρακτική 
ικανότητα σύµφωνα µε το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

Για τις ανάγκες της σωστής ανάπτυξης των συναλλαγών µέσω του ∆ιαδικτύου, της 
προώθησης του ηλεκτρονικού εµπορίου και της αποφυγής φαινοµένων 
καταχρηστικής χρήσης ονοµάτων από άλλους που δεν έχουν νόµιµα δικαιώµατα επί 
των ονοµάτων αυτών, προέχει η προστασία των εµπορικών σηµάτων (trademarks) και 
στο χώρο των ονοµάτων δικτυακών τόπων. Για αυτό κάθε Καταχωρούµενος πρέπει 
να έχει εξετάσει προηγουµένως και εξασφαλίσει ότι το αιτούµενο προς καταχώρηση 
όνοµα δεν αποτελεί εµπορικό σήµα κατατεθειµένο κατά τις διατάξεις του Ν.2239/94 
ή του Κανονισµού (ΕΚ) 40/94 του Συµβουλίου και γενικότερα δεν παραβιάζει 
δικαιώµατα τρίτων επί του ονόµατος και δικαιώµατα φήµης ή δεν αποτελεί 
κακόπιστη κατάθεση. Σηµειώνεται ότι η αποδοχή ενός σήµατος από την αρµόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπυξης δεν σηµαίνει την αυτόµατη καταχώρηση του 
συγκεκριµένου ονόµατος ως όνοµα δικτυακού τόπου, αλλά ο ενδιαφερόµενος πρέπει 
να προβεί στην προβλεπόµενη από τους κανόνες καταχώρισης διαδικασία 
καταχώρισης. 

Εκτός από τη δυνατότητα καταχώρησης ενός ονόµατος, µπορεί να υπάρχει και η 
δυνατότητα δέσµευσης για κάποιο αρχικό διάστηµα (για παράδειγµα για ένα έτος) 
ενός ονόµατος δικτυακού τόπου. Η δέσµευση χρησιµοποιείται από τον 
ενδιαφερόµενο που δεν έχει δυνατότητα άµεσης χρήσης του ονόµατος, ώστε να 
µπορέσει µέσα στο χρονικό διάστηµα ισχύος της δέσµευσης να προετοιµαστεί για να 
µπορέσει να χρησιµοποιήσει το όνοµα αυτό. Η χρησιµοποίησή του γίνεται αφού 
προηγηθεί και εγκριθεί αίτηση για καταχώρηση του ονόµατος αυτού. 

β) Αριθµός καταχωρούµενων ονοµάτων 

Σήµερα τα φυσικά πρόσωπα δύνανται να καταχωρούν µόνο ένα όνοµα µε κατάληξη 
.gr. Αντίθετα, για τα νοµικά πρόσωπα και τους ελεύθερους επαγγελµατίες δεν 
υπάρχει περιορισµός για το πλήθος των καταχωρούµενων ονοµάτων. Ο περιορισµός 
των δέκα ονοµάτων που ίσχυε παλαιότερα για τα νοµικά πρόσωπα και ο περιορισµός 
των δύο ονοµάτων που ίσχυε για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν παράλληλα 
επαγγελµατική δραστηριότητα, έχει αρθεί από τα τέλη του προηγούµενου έτους. 
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Πολλοί χρήστες του ∆ιαδικτύου προτείνουν την κατάργηση του περιορισµού του ενός 
ονόµατος και για τα φυσικά πρόσωπα, αφού πλέον σε πολλές περιπτώσεις δεν 
καλύπτονται οι ανάγκες των φυσικών προσώπων από την καταχώρηση ενός µόνο 
ονόµατος.  

γ) Σύνθεση ονοµάτων 

Σήµερα τα ονόµατα αποτελούνται από τους χαρακτήρες του Αγγλικού αλφαβήτου 
[Α-Ζ], τα ψηφία [0-9] και τον ειδικό χαρακτήρα [-], έχουν µήκος από τρεις (3) έως 
είκοσι τέσσερις (24) χαρακτήρες και δεν µπορούν να αρχίζουν ή τελειώνουν µε τον 
χαρακτήρα [-].  

Εξαιρούνται των ανωτέρω προδιαγραφών, τα ονόµατα που είναι εµπορικά σήµατα 
προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία είναι δυνατόν να αποτελούνται από δύο στοιχεία. 
Στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση µε αντικείµενο την καταχώριση ονόµατος 
δικτυακού τόπου που αποτελείται από δύο στοιχεία και η οποία συνοδεύεται από 
αποδεικτικό κατάθεσης σήµατος µε το ίδιο περιεχόµενο στην αρµόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, η αίτηση καταχωρείται σε κατάσταση εκκρεµότητας 
καταχώρισης έως την αµετάκλητη αποδοχή του λεκτικού σήµατος. Σε περίπτωση που 
δεν γίνει αµετάκλητα δεκτό το λεκτικό σήµα και είτε απορριφθεί η αίτηση από την 
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης είτε γίνει δεκτό το σήµα ως σύνθετο 
σήµα, η αίτηση για καταχώριση απορρίπτεται. 

Τα ονόµατα δικτυακών τόπων που αποτελούνται από δύο χαρακτήρες παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού είναι πολύ λίγα και φαίνεται να συγκεντρώνουν µεγάλο 
εµπορικό ενδιαφέρον. Σύµφωνα µε τα ισχύοντα, η κατάσταση εκκρεµότητας 
καταχώρισης παρέχει στον αιτούντα τη δυνατότητα να έχει ενεργοποιηµένο το όνοµα 
και να το χρησιµοποιεί, χωρίς όµως αυτό να είναι καταχωρηµένο. Έτσι, στην 
περίπτωση που απορριφθεί η αίτηση από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και αυτό µπορεί να συµβεί µετά από αρκετό διάστηµα, η αίτηση 
καταχώρησης απορρίπτεται και ο ενδιαφερόµενος πρέπει να αλλάξει όνοµα 
δικτυακού τόπου για να συνεχίσει την παρουσία του στο ∆ιαδίκτυο. 

Ερωτήσεις 

Α5. ∆ιατυπώστε τις απόψεις σας σχετικά µε τα αναφερόµενα για το δικαίωµα 
καταχώρησης ονοµάτων µε κατάληξη .gr. Ποιους τρόπους προτείνετε για τη 
διασφάλιση της προστασίας των εµπορικών σηµάτων ή άλλων νοµίµων 
δικαιωµάτων στο χώρο των ονοµάτων δικτυακών τόπων;  

Α6. Πιστεύετε ότι πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα δέσµευσης ονοµάτων δικτυακών 
τόπων ή όχι και γιατί; Πόσο χρονικό διάστηµα πρέπει να διαρκεί η δέσµευση; 

A7. Πιστεύετε ότι πρέπει να καταργηθεί ο περιορισµός του ενός ονόµατος και για τα 
φυσικά πρόσωπα; Αιτιολογείστε την απάντησή σας. 

Α8. ∆ιατυπώστε την άποψή σας σχετικά µε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται 
για την καταχώρηση ονοµάτων δικτυακών τόπων που αποτελούνται από δύο 
στοιχεία. Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις στη µέχρι σήµερα 
εφαρµοζόµενη διαδικασία και ποιες; Αιτιολογείστε την απάντησή σας. 
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4. Ονόµατα Τρίτου Επιπέδου 
Σήµερα, για την εκχώρηση ονοµάτων δικτυακών τόπων (ονοµάτων τρίτου επιπέδου) 
διατίθενται οι ακόλουθοι γενικής χρήσης υποτοµείς (subdomains): 

α) [.com.gr] για εταιρίες και εµπορικούς οργανισµούς  

β) [.edu.gr] για εκπαιδευτικούς οργανισµούς  

γ) [.net.gr] για Παρόχους Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (ISPs) και παρόχους δικτύων  

δ) [.org.gr] για οργανισµούς  

ε) [.gov.gr] για κυβερνητικούς οργανισµούς  

Οι υποτοµείς αποτελούν γενικότερες κατηγορίες, οι οποίες µπορούν να αποτελέσουν 
αντικείµενο χρήσης από οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο, τηρώντας τους λοιπούς όρους 
του κανονιστικού πλαισίου. Η δυνατή χρήση είναι για παράδειγµα x.com.gr ή x.net.gr 
κλπ. Η χρήση των υποτοµέων είναι προαιρετική. 

Η αύξηση των καταχωρούµενων ονοµάτων έχει αυξήσει τις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες περισσότεροι από ένας οργανισµοί διεκδικούν το ίδιο όνοµα δικτυακού τόπου, 
οπότε έχουµε �σύγκρουση ονοµάτων�. Για την αντιµετώπιση του θέµατος µία 
πρόταση είναι η εισαγωγή και νέων γενικής χρήσης υποτοµέων (subdomains) που 
οµαδοποιούν τα καταχωρούµενα ονόµατα, όπως για παράδειγµα υποτοµέα στον 
οποίο θα καταχωρούνται τα ονοµατεπώνυµα φυσικών προσώπων. Σε ενίσχυση της 
πρότασης αυτής πολλοί προτείνουν τη µετατροπή από προαιρετική σε υποχρεωτική 
της καταχώρησης ονοµάτων στους αντίστοιχους υποτοµείς. Έτσι, για παράδειγµα, 
στην περίπτωση υποχρέωσης καταχώρισης ονοµάτων εκπαιδευτικών οργανισµών 
στον υποτοµέα .edu.gr, ένας εκπαιδευτικός οργανισµός δεν µπορεί να καταχωρήσει 
το όνοµά του ως «όνοµα.gr», αλλά ως «όνοµα.edu.gr».  

Ο αντίλογος είναι ότι ο κίνδυνος �σύγκρουσης ονοµάτων� είναι µεν υπαρκτός και 
προφανής, αλλά η σηµαντικότητά του έχει υπερεκτιµηθεί, αφού η πράξη έχει δείξει 
ότι µπορούν να συνυπάρχουν εκατοµµύρια ονόµατα κάτω από τον ίδιο ανωτάτου 
επιπέδου τοµέα (παράδειγµα τα ονόµατα µε κατάληξη .com). Επιπλέον, η δηµιουργία 
γενικής χρήσης υποτοµέων, µειώνει µεν την πιθανότητα σύγκρουσης ονοµάτων, αλλά 
όχι σε µεγάλο βαθµό, γιατί οι περισσότερες συγκρούσεις ονοµάτων συµβαίνουν 
µεταξύ ονοµάτων που ανήκουν σε οργανισµούς µε ίδια λειτουργικά χαρακτηριστικά. 

Ερωτήσεις  

Α9.Πιστεύετε ότι πρέπει να αναπτυχθούν νέοι υποτοµείς και ποιοι για την καταχώριση 
ονοµάτων; Αιτολογείστε την απάντησή σας.   

Α10. Θεωρείτε ότι η καταχώρηση ονοµάτων ως τρίτου επιπέδου ονόµατα πρέπει να 
είναι υποχρεωτική για κάποιους υποτοµείς και ποιους; Αιτολογείστε την απάντησή 
σας. 

Α11. Πιστεύετε ότι το Μητρώο καταχώρησης των ονοµάτων τρίτου επιπέδου πρέπει να 
είναι ίδιο ή διαφορετικό από το Μητρώο καταχώρησης των ονοµάτων δευτέρου 
επιπέδου και γιατί; 
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5. Καταχώρηση Γεωγραφικών Ονοµάτων  

Σήµερα, δεν επιτρέπεται η καταχώρηση γεωγραφικών ονοµάτων, δηλαδή ονοµάτων 
που αποτελούν ονόµατα πόλεων, κοινοτήτων ή γεωγραφικών περιοχών, παρά µόνο 
από τις αντίστοιχες αρχές (Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης), ανεξάρτητα εάν 
αναφέρονται ή όχι στο σχέδιο Καποδίστριας. Ο περιορισµός ισχύει για οποιαδήποτε 
από τις συνήθεις γραφές των γεωγραφικών ονοµάτων, ακόµη και αν το αιτούµενο 
όνοµα δεν αποτελεί την πιο διαδεδοµένη γραφή του συγκεκριµένου γεωγραφικού 
ονόµατος. Ο περιορισµός δεν ισχύει για γραφή που διαφοροποιείται οπτικά από τις 
συνήθεις γραφές των γεωγραφικών ονοµάτων. Ο περιορισµός αφορά µόνον στην 
καταχώριση ονοµάτων δευτέρου επιπέδου. Στην περίπτωση των ονοµάτων τρίτου 
επιπέδου, ο παραπάνω περιορισµός δεν ισχύει και η καταχώριση γεωγραφικών 
ονοµάτων είναι δυνατή από κάθε ενδιαφερόµενο.  

Με τον ανωτέρω περιορισµό τα ονόµατα που ενδιαφέρουν τους Οργανισµούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επί των οποίων έχουν δικαιώµατα, παραµένουν 
δεσµευµένα υπέρ αυτών και µπορούν όποτε το επιθυµούν να τα χρησιµοποιήσουν.  

Το πλήθος των γεωγραφικών ονοµάτων που εµπίπτουν στον ανωτέρω περιορισµό 
είναι αρκετά µεγάλο και πάντα υπάρχει κίνδυνος καταχώρησης ονόµατος σε φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο άλλο από τον αντίστοιχο Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στις 
περιπτώσεις που διαπιστώνεται κάτι τέτοιο, πρέπει να εφαρµόζεται η άµεση λήξη της 
καταχώρησης του ονόµατος. 

Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι είναι καλύτερο να δηµιουργηθεί ένας 
υποτοµέας (subdomain) για την καταχώρηση αποκλειστικά των γεωγραφικών 
ονοµάτων κάτω από αυτόν ως τρίτου επιπέδου ονόµατα. Έτσι, τα γεωγραφικά 
ονόµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο από τους αντίστοιχους Οργανισµούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι οµαδοποιηµένα και εύκολα αναγνωρίσιµα από τους 
χρήστες του ∆ιαδικτύου και δεν παραµένουν δεσµευµένα δευτέρου επιπέδου 
ονόµατα, τα οποία µπορεί να µη χρησιµοποιηθούν και ποτέ. 

Ερωτήσεις  

Α12. Αναπτύξτε τις απόψεις σας για την καταχώριση των γεωγραφικών ονοµάτων. 
Πιστεύετε ότι είναι καλύτερο να δηµιουργηθεί ένας υποτοµέας (subdomain) για την 
καταχώρηση αποκλειστικά των γεωγραφικών ονοµάτων κάτω από αυτόν ως τρίτου 
επιπέδου ονόµατα; Αιτιολογείστε την απάντησή σας. Αν η απάντησή σας είναι 
θετική, ποια θεωρείτε ως καταλληλότερη ονοµασία για τον υποτοµέα αυτό; 
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6. Μη Ενεργοποίηση Ονοµάτων 

Έχει παρατηρηθεί το φαινόµενο καταχώρισης ονοµάτων χωρίς την ενεργοποίησή 
τους επί µακρό χρονικό διάστηµα. Πάραλληλα, κατά το διάστηµα αυτό εµφανίζονται 
ενδιαφερόµενοι να χρησιµοποιήσουν το όνοµα αυτό, οι οποίοι και µπορεί επιπλέον να 
επικαλούνται νόµιµα δικαιώµατα επί του ονόµατος.  

Για τη λήψη απόφασης περί κατάργησης ή όχι της καταχώρησης, απαιτείται πρώτα 
από όλα ο ορισµός του �ενεργού� ονόµατος, δηλαδή ο καθορισµός των κριτηρίων µε 
βάση τα οποία ένα όνοµα θεωρείται ενεργό.   

Στην περίπτωση που εφαρµόζεται η κατάργηση του ονόµατος, αυτή πρέπει να 
πραγµατοποιείται ακολουθώντας κάποια διαδικασία. Για παράδειγµα παρέχεται ένα 
αρχικό διάστηµα µέσα στο οποίο πρέπει να γίνει η ενεργοποίηση. Στην περίπτωση 
που παρέλθει το διάστηµα αυτό άπρακτο και υποβληθεί σχετικό αίτηµα άλλου 
ενδιαφεροµένου για την καταχώρηση ονόµατος, η ισχύς της καταχώρισης 
επανεξετάζεται και δίνεται κάποια προθεσµία (για παράδειγµα δύο µηνών) για την 
ενεργοποίηση του ονόµατος. Εάν δεν υπάρξει ενεργοποίηση µετά το πέρας της 
προθεσµίας, η καταχώριση ακυρώνεται και το όνοµα καταχωρείται υπέρ άλλου 
ενδιαφεροµένου που υπέβαλλε πρώτος το σχετικό αίτηµα.  

Ερωτήσεις  

Α13. Πότε, κατά τη γνώµη σας, ένα όνοµα δικτυακού τόπου θεωρείται ότι δεν έχει 
ενεργοποιηθεί; Θεωρείτε ότι στην περίπτωση µη ενεργοποιηµένου ονόµατος πρέπει 
να εφαρµόζεται διαδικασία κατάργησης της καταχώρησης και αν ναι, ποια πρέπει 
να είναι αυτή; 

 

7. Χρήση Ονοµάτων 

Με την καταχώριση ενός ονόµατος δικτυακού τόπου, ο δικαιούχος αποκτά το 
δικαίωµα χρήσης του ονόµατος για το χρονικό διάστηµα που ισχύει η καταχώριση. 
Το δικαίωµα αυτό δεν επάγεται την απόκτηση δικαιώµατος ιδιοκτησίας επί του 
ονόµατος. Συνεπώς, καµία εταιρία, οργάνωση ή οργανισµός δεν µπορεί να 
διεκδικήσει ιδιοκτησιακό δικαίωµα επ� αυτού.  

Το δικαίωµα χρήσης ενός ονόµατος δεν επάγεται δικαίωµα στον δικαιούχο να 
αποτελεί Καταχωρητή ονοµάτων. Ο δικαιούχος ενός ονόµατος, αξιοποιώντας τις 
δυνατότητες ονοµατοδοσίας πολλών επιπέδων, µπορεί να αναπτύξει και να 
χρησιµοποιεί τις ιστοσελίδες του, τηρώντας όλους τους όρους του κανονιστικού 
πλαισίου για τα ονόµατα δικτυακών τόπων. 

Ερωτήσεις  

Α14. Συµφωνείτε µε τα ανωτέρω για το δικαίωµα χρήσης των καταχωρηµένων 
ονοµάτων δικτυακών τόπων; Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχουν όροι και 
περιορισµοί και ποιοι στη χρήση από τον κάτοχό τους των καταχωρηµένων 
ονοµάτων δικτυακών τόπων; Αιτιολογείστε την απάντησή σας. 
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8. Ακύρωση Καταχώρισης Ονοµάτων 

H καταχώριση ενός ονόµατος δικτυακού τόπου µπορεί να ακυρωθεί ιδίως για τους 
παρακάτω λόγους:  

• Μη υποβολή από τον δικαιούχο αίτηση ανανέωσης της καταχώρισης εντός 
των καθορισµένων χρονικών ορίων.  

• Μη έγκαιρη καταβολή των τελών καταχώρισης.  
• Μη ενεργοποίηση του ονόµατος εντός των καθορισµένων χρονικών ορίων.  
• Μετά από δικαστική απόφαση σχετικά µε την ακύρωση της καταχώρισης.  

Σε κάθε περίπτωση, η ακύρωση πραγµατοποιείται, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
υπάρξει έγγραφη προειδοποίηση του δικαιούχου του ονόµατος.  

Ερωτήσεις  

Α15. Για ποιους λόγους θεωρείτε ότι πρέπει να γίνεται ακύρωση της καταχώρισης ενός 
ονόµατος δικτυακού τόπου; 

Α16. Στην περίπτωση ακύρωσης λόγω µη έγκαιρης ανανέωσης της σύµβασης ή µη 
έγκαιρης καταβολής των τελών καταχώρισης, πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει 
χρονικό διάστηµα εντός του οποίου να απαγορεύεται η καταχώριση του ονόµατος 
σε άλλον ενδιαφερόµενο; Πόσο πιστεύετε ότι πρέπει να είναι το διάστηµα αυτό; 

 

9. Επίλυση ∆ιαφορών 

Με την αύξηση του ενδιαφέροντος για καταχωρίσεις ονοµάτων αυξάνονται και οι 
περιπτώσεις ανάγκης επίλυσης διαφορών για την καταχώριση συγκεκριµένων 
ονοµάτων. Σε περίπτωση που κάποιος θεωρεί ότι µε την εκχώρηση συγκεκριµένων 
ονοµάτων ή µε την υποβολή αιτήσεως για την εκχώρηση συγκεκριµένων ονοµάτων 
θίγονται τα δικαιώµατα ή έννοµα συµφέροντά του στα ονόµατα αυτά, µπορεί να 
απευθυνθεί στην ΕΕΤΤ και να ζητήσει τη λήψη των κατάλληλων µέτρων για την 
προστασία των συµφερόντων του.  

Η ΕΕΤΤ διερευνά το ενδεχόµενο συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ή διαιτητικής 
παρέµβασης. Η ΕΕΤΤ αφού εξετάσει τα αιτήµατα των τρίτων µπορεί, εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις, να αποφασίσει, µεταξύ άλλων, τη κατάργηση ή την 
προσωρινή απενεργοποίηση του ονόµατος.  

Σε κάθε περίπτωση τρίτοι οι οποίοι θεωρούν ότι θίγονται στα δικαιώµατα ή έννοµα 
συµφέροντα τους µπορούν να προσφύγουν απευθείας στη ∆ικαιοσύνη. Επίσης, οι 
ενδιαφερόµενοι διατηρούν το δικαίωµα να προσφύγουν στη ∆ικαιοσύνη σε 
περίπτωση που θεωρούν ότι εξακολουθούν να θίγονται είτε τα συµφέροντα είτε τα 
δικαιώµατά τους.  
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Σχετικά µε την επίλυση διαφορών, ο Παγκόσµιος Οργανισµός ∆ιανοητικής 
Ιδιοκτησίας (WIPO: World Intellectual Property Organization � www.wipo.int) έχει 
διαµορφώσει την Πολιτική Επίλυσης ∆ιαφορών για τις Καταχρηστικές Καταχωρίσεις 
Ονοµάτων ∆ικτυακών Τόπων  (Policy on Dispute Resolution for Abusive Domain 
Name Registrations), η οποία είναι διαθέσιµη στη διεύθυνση 
http://wipo2.wipo.int/process1/report/index.html. Η πολιτική αυτή µπορεί να 
εφαρµοστεί και στα ονόµατα που αντιστοιχούν στον τοµέα ανωτάτου επιπέδου κάθε 
χώρας, εφόσον αυτό είναι επιθυµητό από την αντίστοιχη χώρα. Στην περίπτωση αυτή 
υπάρχουν δύο δυνατότητες:  
α) η υιοθέτηση της Πολιτικής ως αποκλειστικού τρόπου εξώδικης επίλυσης διαφορών 
β) ή εναλλακτικά, η υιοθέτηση της Πολιτικής σε συνδυασµό µε µια ανεξάρτητη 
πολιτική που διαµορφώνει η ίδια η χώρα για την επίλυση διαφορών. Στην περίπτωση 
αυτή, οι δύο πολιτικές πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να προκύψουν ξεκάθαρες και 
χωρίς επικαλύψεις διαδικασίες επίλυσης διαφορών. 
Ερωτήσεις  

Α17. ∆ιατυπώστε τις απόψεις σας αναφορικά µε την πολιτική εξώδικης διευθέτησης 
διαφορών που πρέπει να ακολουθείται. Συµφωνείτε µε τα προαναφερόµενα για τη  
διαδικασία επίλυσης διαφορών; ∆ιατυπώστε τις προτάσεις σας σχετικά µε τη 
διαδικασία αυτή ή προτείνετε διαδικασία την οποία θεωρείτε ορθότερη. 

 

10. Μεταβιβάσεις Ονοµάτων 

Σήµερα, τα ονόµατα που είναι καταχωρηµένα είτε από φυσικά είτε από νοµικά 
πρόσωπα, έχουν προσωποπαγή και αµεταβίβαστο χαρακτήρα, πλην των 
περιπτώσεων:  

• Κληρονοµικού δικαιώµατος, στην περίπτωση φυσικών προσώπων  
• Καθολικής διαδοχής φορέα, συµπεριλαµβανοµένης και της ατοµικής 
επιχείρησης, από άλλον φορέα  

• Συγχώνευσης φορέα και ατοµικής επιχείρησης σε έναν άλλο φορέα  
• Εξαγοράς φορέα  
• Μεταβίβασης υλικού φορέα σήµατος, το οποίο σήµα είναι καταχωρηµένο και 
ως όνοµα δικτυακού τόπου µε κατάληξη .gr.  

Ο περιορισµός της µεταβίβασης ονοµάτων µόνο στις ανωτέρω περιπτώσεις γίνεται µε 
σκοπό την αποτροπή προσπαθειών πώλησης ονοµάτων, τα οποία καταχωρήθηκαν 
κακόπιστα, προς άλλους οι οποίοι έχουν δικαιώµατα και συµφέροντα επί των 
ονοµάτων. Ωστόσο, στην πράξη υπάρχουν και περιπτώσεις µη κακόπιστων 
µεταβιβάσεων οι οποίες δεν συµπεριλαµβάνονται ανωτέρω. 

Ερωτήσεις  

Α18. Θεωρείτε ότι πέραν των προαναφεροµένων υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις στις 
οποίες πρέπει να επιτραπεί η µεταβίβαση ονοµάτων; Αναλύστε τις περιπτώσεις 
αυτές.  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Α1. Ποιο µοντέλο θεωρείτε ότι πρέπει να εφαρµοστεί για τη διαδικασία Καταχώρησης 
Ονοµάτων µε κατάληξη .gr: το µοντέλο Μητρώο-Καταχωρούµενοι ή το µοντέλο 
Μητρώο-Καταχωρητές-Καταχωρούµενοι; Αιτιολογείστε την απάντησή σας.  

Α2. Ποιος θεωρείτε ότι πρέπει να είναι ο ρόλος της ΕΕΤΤ στο µοντέλο Μητρώο-
Καταχωρούµενοι και ποιος στο µοντέλο Μητρώο-Καταχωρητές-Καταχωρούµενοι; 
Αναλύστε την απάντησή σας. 

Α3. Ποιοι θεωρείτε ότι πρέπει να αναλαµβάνουν το ρόλο του Καταχωρητή ονοµάτων 
και υπό ποιες προϋποθέσεις; Πώς πρέπει να γίνεται η διαπίστευση των 
Καταχωρητών; Ποια δικαιώµατα και υποχρεώσεις πρέπει να έχουν οι 
Καταχωρητές; 

Α4. Πιστεύετε ότι το Μητρώο πρέπει να δρα και ως Καταχωρητής και υπό ποιους 
όρους; Αιτιολογείστε την απάντησή σας. 

Α5. ∆ιατυπώστε τις απόψεις σας σχετικά µε τα αναφερόµενα για το δικαίωµα 
καταχώρησης ονοµάτων µε κατάληξη .gr. Ποιους τρόπους προτείνετε για τη 
διασφάλιση της προστασίας των εµπορικών σηµάτων ή άλλων νοµίµων 
δικαιωµάτων στο χώρο των ονοµάτων δικτυακών τόπων;  

Α6. Πιστεύετε ότι πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα δέσµευσης ονοµάτων δικτυακών 
τόπων ή όχι και γιατί; Πόσο χρονικό διάστηµα πρέπει να διαρκεί η δέσµευση; 

A7. Πιστεύετε ότι πρέπει να καταργηθεί ο περιορισµός του ενός ονόµατος και για τα 
φυσικά πρόσωπα; Αιτιολογείστε την απάντησή σας. 

Α8. ∆ιατυπώστε την άποψή σας σχετικά µε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται 
για την καταχώρηση ονοµάτων δικτυακών τόπων που αποτελούνται από δύο 
στοιχεία. Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις στη µέχρι σήµερα 
εφαρµοζόµενη διαδικασία και ποιες; Αιτιολογείστε την απάντησή σας. 

Α9.Πιστεύετε ότι πρέπει να αναπτυχθούν νέοι υποτοµείς και ποιοι για την καταχώριση 
ονοµάτων; Αιτολογείστε την απάντησή σας.   

Α10. Θεωρείτε ότι η καταχώρηση ονοµάτων ως τρίτου επιπέδου ονόµατα πρέπει να 
είναι υποχρεωτική για κάποιους υποτοµείς και ποιους; Αιτολογείστε την απάντησή 
σας. 

Α11. Πιστεύετε ότι το Μητρώο καταχώρησης των ονοµάτων τρίτου επιπέδου πρέπει να 
είναι ίδιο ή διαφορετικό από το Μητρώο καταχώρησης των ονοµάτων δευτέρου 
επιπέδου και γιατί; 

Α12. Αναπτύξτε τις απόψεις σας για την καταχώριση των γεωγραφικών ονοµάτων. 
Πιστεύετε ότι είναι καλύτερο να δηµιουργηθεί ένας υποτοµέας (subdomain) για την 
καταχώρηση αποκλειστικά των γεωγραφικών ονοµάτων κάτω από αυτόν ως τρίτου 
επιπέδου ονόµατα; Αιτιολογείστε την απάντησή σας. Αν η απάντησή σας είναι 
θετική, ποια θεωρείτε ως καταλληλότερη ονοµασία για τον υποτοµέα αυτό; 
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Α13. Πότε, κατά τη γνώµη σας, ένα όνοµα δικτυακού τόπου θεωρείται ότι δεν έχει 

ενεργοποιηθεί; Θεωρείτε ότι στην περίπτωση µη ενεργοποιηµένου ονόµατος πρέπει 
να εφαρµόζεται διαδικασία κατάργησης της καταχώρησης και αν ναι, ποια πρέπει 
να είναι αυτή; 

Α14. Συµφωνείτε µε τα ανωτέρω για το δικαίωµα χρήσης των καταχωρηµένων 
ονοµάτων δικτυακών τόπων; Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχουν όροι και 
περιορισµοί και ποιοι στη χρήση από τον κάτοχό τους των καταχωρηµένων 
ονοµάτων δικτυακών τόπων; Αιτιολογείστε την απάντησή σας. 

Α15. Για ποιους λόγους θεωρείτε ότι πρέπει να γίνεται ακύρωση της καταχώρισης ενός 
ονόµατος δικτυακού τόπου; 

Α16. Στην περίπτωση ακύρωσης λόγω µη έγκαιρης ανανέωσης της σύµβασης ή µη 
έγκαιρης καταβολής των τελών καταχώρισης, πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει 
χρονικό διάστηµα εντός του οποίου να απαγορεύεται η καταχώριση του ονόµατος 
σε άλλον ενδιαφερόµενο; Πόσο πιστεύετε ότι πρέπει να είναι το διάστηµα αυτό; 

Α17. ∆ιατυπώστε τις απόψεις σας αναφορικά µε την πολιτική εξώδικης διευθέτησης 
διαφορών που πρέπει να ακολουθείται. Συµφωνείτε µε τα προαναφερόµενα για τη  
διαδικασία επίλυσης διαφορών; ∆ιατυπώστε τις προτάσεις σας σχετικά µε τη 
διαδικασία αυτή ή προτείνετε διαδικασία την οποία θεωρείτε ορθότερη. 

Α18. Θεωρείτε ότι πέραν των προαναφεροµένων υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις στις 
οποίες πρέπει να επιτραπεί η µεταβίβαση ονοµάτων; Αναλύστε τις περιπτώσεις 
αυτές.  
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