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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση για τη διαχείριση των ονοµάτων δικτυακών τόπων µε κατάληξη .gr 
πραγµατοποιήθηκε στο διάστηµα από την 1η έως και την 30η Ιουλίου 2002 και βασίστηκε στο 
σχετικό κείµενο της ΕΕΤΤ1. Το σύνολο των συµµετεχόντων στη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση ανήλθε σε 
14 και καλύπτει µεγάλο εύρος ενδιαφεροµένων φορέων: εταιρείες παροχής υπηρεσιών ∆ιαδικτύου, 
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πανεπιστηµιακούς και ερευνητικούς φορείς, ιδιώτες και 
εταιρείες νοµικών συµβούλων καθώς και το σύνδεσµο επιχειρήσεων λιανικής πώλησης. Ο 
λεπτοµερής κατάλογος των συµµετεχόντων επισυνάπτεται στο Παράρτηµα. Η ΕΕΤΤ επιθυµεί να 
εκφράσει τις ευχαριστίες της για τη συνεισφορά τους σε όλους όσους συµµετείχαν στη ∆ηµόσια 
∆ιαβούλευση. 
 
Η ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση εισάγει τα προς ρύθµιση θέµατα που αφορούν τη διαχείριση των 
ονοµάτων δικτυακών τόπων µε κατάληξη .gr µε σκοπό τη διαµόρφωση του εθνικού ρυθµιστικού 
πλαισίου. Η πλεοψηφία των συµµετεχόντων στη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση απάντησε στο σύνολο των 
ερωτήσεων της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης. 
 
Το παρόν κείµενο δεν δεσµεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόµενο της ρύθµισης που θα 
επακολουθήσει. 
 
Σηµείωση: 
 Για την καλύτερη παρουσίαση των απόψεων των επιχειρήσεων/ιδιωτών που απάντησαν στο 
ερωτηµατολόγιο, στο κείµενο που ακολουθεί χρησιµοποιείται ο παρακάτω συµβολισµός:  (Α/Β) 
όπου:  

Α: ο αριθµός των επιχειρήσεων/ιδιωτών που έχουν την ίδια άποψη στο συγκεκριµένο 
ερώτηµα/υποερώτηµα 
Β:  ο αριθµός των επιχειρήσεων/ιδιωτών που απάντησαν στο συγκεκριµένο 
ερώτηµα/υποερώτηµα 

 

                                                 
1Κείµενο ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης για τη «∆ιαχείριση των Ονοµάτων∆ικτυακών Τόπων µε Κατάληξη .gr», ΕΕΤΤ, 1 

Ιουλίου 2002 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 
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. 

H πλειοψηφία των συµµετεχόντων στη διαβούλευση που απάντησαν στην ερώτηση αυτή (11/13) 
θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να ακολουθηθεί το µοντέλο �Μητρώο-Καταχωρητές-Καταχωρούµενοι� 
γιατί µπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες για βελτίωση και 
αποτελεσµατική λειτουργία των διαδικασιών καταχώρησης ονοµάτων δικτυακών τόπων. Οι 
υποστηρικτές του µοντέλου αυτού θεωρούν ότι θα συµβάλλει στην ανάπτυξη  του ανταγωνισµού 
τόσο στη συγκεκριµένη αγορά όσο και γενικότερα στην αγορά του Internet, στη βελτίωση της 
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, στην ανάπτυξη συνδετικού  κρίκου  µεταξύ της 
διαδικασίας καταχωρήσεων και της παροχής γενικότερα των υπηρεσιών διαδικτύου προς όφελος 
των χρηστών, στην αύξηση της διείσδυσης του Internet, στην αύξηση του πλήθους των δικτυακών 
τόπων και των ιστοσελίδων, στη δηµιουργία στενότερων σχέσεων µεταξύ των Καταχωρούµενων 
και των Καταχωρητών, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, στη µείωση του κόστους 
λειτουργίας του Μητρώου και κατ� επέκταση στις τιµές των καταχωρήσεων. Επιπλέον, λόγω του 
αποκεντρωτικού του χαρακτήρα, θα βοηθήσει στην ταχύτερη εξάπλωση και διάδοση του .gr 
domain σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Έτσι στους καταχωρούµενους θα παρέχονται ταχύτερη 
εξυπηρέτηση, ποιοτικά αναβαθµισµένες υπηρεσίες, άµεση, απρόσκοπτη και ασφαλή πρόσβαση στο 
∆ιαδίκτυο, ευκολότερη και φιλικότερη πρόσβαση στις διαδικασίες καταχώρησης, µεγάλη ποικιλία 
επιλογών, µείωση τιµών, κλπ. Εξάλλου, το µοντέλο αυτό ακολουθείται διεθνώς µε µεγάλη επιτυχία 
σε πολλά domains, όπως τα .com, .net, .info, .uk κλπ και θεωρείται το πλέον αποδοτικό µοντέλο. 

Ένας από τους ανωτέρω συµµετέχοντες (1/11) αναφέρεται επίσης στις αρµοδιότητες και στα 
καθήκοντα του Μητρώου στο µοντέλο �Μητρώο-Καταχωρητές-Καταχωρούµενοι�. Συγκεκριµένα 
θεωρεί ότι το Μητρώο πρέπει να είναι υπεύθυνο για την τήρηση πλήρους και συνεχούς 
ενηµερωµένης βάσης δεδοµένων των ονοµάτων, την εκπόνηση της πολιτικής για την καταχώρηση, 
την επεξεργασία και υιοθέτηση διαδικασιών και κατευθυντήριων γραµµών προς τους 
Καταχωρητές, την οργάνωση διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας των διαδικασιών καταχώρησης, 
τον έλεγχο της τήρησης τους από τους Καταχωρητές, την επίλυση των διαφορών σχετικά µε τα 
domain names, το συντονισµό και την προώθηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο της συνεργασίας 
σχετικά µε τα domain names, την ενίσχυση και ενθάρρυνση της συνεργασίας των ISPs � 
Καταχωρητών, την παρακολούθηση της τεχνολογικής εξέλιξης σε σχετικά θέµατα και την 
ενίσχυση της τυποποίησης των διαδικασιών. Επίσης, δύο από τους ανωτέρω συµµετέχοντες (2/11) 
επισηµαίνουν ότι οι Καταχωρητές δεν πρέπει να λειτουργούν αυτοβούλως κι αυτοπροαιρέτως αλλά 
µέσα στα θεσµικά πλαίσια που η ΕΕΤΤ για το συµφέρον της ανάπτυξης του ελληνικού ∆ιαδικτύου 
θα έχει από πριν καθορίσει και µάλιστα θα πρέπει να τους επιβάλλονται κυρώσεις εάν, έστω και 
για µια φορά, παραβλέψουν όσα περιγράφονται από την κείµενη νοµοθεσία. 

Αντίθετα, ένας από τους συµµετέχοντες στη διαβούλευση που απάντησαν στην ερώτηση αυτή 
(1/13) θεωρεί ότι πρέπει να ακολουθηθεί το µοντέλο �Μητρώο-Καταχωρούµενοι� γιατί σε 
αντίθεση µε την περίπτωση του µοντέλου �Μητρώο-Καταχωρητές-Καταχωρούµενοι�, το µοντέλο 
�Μητρώο-Καταχωρούµενοι� διέπουν κοινοί κανόνες που καθορίζονται από το ίδιο το Μητρώο, οι 
οποίοι εφαρµόζονται ενιαία και υπάρχει κοινός έλεγχος από το Μητρώο. Το σύστηµα αυτό είναι 
συναφές µε εκείνο της καταχώρησης εµπορικών σηµάτων και διασφαλίζει την οµοιογένεια. Η 
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ύπαρξη των Καταχωρητών ενισχύει τη γραφειοκρατία και πιθανώς να αυξήσει το κόστος 
καταχώρησης, ενώ δεν διασφαλίζει την αρχή της χρονικής προτεραιότητας. Επιπλέον, εφόσον 
καθιερωθεί θεσµικά η ηλεκτρονική υποβολή των domain names, σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που θα καθορίσει το Μητρώο, παύουν να υπάρχουν λόγοι ενεργοποίησης 
Καταχωρητών.  

Τέλος, ένας από τους συµµετέχοντες στη διαβούλευση που απάντησαν στην ερώτηση αυτή (1/13) 
θεωρεί ότι πρέπει να εφαρµοστεί ένα µικτό σύστηµα ελεύθερης επιλογής γιατί έτσι εξασφαλίζονται 
τα συµφέροντα των ενίοτε καταχωρούµενων. Συγκεκριµένα προτείνει την εφαρµογή του µοντέλου 
�Μητρώο-Καταχωρητές-Καταχωρούµενοι� για τα φυσικά πρόσωπα και τις µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις και του µοντέλου �Μητρώο-Καταχωρούµενοι� για τις µεγάλες επιχειρήσεις, µε τις 
αναγκαίες παρεµβάσεις για τη διευκόλυνση της παρατηρούµενης συµφόρησης του Μητρώου. Οι 
µεγάλες επιχειρήσεις διαθέτουν επαρκώς εξειδικευµένο προσωπικό µε τις τεχνικές και νοµικές 
γνώσεις και την ικανότητα να προχωρήσει στη σωστή και σύµφωνη µε τους νόµους και τους 
εκάστοτε ισχύοντες κανονισµούς καταχώρηση και ανανέωση καταχωρήσεων. Σε περίπτωση 
υποχρεωτικής εφαρµογής µόνο του µοντέλου �Mητρώο-Kαταχωρητές-Kαταχωρούµενοι�, o 
Καταχωρούµενος επιβαρύνεται οικονοµικά µε το επιπρόσθετο κόστος της αµοιβής του 
Καταχωρητή, χάνεται η αµεσότητα της ταχύτητας καταχώρησης και βρίσκεται σε κίνδυνο η 
λειτουργία της αρχής της χρονικής προτεραιότητας προς όφελος του Καταχωρητή καθώς είναι 
πιθανή η ανάληψη από Καταχωρητή συγκρουόµενων µεταξύ τους ονοµάτων. Αντίθετα, στην 
περίπτωση των µικρών ή µεσαίων εταιρειών καθώς και των φυσικών προσώπων που δεν διαθέτουν 
οργανωµένα τµήµατα τεχνικής υποστήριξης ούτε βέβαια και διαρκή νοµική κάλυψη για την 
εξασφάλιση σύννοµης και ορθής καταχώρησης, είναι ενδεχοµένως ενδεδειγµένη η χρησιµοποίηση 
Καταχωρητών. 

 
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. 

Οι συµµετέχοντες στη διαβούλευση που απάντησαν στην ερώτηση αυτή διέκριναν δύο ρόλους που 
θα µπορούσε να αναλάβει η ΕΕΤΤ στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της : ρυθµιστικό ρόλο ως προς 
τα θέµατα του διαδικτύου και διαχειριστικό σε ό,τι αφορά την εκχώρηση των ονοµάτων.  

Όλοι οι συµµετέχοντες (13/13) θεωρούν ότι η ΕΕΤΤ σε οποιοδήποτε από τα δύο µοντέλα πρέπει να 
ασκήσει τον εποπτικό και ελεγκτικό της ρόλο  µε την υιοθέτηση και εφαρµογή ρητών, σαφών, και 
διάφανων όρων και διαδικασιών για κάθε πτυχή της λειτουργίας του πεδίου «.gr», µε γνώµονα τη 
σταθερή και απρόσκοπτη ανάπτυξη του εθνικού πεδίου ονοµάτων διαδικτύου. Η ΕΕΤΤ πρέπει να 
εκπονεί την πολιτική, να καθορίζει το ρυθµιστικό πλαίσιο για την καταχώρηση και χρήση των 
ονοµάτων και να θεσπίσει εξωδικαστική διαδικασία επίλυσης διαφορών, η οποία θα 
χαρακτηρίζεται από αντικειµενικά κριτήρια, διαφάνεια, ίση µεταχείριση και αµεροληψία. Η ΕΕΤΤ 
πρέπει µέσω του δικτυακού τόπου της να προσφέρει πληροφορίες για τον τρόπο και τις διαδικασίες 
ονοµατοδοσίας κατά τρόπο αδιάβλητο.  

Ειδικότερα, στο µοντέλο Μητρώο-Καταχωρητές-Καταχωρούµενοι οι αρµοδιότητές της αυξάνονται 
αφού πρόκειται για ένα περισσότερο σύνθετο µοντέλο, µε αυξηµένο τον αριθµό των φορέων που 
συµµετέχουν στη διαδικασία και αντίστοιχα των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν. 
Η ΕΕΤΤ πρέπει να καταρτίζει και ενηµερώνει τους Καταχωρητές µέσω διαρκών σεµιναρίων 
διαπίστευσης, να θέτει τα κριτήρια επιλογής και διατήρησης της ιδιότητας του Καταχωρητή 
(επάρκεια, τεχνική και διαχειριστική καταλληλότητα), να προάγει τον υγιή ανταγωνισµό µεταξύ 
των Καταχωρητών, να προβαίνει στη διαπίστευση ή απόρριψη των υποψηφίων Καταχωρητών, να 
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ελέγχει και να εποπτεύει τους Καταχωρητές για τη σωστή εφαρµογή των κανονισµών και την 
παροχή του ελάχιστου επιπέδου παρεχοµένων υπηρεσιών,  να προβαίνει στην τακτική αξιολόγησή 
τους, να ρυθµίζει τις σχέσεις Μητρώου-Καταχωρητών και Καταχωρητών-Καταχωρούµενων και να 
επιβάλλει τις προβλεπόµενες κυρώσεις στους παραβάτες. Επίσης, η ΕΕΤΤ πρέπει να δώσει έµφαση 
και στις ενέργειες των Καταχωρητών κατά την ανανέωση των καταχωρήσεων καθώς και στις 
διαδικασίες µεταφοράς του ονόµατος από Καταχωρητή σε Καταχωρητή ή/και από Καταχωρούµενο 
σε Καταχωρούµενο. 

Ένας από τους ανωτέρω συµµετέχοντες (1/13) αναλύοντας την άποψή του για το ρόλο της ΕΕΤΤ 
αναφέρει ότι συνίσταται στην εκχώρηση των ονοµάτων (µέσω Καταχωρητών), ύστερα από τον 
τυπικό και ουσιαστικό έλεγχο των αιτήσεων και στη συνέχεια στην παροχή της έγκρισής της στους 
Καταχωρητές ώστε αυτοί να τα καταχωρήσουν στο Μητρώο, για το οποίο η ίδια είναι υπεύθυνη 
(δια των Καταχωρητών). Ένα εκχωρούµενο όνοµα, ως όνοµα θα ανήκει πάντα στο δικαιούχο, η δε 
ΕΕΤΤ, σε περιπτώσεις παραβιάσεων κανόνων και διατάξεων, θα έχει δικαίωµα µόνο να άρει την 
καταχώρηση και όχι να πάρει πίσω το όνοµα που από της εκχωρήσεως ανήκει στο δικαιούχο. 

Αναφορικά µε το διαχειριστικό ρόλο, η πλειοψηφία των συµµετεχόντων στη διαβούλευση που 
αναφέρθηκαν στο θέµα αυτό (7/12) θεωρεί ότι ο ρόλος της ΕΕΤΤ σε οποιοδήποτε από τα δύο 
µοντέλα πρέπει να είναι αυτός του Μητρώου, µε ταυτόχρονη ενίσχυση σε έµψυχο δυναµικό και 
κατάλληλο εξοπλισµό, γιατί είναι ένας ανεξάρτητος φορέας που παρέχει όλα τα εχέγγυα 
ανεξαρτησίας, καταλληλότητας και κύρους για την ορθή λειτουργία και εποπτεία του .gr domain. 
Το Μητρώο δεν θα πρέπει να έχει οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση σχέση σύνδεσης ή εξάρτησης, 
µετοχική ή άλλη, µε οποιονδήποτε από τους Καταχωρητές. Αντίθετα, οι υπόλοιποι συµµετέχοντες 
(5/12) θεωρούν ότι οι ρόλοι της ΕΕΤΤ και του Μητρώου πρέπει να είναι διακριτοί. Η παρουσία της 
ΕΕΤΤ πρέπει να αποτελεί εγγύηση για το χρήστη ότι οι διαδικασίες των καταχωρήσεων και της 
επίλυσης των διαφορών είναι διαφανείς και κάθε τους πτυχή εποπτεύεται άµεσα από την αρµόδια 
αρχή. Εάν η ΕΕΤΤ αναλάµβανε το ρόλο του Μητρώου τότε η ανάγκη για εγγύηση της διαδικασίας 
θα έπρεπε να βρει διαφορετικό εκφραστή. Κατά συνέπεια, η ΕΕΤΤ δεν πρέπει να αναλάβει η ίδια 
το Μητρώο αλλά να αναθέτει τη διαχείριση των συστηµάτων για τη λειτουργία του Μητρώου σε 
επιλεγµένο από εκείνη µε διαγωνιστική διαδικασία φορέα, τον οποίο και να ελέγχει για τη σωστή 
εφαρµογή των κανονισµών, την τήρηση των προδιαγραφών λειτουργίας του .gr domain, την 
εφαρµοζόµενη τιµολογιακή πολιτική του και την εφαρµογή του ελάχιστου επιπέδου παρεχοµένων 
υπηρεσιών.  

 

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;  

Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων που απάντησαν στην παρούσα ερώτηση (7/13) θεωρεί ότι ο 
ρόλος του Καταχωρητή, τουλάχιστον στην αρχή, πρέπει να περιοριστεί σε Ελληνικούς ή ξένους 
φορείς που λόγω της εµπορικής και επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας γνωρίζουν την αγορά 
του Internet, έχουν δική τους τηλεπικοινωνιακή υποδοµή, παρέχουν ολοκληρωµένες υπηρεσίες, 
διαθέτουν ικανό και επαρκές προσωπικό, έχουν αποκτήσει φήµη και πελατεία, πληρούν αρκετούς 
από τους αναγκαίους όρους διαφάνεας και καταναλωτικής εµπιστοσύνης και είναι σε θέση να 
παρέχουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στους Καταχωρούµενους σε ανταγωνιστικό µεταξύ τους 
πλαίσιο, αλλά και να εφαρµόζουν µε επιτυχία την πολιτική και τους κανόνες που θέτει το 
ρυθµιστικό πλαίσιο και το Μητρώο. Τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένας υποψήφιος 
Καταχωρητής, σύµφωνα µε τις προτάσεις των συµµετεχόντων, είναι τα ακόλουθα:  
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• Απόδειξη ότι διαθέτει την τεχνική κατάρτιση, ικανότητα και το σχετικό προσωπικό να 
διαχειρίζεται την καταχώρηση των ονοµάτων δικτυακών τόπων. 

• Απόδειξη εξασφάλισης παροχής ελάχιστου επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών και 
προστασίας των χρηστών. 

• Απόδειξη χρηµατοοικονοµικής κατάστασης από την οποία να προκύπτει ότι είναι σε θέση 
να διατηρήσει µία µακροχρόνια συνεργασία µε το Μητρώο και τους Καταχωρούµενους. 

• Απόδειξη ότι δεν θα έχει καµία άµεση ή έµµεση σχέση σύνδεσης ή εξάρτησης µε το 
Μητρώο. 

• Υπογραφή σχετικής σύµβασης µε το Μητρώο. 
Ένας από τους ανωτέρω συµµετέχοντες (1/7) εκφράζει την άποψη ότι οι προσωπικές επιχειρήσεις, 
λόγω του ευαίσθητου και πολύπλοκου της υπόθεσης, δεν θα είναι σε θέση να αναλάβουν τις 
αρµοδιότητες του Καταχωρητή, ενώ ένας άλλος συµµετέχοντας (1/7) τονίζει ότι πρέπει να 
λειτουργήσει ένα σύστηµα διασφάλισης της κάθε καταχώρησης στην περίπτωση που ο 
Καταχωρητής διακόπτει αυτή τη δραστηριότητα ή δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του 
απέναντι στους Καταχωρούµενους και στο Μητρώο. 

Πέντε από τους συµµετέχοντες στη διαβούλευση που απάντησαν στο σχετικό υποερώτηµα (5/13) 
θεωρούν ότι το ρόλο του Καταχωρητή πρέπει να αναλαµβάνουν εταιρίες ή ιδιώτες, οι οποίοι 
πιστοποιούνται κατάλληλα ως προς τη δυνατότητά τους να διεκπεραιώνουν µε επάρκεια τις 
απαιτήσεις µιας αίτησης καταχώρησης προς το Μητρώο, να εξασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών 
ποιότητας στους Καταχωρούµενους και να διαθέτουν τη χρηµατοοικονοµική φερεγγυότητα, η 
οποία δεν εκτιµάται ως ιδιαίτερα σηµαντική. Ειδικότερα, ένας από τους ανωτέρω συµµετέχοντες 
(1/5) θεωρεί ότι οι Καταχωρητές πρέπει να είναι νοµίµως συσταθέντα κατά το Ελληνικό ∆ίκαιο 
νοµικά πρόσωπα κεφαλαιουχικού χαρακτήρα µε ονοµαστικές µετοχές για τη διασφάλιση του 
ελαχίστου κριτηρίου διαφάνειας.  

Σχετικά µε τη διαπίστευση των Καταχωρητών, πέντε από τους ανωτέρω συµµετέχοντες (5/12) 
προτείνουν να γίνεται από την ΕΕΤΤ µε εφαρµογή ειδικών κλιµάκων αξιολόγησης. Επίσης 
προτείνεται η ανανέωση της σύµβασης του Καταχωρητή µε το Μητρώο να γίνεται υπό την 
προϋπόθεση ότι συνεχίζει να πληροί, κατά το χρόνο της ανανέωσης, τα προβλεπόµενα κριτήρια και 
εφόσον κατά τη διάρκεια της σύµβασης πέτυχε τους τυχόν στόχους που του είχαν τεθεί από το 
Μητρώο. Ένας από τους ανωτέρω συµµετέχοντες (1/5) θεωρεί ως απαραίτητη προϋπόθεση µεταξύ 
άλλων για τη διαπίστευση των Καταχωρητών την απόκτηση γενικής άδειας από την ΕΕΤΤ. Επίσης 
ένας άλλος από τους συµµετέχοντες στη διαβούλευση (1/13) προτείνει η διαπίστευση των 
Καταχωρητών να γίνεται µε την υπογραφή σύµβασης µε το Μητρώο, η οποία θα περιέχει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών έτσι όπως θα έχουν προσδιοριστεί από την ΕΕΤΤ, ενώ 
ένας άλλος συµµετέχοντας (1/12) προτείνει 12µηνη προσωρινή διαπίστευση µε δυνατότητα 
ανάκλησης και διατυπώνει την πρόταση να εξεταστεί η δυνατότητα παροχής σε ορισµένους 
(περιφερειακούς κυρίως) Καταχωρητές η αποκλειστικότητα για κάποια συγκεκριµένη γεωγραφική 
περιοχή καθώς και θέσπισης ανωτάτου ορίου Καταχωρητών σε εθνικό ή και περιφερειακό επίπεδο, 
αναλόγως µε τον πληθυσµό και τις αποδεδειγµένες ανάγκες πληθυσµού, όπως αυτές φαίνονται στις 
µέχρι τώρα καταχωρήσεις ονοµάτων. 

Οι προτάσεις των συµµετεχόντων στη διαβούλευση για τα δικαιώµατα των Καταχωρητών είναι οι 
ακόλουθες: 

• Υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών για λογαριασµό του 
Καταχωρούµενου. 
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• Η σχέση µε το Μητρώο πρέπει να διέπεται από τυποποιηµένη σύµβαση για όλους τους 
Καταχωρητές που θα ρυθµίζει την αµοιβή του Μητρώου και τους ειδικότερους όρους 
σύµφωνα µε τους οποίους θα ασκεί το έργο του ο Καταχωρητής. 

• Καταχώρηση απεριόριστου αριθµού ονοµάτων χώρου.  
• Καταχώρηση σε όλους τους ισχύοντες υποτοµείς του .gr (com.gr, net.gr, org.gr κλπ). 
• ∆υνατότητα ανανέωσης και µεταφοράς από άλλους Καταχωρητές απευθείας domain 

names πελατών τους. 
• Αλλαγή των τεχνικών στοιχείων (name servers) του ονόµατος του χρήστη. 

Οι προτάσεις των συµµετεχόντων στη διαβούλευση για τις υποχρεώσεις των Καταχωρητών είναι οι 
ακόλουθες: 

• Καταβολή των τελών καταχώρησης προς το Μητρώο. 
• Εφαρµογή της πολιτικής και του Κανονισµού που διέπει την καταχώρηση ονοµάτων  µε 
βάση την αρχή της ίσης µεταχείρισης, της διαφάνειας και της αµεροληψίας. 

• Εξασφάλιση παροχής προς τους Καταχωρούµενους ενός ελαχίστου επιπέδου ποιότητας 
υπηρεσιών έτσι όπως θα έχει καθοριστεί από την ΕΕΤΤ. 

• Ευθύνη για την υπογραφή της σύµβασης καταχώρησης και την παραλαβή των σχετικών 
δικαιολογητικών. 

• Υπογραφή σύµβασης µε το Μητρώο και εκπλήρωση των όρων της. 
• Παροχή βοήθειας στο χρήστη για τη µεταφορά του σε άλλον Καταχωρητή.  
• ∆ιατήρηση του ονόµατος σε λειτουργική κατάσταση και προστασία των στοιχείων του 
χρήστη από διάθεση σε οποιαδήποτε τρίτη πηγή, καθώς τα στοιχεία κάθε χρήστη πρέπει 
να διατηρούνται εµπιστευτικά και απόρρητα. 

• Γνώση των κυρώσεων που θα υποστούν εάν παραβούν το θεσµικό πλαίσιο. 
• ∆εν έχουν κανένα επιπλέον προνόµιο, όπως επιλεκτική δέσµευση δικτυακών ονοµάτων ή 
δηµιουργία επιλεκτικά ονοµάτων τρίτου επιπέδου για τις δικές τους ανάγκες  

Τέλος, ένας από τους συµµετέχοντες στη διαβούλευση που απάντησαν στην ερώτηση αυτή (1/13) 
θεωρεί ότι πρέπει να ακολουθηθεί το µοντέλο �Μητρώο-Καταχωρούµενοι� γιατί σε µία χώρα όπως 
η Ελλάδα, όπου ο αριθµός των προς καταχώρηση ονοµάτων δεν είναι τόσο µεγάλος, η ύπαρξη και 
λειτουργία Καταχωρητών θα ήταν υπερβολική και δεν θα εξυπηρετούσε την χωρίς προβλήµατα 
καταχώρηση. 

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

Αιτιολογείστε την απάντησή σας. 
Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων στη διαβούλευση που απάντησαν στην ερώτηση αυτή (7/13) 
θεωρούν ότι το Μητρώο δεν πρέπει να δρα ως Καταχωρητής, αλλά να περιοριστεί αποκλειστικά 
και µόνο στο ρόλο της διαχείρισης της Βάσης ∆εδοµένων καταχώρησης ονοµάτων και της 
διασφάλισης της σωστής λειτουργίας και ενηµέρωσης των nameservers ώστε να είναι προσβάσιµοι 
οι δικτυακοί τόποι. Η απόδοση του ρόλου του Καταχωρητή στο Μητρώο θεµελιώνει υπέρ αυτού 
αθέµιτο ανταγωνιστικό προβάδισµα έναντι οποιουδήποτε Καταχωρητή, το αποπροσανατολίζει από 
τη βασική του λειτουργία που είναι η εύρυθµη τεχνική λειτουργία του .gr domain και η πρόσβαση 
της παγκόσµιας αγοράς στους Ελληνικούς δικτυακούς τόπους, οδηγεί σε υποβάθµιση της 
ποιότητας των παρεχοµένων από αυτό υπηρεσιών και θέτει σε κίνδυνο ένα από τα βασικά 
πλεονεκτήµατα του µοντέλου που είναι το διακριτό των ρόλων. Επιπλέον, η δραστηριότητα του 
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Μητρώου και ως Καταχωρητή αυξάνει το διαχειριστικό του κόστος µε αποτέλεσµα την αύξηση 
των τιµών για τις καταχωρίσεις. Το Μητρώο δεν πρέπει να λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τους 
Καταχωρητές ούτε να εµπλέκεται σε διαδικασίες που παρεµποδίζουν τον ουσιαστικό του ρόλο. 
Ένας από τους ανωτέρω συµµετέχοντες (1/7) σηµειώvει ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
ύπαρξη αρκετών ανεξάρτητων µεταξύ τους Καταχωρητών ώστε να διασφαλίζεται ο ανταγωνισµός. 

Αντίθετα, πέντε από τους υπόλοιπους συµµετέχοντες (5/13) που διατυπώνουν την άποψη ότι 
πρέπει να ακολουθηθεί το µοντέλο Μητρώο-Καταχωρητές-Καταχωρούµενοι, θεωρούν ότι το 
Μητρώο πρέπει να λειτουργεί και ως Καταχωρητής ώστε να καλυφθεί και η περίπτωση που 
κάποιος χρήστης δεν επιθυµεί ή δεν δύναται να καταχωρήσει όνοµα µέσω κάποιου Καταχωρητή, 
υπό την προϋπόθεση όµως ότι η δραστηριότητα αυτή δεν αντίκειται στο βασικό σκοπό του που 
είναι η υποστήριξη του Μητρώου και αφού πρώτα διασφαλιστεί ότι το Μητρώο δεν θα προβαίνει, 
έναντι των λοιπών Καταχωρητών σε πράξεις επιβουλής του υγιούς ανταγωνισµού, 
εκµεταλλευόµενο τυχόν την δεσπόζουσα θέση του στη συγκεκριµένη αγορά. Στην περίπτωση αυτή 
πρέπει το Μητρώο να µη λειτουργεί σε ευθύ ανταγωνισµό µε τους Καταχωρητές φροντίζοντας 
ώστε το κόστος για την καταχώρηση να µην είναι ανταγωνιστικό προς το κόστος της καταχώρησης 
µέσω των Καταχωρητών. Ο ρόλος του Μητρώου πρέπει να είναι η διαµόρφωση των τιµών αγοράς 
και η διατήρησή τους σε επίπεδα προσιτά στους Καταχωρούµενους. Ακόµη, ένας από τους 
ανωτέρω συµµετέχοντες (1/5) θεωρεί ότι το Μητρώο πρέπει να δρα και ως Καταχωρητής 
προκειµένου να υπάρχει και ένας δηµόσιος φορέας που θα παρεµβαίνει σε περιπτώσεις που 
παρατηρούνται στρεβλώσεις. Επίσης, ένας από τους ανωτέρω συµµετέχοντες (1/5) παρατηρεί ότι 
το Μητρώο πρέπει να δρα και ως Καταχωρητής, τουλάχιστον στο αρχικό διάστηµα εφαρµογής του 
µοντέλου Μητρώο-Καταχωρητές-Καταχωρούµενοι, ώστε να υπάρχει οµαλή µετάβαση από την 
υπάρχουσα κατάσταση. 

Τέλος, σηµειώνεται ότι ένας από τους συµµετέχοντες (1/13) θεωρεί ότι πρέπει να ακολουθηθεί το 
µοντέλο Μητρώο-Καταχωρούµενοι, οπότε στην περίπτωση αυτή το Μητρώο δρα οπωσδήποτε και 
ως Καταχωρητής. 

 
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; 

Όλοι οι συµµετέχοντες στη διαβούλευση που απάντησαν στο σχετικό υποερώτηµα (11/11) 
συµφωνούν γενικά µε τα ισχύοντα για το δικαίωµα καταχώρησης ονοµάτων και την αντιµετώπισή 
του ως θεµελιώδους δικαιώµατος του πολίτη. ∆εν θα πρέπει να υπάρχει κανένας περιορισµός στον 
αριθµό των ονοµάτων που καταχωρούνται από ένα φυσικό πρόσωπο ή µία εταιρεία. Το όνοµα που 
ταυτοποιεί µοναδικά µία οντότητα ανήκει δικαιωµατικά σ� αυτή και πέραν αυτού υπάρχει πλήρης 
ελευθερία επιλογής. Η πλειοψηφία των ανωτέρω συµµετεχόντων (10/11) συµφωνεί µε την 
επέκταση του δικαιώµατος καταχώρησης σε όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως 
ιθαγένειας. Αντίθετα, ένας από αυτούς (1/11) θεωρεί ότι δικαίωµα καταχώρησης πρέπει να έχουν 
µόνο οι Ελληνες πολίτες (εσωτερικού κι εξωτερικού) καθώς και τα νοµικά πρόσωπα που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή είναι ελληνικών συµφερόντων γιατί το ελληνικό domain 
πρέπει να αντιµετωπίζεται ως εθνικός πλούτος. Αναφορικά µε το πλήθος των χαρακτήρων των 
ονοµάτων, ένας από τους συµµετέχοντες (1/11) προτείνει να αποκτήσουν συνολικό µήκος µέχρι 63 
χαρακτήρες. 

Πέντε από τους συµµετέχοντες στη διαβούλευση (5/14) αναφέρονται στην καταχώριση ονοµάτων 
µε ελληνικούς χαρακτήρες και εκφράζουν την άποψη ότι θα πρέπει να έχει θεσµικά και 
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λειτουργικά εξασφαλιστεί η δυνατότητα καταχώρησης ονοµάτων µε ελληνικούς χαρακτήρες, ώστε 
το ελληνικό domain να είναι έτοιµο, όποτε η τεχνολογία το επιτρέψει.  

Επιπλέον, ένας από τους ανωτέρω συµµετέχοντες (1/11) προτείνει η διαδικασία καταχώρησης να 
είναι σαφής, απλή, αυτοµατοποιηµένη και να ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται η 
ανταλλαγή συµβάσεων και επιστολών µε το κλασικό ταχυδροµείο. Επίσης, δεν θα πρέπει να 
ζητούνται από τους καταχωρούµενους στοιχεία και δικαιολογητικά περισσότερα από όσα 
δικαιολογεί ο σκοπός της καταχώρησης του ονόµατος. Αναφορικά µε τις προϋποθέσεις που πρέπει 
να πληροί ένα όνοµα για να καταχωρηθεί ως όνοµα δικτυακού τόπου, θα πρέπει να 
προσδιοριστούν και αποσαφηνιστούν περισσότερο και όσες από τις παραπάνω περιπτώσεις 
µπορούν να ενταχθούν σε ένα ηλεκτρονικό και αυτοµατοποιηµένο σύστηµα ελέγχου θα ελέγχονται 
εκ των προτέρων, ώστε η αίτηση να απορρίπτεται και να µην γίνεται η καταχώρηση του ονόµατος. 
Στην περίπτωση π.χ. της αντίθεσης µε το νόµο, ο έλεγχος θα γίνεται εκ των υστέρων και η 
καταχώρηση θα ακυρώνεται. Ωστόσο θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφές χρονικό πλαίσιο δεσµευτικό 
για τον Καταχωρητή εντός του οποίου θα πρέπει να αποφασίζει οριστικά για την οριστική 
καταχώρηση ή όχι του ονόµατος. 

Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων στη διαβούλευση που απάντησαν στο σχετικό υποερώτηµα 
(7/11) θεωρούν ότι για τη διασφάλιση της προστασίας των εµπορικών σηµάτων ή άλλων νοµίµων 
δικαιωµάτων στο χώρο των ονοµάτων δικτυακών τόπων, πρέπει να υπάρξει πρόνοια διασύνδεσης 
µε το Μητρώο όλων των αντιστοίχων µητρώων επαγγελµατιών, παραγωγών, εµπορικών σηµάτων 
ή αποκλειστικοτήτων. Ειδικότερα, θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρξει θεσµικά κατοχυρωµένη 
συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων φορέων και σύγκλιση της διαδικασίας κατοχύρωσης εµπορικών 
σηµάτων µε αυτή των ονοµάτων διαδικτύου ώστε να γίνουν ενιαίες διαδικασίες, οι οποίες θα 
υλοποιούνται συµπληρωµατικά από κάθε φορέα, εφόσον υπάρξουν οι αναγκαίοι µηχανισµοί 
(µηχανογράφηση, σύνδεση βάσεων δεδοµένων κλπ). Μέχρι να υλοποιηθεί η σύγκλιση αυτή θα 
πρέπει να εφαρµοστεί ο κανόνας ότι το εµπορικό σήµα προηγείται, ειδικά αν έχει κατοχυρωθεί για 
όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Πρέπει η καταχώρηση ονόµατος να πληρεί τις δύο παρακάτω 
βασικές προϋποθέσεις: α) δεν παραβιάζεται δικαίωµα τρίτου και ειδικότερα επί εµπορικού 
σήµατος και β) δεν δηµιουργείται σύγχυση στο αγοραστικό κοινό. ∆ύο από τους ανωτέρω 
συµµετέχοντες (2/7) κρίνουν πρόσφορη την κατάθεση δήλωσης του Καταχωρούµενου περί µη 
παραβίασης των δικαιωµάτων τρίτων και την προσκόµιση πιστοποιητικού από το σχετικό αρµόδιο 
φορέα µετά από τη διεξαγωγή έρευνας στο Μητρώο Σηµάτων, ενώ δύο άλλοι συµµετέχοντες (2/7) 
προτείνουν τη θέσπιση υποχρέωσης προελέγχου από τους Καταχωρητές και σύµφωνα µε τις 
κατευθυντήριες γραµµές και την αρωγή της ΕΕΤΤ. 

Αντίθετα, ένας από τους συµµετέχοντες (1/11) θεωρεί ότι η λειτουργία του Internet και η ανάγκη 
ταχείας απονοµής των ονοµάτων χώρου καθώς και ο καθαρά τεχνικός χαρακτήρας του ελέγχου 
κατά την καταχώρηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, δεν 
αφήνουν περιθώρια για την εισαγωγή και υιοθέτηση µηχανισµών ελέγχου και συνεργασίας των 
αρµοδίων αρχών (Υπουργείο Ανάπτυξης) σχετικά µε την ύπαρξη ή/και την ισχύ των 
καταχωρηµένων εµπορικών σηµάτων. Ωστόσο, το Μητρώο και οι Καταχωρητές κατ�επέκταση 
πρέπει να έχουν το δικαίωµα να αρνηθούν αιτιολογηµένα την καταχώρηση ενός ονόµατος όταν 
αυτό είναι ένα γνωστό σήµα φήµης ή για άλλο λόγο προδιαγεγραµµένο στο σχετικό κανονισµό για 
την ονοµατοδοσία. 

Τέλος, δύο από τους συµµετέχοντες (2/11) θεωρούν ότι οι ισχύουσες διατάξεις επαρκούν για την 
προστασία των εµπορικών σηµάτων και παράλληλα θα βοηθούσε η θέσπιση αυστηρότερων ποινών 
για τους παραβάτες καθώς και η αµεσότερη αντιµετώπιση αναλόγων υποθέσεων από την Ελληνική 
∆ικαιοσύνη, ενώ ένας άλλος συµµετέχοντας (1/11) θεωρεί ότι πρέπει να διαµορφωθεί  ένα 
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αξιόπιστο σύστηµα «∆ιαιτητικής» επίλυσης των διαφορών που παρουσιάζονται µεταξύ χρηστών, 
όπως συµβαίνει στα περισσότερα Ευρωπαϊκά Μητρώα.  

 

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

Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων στη διαβούλευση που απάντησαν στην ερώτηση αυτή (11/13) 
θεωρεί ότι πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα δέσµευσης ονοµάτων δικτυακών τόπων γιατί οι 
Καταχωρούµενοι µπορεί να βρίσκονται σε φάση σχεδιασµού/κατασκευής του δικτυακού τόπου ή 
της υπηρεσίας και να µην είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν άµεσα το όνοµα. Ωστόσο 
επισηµαίνεται ότι η δέσµευση ενός ονόµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί καταχρηστικά και όχι για 
λόγους προετοιµασίας. Για να αποφευχθεί η καταχρηστική εκµετάλλευση της δυνατότητας 
δέσµευσης ονοµάτων πρέπει ο χρόνος δέσµευσης να είναι περιορισµένος ώστε να µην επιτρέπει 
στον αιτούντα να αφήνει ανενεργό το όνοµα µε σκοπό την µεταπώληση και επίσης να υπάρχουν 
αυστηροί περιορισµοί στην ανανέωση της δέσµευσης ενός ονόµατος από τον ίδιο ενδιαφερόµενο 
καθώς και καταβολή τιµήµατος καθοριζόµενο έτσι ώστε να αποτρέπεται η επί µακρόν δέσµευση. 
Παράλληλα, η δέσµευση πρέπει να συνοδεύεται από την υποχρέωση ενεργοποίησης του ονόµατος 
µε το πέρας του χρόνου δέσµευσης. Αντίθετα, ένας από τους ανωτέρω συµµετέχοντες (1/11) 
θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένας περιορισµός στην δέσµευση ονοµάτων. Τέλος, ένας 
από τους ανωτέρω συµµετέχοντες (1/11) προτείνει την παροχή της δυνατότητας σε υποψήφιους 
αγοραστές να ενηµερώνονται αυτόµατα εάν τα ονόµατα που τους ενδιαφέρουν αποδεσµεύτηκαν 
ώστε να µπορέσουν άµεσα να προχωρήσουν σε αίτηση καταχώρισης.  

Αρκετοί από τους ανωτέρω συµµετέχοντες (3/11) επισηµαίνουν την ανάγκη διευκρίνισης και 
αποσαφήνισης του όρου «ενεργό» όνοµα, ο οποίος δεν µπορεί απλά να συνεπάγεται τη σύνδεση 
του ονόµατος µε κάποια διεύθυνση καθώς και των ελέγχων που θα γίνονται για να διακριβωθεί εάν 
ένα όνοµα είναι ενεργό.  

Αναφορικά µε τα τέλη δέσµευσης, ένας από τους ανωτέρω συµµετέχοντες (1/11) προτείνει να 
διαφοροποιούνται σηµαντικά από τα τέλη καταχώρησης, έτσι ώστε να προτιµάται η καταχώρηση 
και να αποφεύγονται τα προβλήµατα καταχρηστικών δεσµεύσεων, ενώ ένας άλλος συµµετέχοντας 
(1/11) προτείνει κλιµακωτή χρέωση ανάλογα µε το χρόνο δέσµευσης. 

Για το χρονικό διάστηµα ισχύος της δέσµευσης οι προτάσεις των συµµετεχόντων συγκλίνουν προς 
ένα συνολικό διάστηµα που κυµαίνεται µεταξύ έξι και δώδεκα µηνών. Συγκεκριµένα, τρεις από 
τους ανωτέρω συµµετέχοντες (3/11) προτείνουν διάστηµα 3 µηνών µε δυνατότητα ανανέωσης από 
2 µέχρι το πολύ 12 µήνες, δύο (2/11) προτείνουν διάστηµα 4 µηνών µε δυνατότητα ανανέωσης το 
πολύ µέχρι τους 6 µήνες, δύο (2/11) προτείνουν διάστηµα 6 µηνών, ένας (1/11) προτείνει διάστηµα 
ενός έτους και ένας (1/11) προτείνει διάστηµα 20 ηµερών. Αντίθετα, ένας από τους ανωτέρω 
συµµετέχοντες (1/11) θεωρεί ότι δεν µπορεί να επιβληθεί στον κάτοχο ενός δεσµευµένου ονόµατος 
η υποχρέωση ενεργοποίησης, τουλάχιστον για µια πενταετία. 

Αντίθετα, οι υπόλοιποι συµµετέχοντες που απάντησαν στην ερώτηση αυτή (2/13) θεωρούν ότι δεν 
είναι αναγκαία η διαφοροποίηση καταχώρισης και δέσµευσης αλλά πρέπει να γίνει ενοποίηση των 
διαδικασιών, αφού η συνύπαρξή τους ως ξεχωριστών διαδικασιών  δηµιουργεί µόνο διαχειριστικό 
φόρτο στο Μητρώο και γραφειοκρατικά προβλήµατα, χωρίς αντίκρυσµα ουσιώδες για το χρήστη. 
Η δέσµευση ενός ονόµατος από κάποιον χρήστη αποδεικνύει το ενδιαφέρον του για χρήση του 
ονόµατος αυτού. Επίσης, µε τις εξαιρετικά χαµηλές τιµές που ισχύουν σήµερα στην αγορά δεν 
αποτρέπεται η αποθήκευση ονοµάτων από κακόπιστους χρήστες µε την απειλή της διαγραφής τους 
εάν δεν ενεργοποιηθούν σε συγκεκριµένο διάστηµα. Επιπλέον, µε την υιοθέτηση εξωδικαστικής 
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διαδικασίας επίλυσης διαφορών, η οποία θα µπορεί να λάβει υπόψη της και την λειτουργική 
κατάσταση του ονόµατος, η καταχώρηση ενός ονόµατος δεν θα εµποδίζει τον πραγµατικά 
ενδιαφερόµενο χρήστη να διεκδικήσει το όνοµά του χωρίς δυσβάστακτο χρονικό και οικονοµικό 
κόστος. Τέλος, ένας από τους ανωτέρω συµµετέχοντες (1/2) προσθέτει ότι έτσι θα περιοριστεί η 
παρατηρούµενη υπερφόρτωση του διαδικτύου που συµβαίνει όταν ζητείται κάποιο ανύπαρκτο 
όνοµα.  

 
Α7.  Πιστεύετε ότι πρέπει να καταργηθεί ο περιορισµός του ενός ονόµατος και για τα φυσικά 

πρόσωπα; Αιτιολογείστε την απάντησή σας. 
Όλοι οι συµµετέχοντες στη διαβούλευση που απάντησαν στο ερώτηµα αυτό (13/13) συµφωνούν µε 
την κατάργηση του περιορισµού του ενός ονόµατος και για τα φυσικά πρόσωπα γιατί και τα 
φυσικά πρόσωπα έχουν ανάγκη χρήσης περισσότερων του ενός ονοµάτων είτε για προσωπικές 
ιστοσελίδες είτε για επαγγελµατικούς λόγους. Η ύπαρξη του περιορισµού δεν προσφέρει οτιδήποτε 
και δηµιουργεί διακριτική µεταχείριση σε βάρος των φυσικών προσώπων προς όφελος µόνο των 
υπολοίπων. Η άρση του περιορισµού αυτού είναι  πιθανόν να συµβάλει στην αύξηση της 
διείσδυσης του Internet και στη διαρκή ανάπτυξή του και επιβάλλεται από την ελεύθερη χρήση του 
διαδικτύου και την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στην πληροφορία. Ο κίνδυνος της 
καταχρηστικής χρήσης θα µπορούσε να αποφευχθεί από τη λήψη άλλων µέτρων, όπως για 
παράδειγµα, την επιβολή υποχρέωσης ενεργοποίησης του domain name εντός εύλογου χρονικού 
διαστήµατος. Ένας από τους συµµετέχοντες (1/13) προτείνει για την αποφυγή φαινοµένων 
κατάχρησης να τεθεί κάποιο όριο προς τα πάνω, όπως για παράδειγµα τα 5 ονόµατα, ενώ ένας 
άλλος συµµετέχοντας (1/13) προτείνει να τεθούν όροι και προϋποθέσεις, οι οποίες θα 
προσδιορίζουν πότε φυσικά πρόσωπα θα έχουν τη δυνατότητα να καταχωρήσουν περισσότερα του 
ενός ονόµατα. Τέλος, ένας άλλος από τους συµµετέχοντες (1/13) προτείνει τη χρονική κλιµάκωση 
του δικαιώµατος στα φυσικά πρόσωπα για κατοχύρωση αρχικά ενός µόνο ονόµατος και στη 
συνέχεια και µετά το πέρας ενός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος π.χ. 6 µήνες ή ένα έτος και 
εφόσον έχει ενεργοποιηθεί το πρώτο όνοµα, απόκτηση δικαιώµατος για κατοχύρωση ακόµη ενός 
ονόµατος κ.ο.κ. καθώς και αύξηση της τιµής καταχώρησης ενός ονόµατος σε 100 ή και 
περισσότερα ευρώ το χρόνο. 

 
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.   
Όλοι οι συµµετέχοντες στη διαβούλευση που απάντησαν στο ερώτηµα αυτό (12/12) θεωρούν ότι, 
σε γενικές γραµµές, η υφιστάµενη διαδικασία που ακολουθείται για την καταχώρηση ονοµάτων 
δικτυακών τόπων που αποτελούνται από δύο στοιχεία είναι επαρκής και ορθή, αν και µπορεί να 
οδηγήσει σε περιπτώσεις που ο καταχωρούµενος έχει γίνει γνωστός µε κάποιο όνοµα και µετά από 
µεγάλο χρονικό διάστηµα θα βρεθεί υποχρεωµένος να αλλάξει το όνοµα αυτό, στο οποίο έχει 
δηµιουργήσει κάποια εµπορική αξία. Επειδή τα ονόµατα δύο χαρακτήρων αποτελούν σπάνιο πόρο 
και συγκεντρώνουν µεγάλο ενδιαφέρον είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η καταχώρησή τους 
θα συνοδεύεται από αντίστοιχη εµπορική χρήση και δεν θα αποτελέσουν αντικείµενο 
κερδοσκοπίας. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο όταν τα ονόµατα καταχωρούνται για λογαριασµό 
εκείνων που έχουν κατοχυρώσει τα αντίστοιχα εµπορικά σήµατα προϊόντων ή υπηρεσιών. Η 
εφαρµοζόµενη σήµερα διαδικασία καταχώρησης εξασφαλίζει τόσο τη λειτουργία του ονόµατος 
κατά τη χρονική περίοδο που ένα όνοµα είναι «Υπό Καταχώρηση (Pending)», όσο και την 
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περίπτωση που ένας φορέας που έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του για το όνοµα δεν έχει δικαίωµα 
χρήσης του µετά από απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης που εξετάζει το εµπορικό σήµα. Ένας 
από τους συµµετέχοντες (1/12) προτείνει εναλλακτικά, τον καθορισµό «ειδικής διαδικασίας 
χορήγησης» του σπάνιου πόρου των ονοµάτων µε δύο χαρακτήρες ώστε να υπάρξει µια διαφανής 
διαδικασία απόκτησης και αυστηροί κανόνες χρήσης τους. 

Οι συµµετέχοντες στη δηµόσια διαβούλευση διατύπωσαν επιπλέον αρκετές προτάσεις για τη 
βελτίωση της διαδικασίας. Ένας από τους συµµετέχοντες (1/12) προτείνει τη σύγκλιση της 
διαδικασίας καταχώρισης domain name µε εκείνη της διαδικασίας κατοχύρωσης εµπορικού 
σήµατος στα πλαίσια µιας «κοινής» διαδικασίας. ∆ύο από τους συµµετέχοντες (2/12) θεωρούν ότι 
υπάρχει µεν σύνδεση αλλά όχι πλήρης ταύτιση µεταξύ των εµπορικών σηµάτων και των 
διαδικτυακών ονοµάτων για αυτό και προτείνουν στην περίπτωση µακρόχρονης χρήσης ενός 
διαδικτυακού ονόµατος, το οποίο τελικά δεν καταχωρείται ως εµπορικό σήµα, για λόγους άλλους 
εκτός της προστασίας άλλου προγενέστερου, τη συνέχιση χρήσης αυτού, δεδοµένης επίσης της 
αναγνωρισιµότητας που αυτό θα έχει στο µεταξύ αποκτήσει και των δικαιωµάτων που θα έχουν 
δηµιουργηθεί και δεν µπορούν να αφαιρεθούν επειδή το σήµα δεν έγινε δεκτό. Επίσης, ένας άλλος 
συµµετέχοντας (1/12) προτείνει την επανεξέταση και αλλαγή του δικαιώµατος ενεργοποίησης στην 
περίπτωση εκκρεµότητας της καταχώρισης επειδή η ενδεχόµενη απόρριψη της αίτησης 
καταχώρισης αφενός θα δηµιουργήσει προβλήµατα στον αιτούντα µια και θα χρησιµοποιεί όνοµα 
µε το οποίο θα έχει γίνει ήδη γνωστός (και άρα θα αναγκαστεί να ενηµερώσει τους πελάτες του για 
την αλλαγή) και αφετέρου η αποκλειστική χρήση ονόµατος εκ των πραγµάτων αφαιρεί από 
κάποιον άλλο δυνητικά ενδιαφερόµενο τη χρήση του συγκεκριµένου ονόµατος.  

Ένας άλλος από τους συµµετέχοντες (1/12) θεωρεί ότι οι ισχύοντες περιορισµοί (κατοχή λεκτικού, 
αµετάκλητα δεκτού σήµατος) είναι υπέρ του δέοντος απαγορευτικοί, δηµιουργούν συνθήκες 
αθέµιτου ανταγωνισµού υπέρ ονοµάτων που είχαν εκχωρηθεί πριν την εφαρµογή του ισχύοντος 
κανονισµού και έρχονται σε αντίθεση µε το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο θεωρεί ότι τέτοια 
σήµατα δεν µπορούν να γίνουν δεκτά αφού 2 στοιχεία, χωρίς να αποτελούν ταυτόχρονα 
παράσταση, αδυνατούν να προσδώσουν διακριτικό χαρακτήρα. Επίσης, επειδή θεωρεί ότι ο 
χαρακτηρισµός ενός σήµατος µόνο ως λεκτικού δεν έχει κανένα πρακτικό ενδιαφέρον και οι 
διατάξεις του κανονισµού που αφορούν την περίπτωση που το σήµα δεν γίνει δεκτό, δεν 
εφαρµόστηκαν ποτέ ή εφαρµόστηκαν επιλεκτικά, προτείνει στο εξής να ισχύσουν οι ακόλουθοι 
περιορισµοί :  
 α) τα σήµατα να είναι αυστηρά 2 στοιχείων και όχι παραπάνω,  

β) τα σήµατα να δύνανται να περιγράφονται ταυτόχρονα και ως παράσταση, αριθµός κλπ  
(σύνθετα σήµατα), 
γ) το άνοιγµα της σελίδας να γίνεται µόνο εφόσον τέτοια σήµατα έχουν καταχωρηθεί στα 
αντίστοιχα µητρώα σηµάτων.  

∆ύο από τους συµµετέχοντες στη διαβούλευση (2/12) εκφράζουν επιπλέον τις επιφυλάξεις τους 
σχετικά µε την εµπορική αξιοποίηση ενός ονόµατος δύο χαρακτήρων µε σκοπό τη µεταπώληση 
ονοµάτων τρίτου επιπέδου. Ο ένας από αυτούς (1/2) θεωρεί ότι ο αριθµός των ονοµάτων 3ου 
επιπέδου που µπορούν να καταχωρηθούν "κάτω" από ένα όνοµα δύο χαρακτήρων 2ου επιπέδου 
πρέπει να είναι περιορισµένος και πάνω από το όριο αυτό πρέπει να υπάρχει ειδική ρητή έγκριση 
από το Μητρώο, ενώ ο άλλος (1/12) προτείνει την εκ των προτέρων δήλωση από τον 
ενδιαφερόµενο αν πρόκειται να χρησιµοποιήσει το αιτούµενο όνοµα για µεταπώληση διευθύνσεων 
τρίτου επιπέδου έτσι ώστε να αντιµετωπιστεί ανάλογα. 

Τέλος, ένας από τους συµµετέχοντες (1/12) σηµειώνει ότι σε ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες 
απαγορεύεται η καταχώρηση ονοµάτων δύο στοιχείων ως ονόµατα δευτέρου επιπέδου.  
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Α9.  Πιστεύετε ότι πρέπει να αναπτυχθούν νέοι υποτοµείς και ποιοι για την καταχώριση 

ονοµάτων; Αιτολογείστε την απάντησή σας. 
Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων στη διαβούλευση που απάντησαν στην ερώτηση αυτή (10/13) 
πιστεύει ότι δεν είναι απαραίτητη η δηµιουργία νέων  υποτοµέων.  Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις 
να διευκολύνει την καταχώρηση περισσοτέρων ονοµάτων και να έχει το ρόλο ενός επιπλέον 
διακριτικού γνωρίσµατος, ωστόσο, µε τη χρήση υποτοµέων είναι πιθανόν να είναι πιο δύσκολη και 
σύνθετη η εύρεση και ο εντοπισµός των καταχωρούµενων, κυρίως όταν  εµπίπτουν σε 
περισσότερους υποτοµείς. Η ζήτηση των ονοµάτων δεν εµφανίζει στοιχεία κορεσµού γεγονός που 
επιτρέπει τη συνέχιση λειτουργίας της διαδικασίας καταχώρησης µε βάση τους ισχύοντες 
υποτοµείς. Επίσης, η δηµιουργία περισσότερων υποτοµέων όχι µόνο δεν θα έλυνε προβλήµατα 
σύγκρουσης ονοµάτων, αλλά αντιθέτως είναι πιθανόν να δηµιουργούσε διαφορές µεταξύ των 
καταχωρούµενων ως προς την επιλογή της καταχώρησης στον ένα και όχι σε άλλο υποτοµέα. 
Εξάλλου οι χρήστες έχουν πλέον εκπαιδευθεί και εξοικειωθεί µε τη χρήση ονοµάτων δικτυακών 
τόπων απευθείας κάτω από το .gr και η υιοθέτηση νέων υποτοµέων είναι πολύ πιθανόν να τους 
προκαλέσει σύγχυση. Επίσης, στην περίπτωση ανάπτυξης νέων υποτοµέων, θα πρέπει να 
προβλεφθεί επιπλέον διαχειριστικό κόστος για το Μητρώο. Ένας από τους ανωτέρω συµµετέχοντες 
(1/9) τονίζει ότι ανάπτυξη νέων υποτοµέων θα πρέπει να γίνει µόνο όταν υπάρξει κορεσµός και 
τότε η ανάπτυξη να γίνει σύµφωνα µε τους αντίστοιχους υποτοµείς που εφαρµόζονται στο 
εξωτερικό, προκειµένου να µην δηµιουργηθεί σύγχυση στο αγοραστικό κοινό και να υπάρξει 
οµοιοµορφία στο τι δηλώνει κάθε κατάληξη. Κατ� εξαίρεση τρεις από τους ανωτέρω 
συµµετέχοντες (3/10) προτείνουν τη δηµιουργία ενός υποτοµέα για δικηγόρους και συναφείς 
κλάδους, ενός υποτοµέα για τα γεωγραφικά ονόµατα και ενός υποτοµέα για φυσικά πρόσωπα, 
αντίστοιχα. Επίσης, ένας από τους ανωτέρω συµµετέχοντες (1/10) προτείνει τη διερεύνηση της 
πιθανότητας δηµιουργίας ενός υποτοµέα µε ελληνικούς χαρακτήρες. Τέλος, ένας από τους 
ανωτέρω συµµετέχοντες (1/10) θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να ορίζονται «επίσηµοι» υποτοµείς γιατί 
έτσι δηµιουργούνται συνθήκες αθέµιτου ανταγωνισµού υπέρ του Μητρώου και σε βάρος άλλων 
εταιρειών. 

Αντίθετα, οι υπόλοιποι συµµετέχοντες (3/13) θεωρούν απαραίτητη τη δηµιουργία νέων υποτοµέων 
γιατί έτσι εξυπηρετείται η καταχώρηση του ονόµατος της αρεσκείας του κάθε αγοραστή, αφού έχει 
πλέον περισσότερες επιλογές, περιορίζεται η τακτική της µεταπώλησης των ονοµάτων στους 
πραγµατικά ενδιαφεροµένους, δηµιουργείται δενδροειδής κατανοµή της πληροφορίας, γεγονός το 
οποίο θα ευνοήσει τη διαχείριση των ονοµάτων από τους servers, ο χρήστης γνωρίζει ότι αυτό που 
ψάχνει αντιστοιχεί στον ανάλογο τοµέα (π.χ. υγεία, παιδεία, τενολογία κτλ)., ελαττώνεται ο 
αριθµός των διενέξεων και διευκολύνεται η αναζήτηση ονοµάτων και sites από τους χρήστες του 
Internet. Επιπλέον, όπως σηµειώνει ένας από τους ανωτέρω συµµετέχοντες (1/3) οι νέοι υποτοµείς 
θα έδιναν στο ελληνικό ∆ιαδίκτυο άπειρες δυνατότητες ανάπτυξης κι εµπορικής αξιοποίησης 
τοµέων για τους οποίους είναι διάσηµη η χώρα µας, όπως για παράδειγµα ο τουρισµός. Οι νέοι 
υποτοµείς πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τη διεθνή πρακτική. Ωστόσο, θα πρέπει να δηµιουργηθούν 
τόσοι και τέτοιοι υποτοµείς ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των τελικών χρηστών και να 
µη δηµιουργηθούν διαδικαστικά και λειτουργικά προβλήµατα. Ο αριθµός και το είδος των 
υποτοµέων πρέπει να προκύψει µετά από έρευνα αγοράς που θα πρέπει να κάνει ο διαχειριστής 
των ονοµάτων. Ενδεικτικά προτείνεται η δηµιουργία υποτοµέων σχετικών µε τον τουρισµό, τους 
νέους, τα παιδιά, τη µουσική, τους ελεύθερους επαγγελµατίες, περιεχόµενο που απευθύνεται µόνο 
σε ενήλικες κλπ. 
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Α10.  Θεωρείτε ότι η καταχώρηση ονοµάτων ως τρίτου επιπέδου ονόµατα πρέπει να είναι 
υποχρεωτική για κάποιους υποτοµείς και ποιους; Αιτολογείστε την απάντησή σας. 

Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων στη διαβούλευση που απάντησαν στην ερώτηση αυτή (12/13) 
πιστεύει ότι  δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η καταχώρηση ονοµάτων τρίτου επιπέδου σε 
κανέναν υποτοµέα γιατί αφενός, κάτι τέτοιο θα έπρεπε να είχε εφαρµοστεί εξαρχής και αφετέρου 
θα πρέπει πάντοτε να παρέχεται η διακριτική ευχέρεια στους Καταχωρούµενους να επιλέγουν εάν 
επιθυµούν την καταχώρηση ονοµάτων ως τρίτου επιπέδου. Κανένας κανόνας δεν πρέπει να 
υπάρχει για τη µορφή ενός ονόµατος και την κατηγοριοποίησή του . Ο ίδιος ο χρήστης πρέπει να 
έχει το δικαίωµα επιλογής του τρόπου εκπροσώπησής του στον ιδιαίτερα σηµαντικό χώρο του 
∆ιαδικτύου. Η καθιέρωση υποχρεωτικής επιλογής ενός ονόµατος τρίτου επιπέδου θα προκαλούσε 
αντιδράσεις και µεγάλη αναστάτωση στους χρήστες του διαδικτύου,  στους κατόχους ονοµάτων 
και στους ISPs καθώς οι χρήστες ονοµάτων µε κατάληξη .gr θα τεθούν αντιµέτωποι µε την 
υποχρέωση ανανέωσης της εκχώρησης ως όνοµα κάποιου υποτοµέα. Οποιαδήποτε επιπλέον 
επιβάρυνση της ελεύθερης προβολής και διάθεσης του επαγγελµατικού ή µη ονόµατος κρίνεται 
αναιτιολόγητα επαχθής. Τα ονόµατα τρίτου επιπέδου πρέπει να λειτουργούν συµπληρωµατικά και 
όχι να υποκαθιστούν τις µέχρι σήµερα κύριες επιλογές των αγοραστών. Παράλληλα, δύο από τους 
ανωτέρω συµµετέχοντες (2/12) αντιπροτείνουν την εφαρµογή διαφορετικής τιµολογιακής 
πολιτικής ώστε να υπάρξει κίνητρο απόκτησης ονοµάτων κυρίως τρίτου επιπέδου, εφόσον αυτό 
είναι το επιθυµητό. Επίσης, ένας από τους ανωτέρω συµµετέχοντες (1/12) εκφράζει την πλήρη 
αντίθεσή του µε την εφαρµογή ονοµάτων τρίτου επιπέδου γιατί η παράλληλη χρήση ονοµάτων 
δευτέρου και τρίτου επιπέδου προκαλεί σύγχυση στο κοινό. 

Κατ� εξαίρεση και µε σκοπό τη γρηγορότερη και ευκολότερη για τον καταναλωτή εύρεση των 
προς εµφάνιση δικτυακών τόπων, τρεις από τους ανωτέρω συµµετέχοντες (3/12) θεωρούν ότι η 
καταχώρηση ονοµάτων κυβερνητικών οργανισµών και οργανισµών πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά 
στους αντίστοιχους υποτοµείς, ενώ δύο από αυτούς (2/3) θεωρούν επιπλέον ότι και οι 
εκπαιδευτικοί οργανισµοί πρέπει να καταχωρούν ονόµατα υποχρεωτικά στον αντίστοιχο υποτοµέα. 
Τέλος, ένας από τους ανωτέρω συµµετέχοντες (1/12) εκφράζει την άποψη ότι η καταχώρηση 
ονοµάτων ως τρίτου επιπέδου θα εξυπηρετούσε πιθανώς τις περιπτώσεις των γεωγραφικών 
ονοµάτων. 

Αντίθετα, ένας από τους συµµετέχοντες που απάντησε στην ερώτηση αυτή (1/13) θεωρεί ότι 
πρέπει να θεσπιστεί η υποχρεωτική καταχώρηση των ονοµάτων στους επιµέρους υποτοµείς µε τους 
οποίους συνδέονται κατά περιεχόµενο γιατί έτσι, όχι µόνο θα λυθούν τυχόν ζητήµατα  σύγκρουσης 
ονοµάτων, αλλά κυρίως θα καταστεί δυνατή η ορθολογική κατανοµή και ταξινόµηση του χαώδους 
διαδικτύου, αλλά και θα γίνεται πιο εύκολα η αναζήτηση των ιστοσελίδων από τους χρήστες. 

 

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; 

Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων στη διαβούλευση που ανταποκρίθηκαν στο ερώτηµα αυτό 
(11/13) συµφωνούν ότι το Μητρώο πρέπει να είναι ενιαίο και να περιλαµβάνει τόσο τα ονόµατα 
τρίτου επιπέδου όσο και τα ονόµατα δευτέρου επιπέδου. Η λειτουργία και η διαχείριση πρέπει να 
είναι ενιαία και απλή, να υπάρχει συγκεντρωτικός έλεγχος και να µην χρειάζεται η συνδροµή 
παραπάνω του ενός φορέα για τη διαχείριση ενός ονόµατος, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η όσο το 
δυνατόν πιο άµεση και ασφαλής καταχώρηση ονοµάτων και να αποφεύγεται η αύξηση 
γραφειοκρατίας, διατυπώσεων, ρόλων κλπ.. Η δηµιουργία ξεχωριστών Μητρώων συνεπάγεται 
πιθανώς σηµαντικές δαπάνες όσον αφορά την οργάνωση και τη διαχείρισή τους και προσθέτει 
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διαχειριστική δυσκολία και για την ΕΕΤΤ τόσο ως προς τον έλεγχο των Μητρώων όσο και την 
επίλυση των ανακυπτουσών διαφορών που αναµένονται πολλαπλάσιες. Επίσης, το µέγεθος της 
ελληνικής αγοράς δεν δικαιολογεί την ύπαρξη ξεχωριστών Μητρώων. Εξάλλου, η ισχύουσα 
κατάσταση δείχνει ότι µέχρι σήµερα δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήµατα αλλά και βάσει τον 
αλλαγών που ίσως γίνουν στο µέλλον δεν προβλέπονται ιδιαίτερα προβλήµατα. Τέλος, δύο από 
τους ανωτέρω συµµετέχοντες (2/11) τονίζουν ότι σε περίπτωση που αποφασιστεί να δοθούν για 
εµπορική εκµετάλλευση σε εταιρείες ή ιδιώτες νέοι υποτοµείς που ενδεχοµένως θα δηµιουργηθούν 
στο µέλλον, τότε θα µπορούσε να υπάρχουν διαφορετικά Μητρώα, πάντα µε την έγκριση και την 
εγγύηση της ΕΕΤΤ ώστε να διασφαλίζονται οι χρήστες σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο τα 
Μητρώα δεν µπορούν πλέον να υποστηρίξουν τη δραστηριότητά τους.  

Αντίθετα, δύο από τους συµµετέχοντες που απάντησαν στην ερώτηση αυτή (2/13) θεωρούν ότι το 
Μητρώο ονοµάτων τρίτου επιπέδου πρέπει να είναι διαφορετικό από το Μητρώο ονοµάτων 
δευτέρου επιπέδου για λόγους απλοποίησης, ευκολίας και λειτουργικότητας. Με αυτό τον τρόπο 
επιτυγχάνεται κατανεµηµένη υπηρεσία καταχώρησης, µεγαλύτερη ταχύτητα στην εξυπηρέτηση 
των αιτηµάτων και συνεπώς θα διευκολυνθούν τόσο οι χρήστες του ∆ιαδικτύου όσο και οι 
διαχειριστές των ονοµάτων.  

 
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; 

Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων που ανταποκρίθηκαν στην ερώτηση αυτή (9/13) εκφράζουν την 
άποψη ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η σηµερινή δέσµευση των γεωγραφικών ονοµάτων υπέρ των 
αντίστοιχων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριµένα προτείνεται : 
α) Να µην επιτρέπεται η χρήση γεωγραφικών ονοµάτων (ονόµατα πόλεων, δήµων, 

γεωγραφικών περιοχών κλπ) παρά µόνο από τις αντίστοιχες αρχές (Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης κλπ). Αυτό 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. 

β)   Ο περιορισµός δεν θα ισχύει για γραφή που διαφοροποιείται οπτικά από τις συνήθεις γραφές 
των γεωγραφικών ονοµάτων. 

γ)  Ο περιορισµός αυτός θα αφορά µόνον στη χρήση ονοµάτων δευτέρου επιπέδου. Στην 
περίπτωση των ονοµάτων τρίτου επιπέδου που αφορούν ονόµατα πόλεων, κοινοτήτων ή 
γεωγραφικών περιοχών δεν εφαρµόζεται ο παραπάνω περιορισµός. 

δ)  Για την αντιστοιχία Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων να υιοθετηθεί το σχετικό 
πρότυπο του ΕΛΟΤ. 

Τα γεωγραφικά ονόµατα αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία και δεν έχει έννοια ο χρονικός 
περιορισµός της δέσµευσης. ∆ύο από τους ανωτέρω συµµετέχοντες (2/9) σηµειώνουν ότι τα 
δεσµευµένα γεωγραφικά ονόµατα πρέπει να περιοριστούν σε ένα συγκεκριµένο πλήθος και να µην 
υπάρχει άσκοπη κράτηση ονοµάτων, τα οποία δεν θα καταχωρηθούν ποτέ από Οργανισµούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον δεν αποτελούν την διαδεδοµένη γραφή τους στο λατινικό 
αλφάβητο. Ο αποκλεισµός των γεωγραφικών ονοµάτων θα πρέπει να είναι σαφής και να 
υλοποιηθεί ηλεκτρονικά, ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη ταχύτητα στην διερεύνηση του ορθού ή 
όχι µιας καταχώρησης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εγκριθεί λίστα γεωγραφικών ονοµάτων από 
την ΕΕΤΤ που να περιλαµβάνει το σύνολο των ονοµάτων που πρέπει να δεσµευθούν υπέρ της 



ΕΛΛΗΝ Ι ΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑ Τ Ι Α  
ΕΘΝ Ι ΚΗ  ΕΠ Ι Τ Ρ ΟΠΗ  

 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ 
 

 Σελίδα 15 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ένας από τους ανωτέρω συµµετέχοντες (1/2) παρατηρεί επιπλέον ότι στο 
θέµα των γεωγραφικών ονοµάτων έχει δοθεί περισσότερη σηµασία και βάρος από όσο θα έπρεπε 
και δεν θα πρέπει να αποθαρρύνονται οι επιχειρηµατίες που επιθυµούν να στήσουν δικτυακούς 
τόπους τουριστικού περιεχοµένου. 

Τρεις από τους ανωτέρω συµµετέχοντες (3/9) θεωρούν ότι επιπλέον µπορεί, προαιρετικά, για 
λόγους διαφοροποίησης από τα υπόλοιπα ονόµατα, να δηµιουργηθεί ένας υποτοµέας για την 
καταχώρηση  γεωγραφικών ονοµάτων τρίτου επιπέδου, τα οποία  θα χρησιµοποιούνται  από τους 
αντίστοιχους δηµόσιους φορείς. Αντίθετα, τρεις από τους ανωτέρω συµµετέχοντες (3/9) εκφράζουν 
ρητά την αντίθεσή τους στη δηµιουργία υποτοµέα γεωγραφικών ονοµάτων γιατί δεν προσφέρει 
τίποτε ουσιαστικά, αφού υπάρχουν ήδη διαθέσιµα τα απαραίτητα ονόµατα για τους ΟΤΑ και µόνο 
σύγχυση θα προκαλούσε. 

Επίσης, ένας από τους ανωτέρω συµµετέχοντες (1/9) προτείνει εναλλακτικά το χαρακτηρισµό των 
γεωγραφικών ονοµάτων δευτέρου επιπέδου ως σπανίων πόρων και τον καθορισµό ειδικής 
διαδικασίας απόκτησής τους, για παράδειγµα για περιορισµένο χρονικό διάστηµα µε την 
συναίνεση της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Αντίθετα, τέσσερις από τους συµµετέχοντες που ανταποκρίθηκαν στο ερώτηµα (4/13) θεωρούν ότι 
πρέπει να υπάρξει υποτοµέας για την υποχρεωτική καταχώρηση αποκλειστικά των γεωγραφικών 
ονοµάτων ως τρίτου επιπέδου ονόµατα χωρίς χρονικούς περιορισµούς στην ενεργοποίησή τους και 
διατύπωσαν αρκετές προτάσεις σχετικά µε την ονοµασία του υποτοµέα αυτού. Έτσι επιτυγχάνεται 
καλύτερη οµαδοποίηση και ταξινόµηση, προστατεύεται το δηµόσιο συµφέρον, γίνεται ευκολότερη 
η ανεύρεση και η πρόσβαση των αντίστοιχων ιστοσελίδων προς όφελος των χρηστών του 
∆ιαδικτύου και αποφεύγονται προβλήµατα µεταξύ αιτούντων. Ειδικότερα, ένας από τους ανωτέρω 
συµµετέχοντες (1/4) θεωρεί σκόπιµο η καταχώρηση των γεωγραφικών ονοµάτων από τους ΟΤΑ να 
γίνεται στον ήδη υπάρχοντα υποτοµέα .gov.gr. 

 
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; 

Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων στη διαβούλευση που ανταποκρίθηκαν στο σχετικό 
υποερώτηµα (6/10) εκφράζουν την άποψη ότι η ενεργοποίηση ενός ονόµατος δεν πρέπει να 
συνδέεται µε την ενεργοποίηση δικτυακού τόπου µε την έννοια του πρωτοκόλλου http αλλά µε την 
ύπαρξη ενεργού primary name server που απαντά σε αιτήµατα για το συγκεκριµένο όνοµα. Το 
Μητρώο σε τακτά χρονικά διαστήµατα πρέπει να διενεργεί ελέγχους και να καταγράφει στατιστικά 
στοιχεία για την ενεργοποίηση ή µη των ονοµάτων. Ένας από τους ανωτέρω συµµετέχοντες (1/6) 
προτείνει επίσης ένα όνοµα να θεωρείται ανενεργό όταν δεν έχει αλλάξει η κατάστασή του από 
reserved σε registered. Ένας άλλος από τους ανωτέρω συµµετέχοντες (1/6) προτείνει επιπλέον, 
στην περίπτωση ονοµάτων που θεωρούνται σπάνια, να γίνεται και ο περιοδικός έλεγχος 
περιεχοµένων δικτυακού τόπου, υπηρεσίας e-mail ή υπηρεσιών άλλων που παρέχονται σε αυτό το 
όνοµα. 

Αντίθετα, τρεις από τους συµµετέχοντες που απάντησαν στο υποερώτηµα (3/10) θεωρούν ότι ένα 
όνοµα είναι ενεργό εάν συνδέεται µε ενεργή ιστοσελίδα, η οποία να έχει κάποιο ελάχιστο 
περιεχόµενο ώστε να αποδεικνύεται η ταυτότητα του δικαιούχου του ονόµατος και να 
παρατίθενται, έστω σε γενικές γραµµές, στοιχεία για το περιεχόµενο της σελίδας αυτής. 
Ιστοσελίδες οι οποίες απλά αναφέρουν ότι είναι υπό κατασκευή χωρίς οποιαδήποτε άλλη 
πληροφόρηση, δεν πρέπει να συνιστούν ενεργοποίηση ενός ονόµατος. 
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Ακόµη, ένας από τους συµµετέχοντες που απάντησαν στο σχετικό υποερώτηµα (1/10) θεωρεί ότι η 
ΕΕΤΤ δεν µπορεί να επιβάλλει κανόνες στα εκχωρηθέντα ονόµατα επειδή τα έχει εκχωρήσει. Η 
ενεργοποίηση ή όχι των ονοµάτων είναι επιλογή του καθενός και αυτό που πρέπει να επιδιώκει η 
ΕΕΤΤ είναι το άνοιγµα της αγοράς των ονοµάτων χώρου και η εκχώρηση αυτών, βάσει 
οικονοµικού ανταλλάγµατος και όχι η περαιτέρω ενεργοποίηση ή όχι των ονοµάτων αυτών. 

Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων στη διαβούλευση που ανταποκρίθηκαν στο σχετικό 
υποερώτηµα (10/12) θεωρεί ότι πρέπει να εφαρµόζεται η διαδικασία κατάργησης της καταχώρησης 
ονόµατος στην περίπτωση που αυτό παραµένει ανενεργό, ώστε να αντιµετωπιστεί η προσπάθεια 
κάποιων να καταχωρήσουν ονόµατα µε σκοπό τη µεταπώληση στον πραγµατικά ενδιαφερόµενο. Ο 
καταχωρούµενος δεν θα αποκτά κανένα δικαίωµα εκ του γεγονότος ότι καταχώρισε µεν κάποιο 
όνοµα, το οποίο όµως ποτέ δεν ενεργοποίησε, ανεξάρτητα από τους λόγους για τους οποίους δεν 
έγινε η ενεργοποίηση. Πρέπει να ορίζεται προθεσµία από την ηµεροµηνία καταχώρισης, εντός της 
οποίας πρέπει να γίνεται ενεργοποίηση του ονόµατος. Οι προτάσεις των συµµετεχόντων σχετικά µε 
την προθεσµία αυτή κυµαίνονται από 45 ηµέρες µέχρι 12 µήνες. Η κατάργηση γίνεται από το 
Μητρώο αφού σταλεί στον Καταχωρούµενο, τουλάχιστο µία φορά, γραπτή ενηµέρωση σχετικά µε 
την πάροδο του χρόνου ενεργοποίησης και τις συνέπειες του. Με τη γραπτή ενηµέρωση δίνεται 
στον καταχωρούµενο µια τελευταία προθεσµία για την ενεργοποίηση, η οποία, κατά τις προτάσεις 
των συµµετεχόντων στη διαβούλευση, δεν πρέπει να ξεπερνά τους 2 έως 3 µήνες. Το Μητρώο 
ενηµερώνει για την εκ νέου διάθεση του ονόµατος που καταργήθηκε. Επίσης, κατά την ανανέωση 
των καταχωρήσεων προτείνεται να λειτουργεί ένας µηχανισµός ελέγχου ώστε, ακόµη και εάν για 
κάποιους λόγους υπάρχουν µη ενεργοποιηµένα ονόµατα τα οποία δεν ακυρώθηκαν νωρίτερα, δεν 
θα πρέπει σε καµία περίπτωση να ανανεώνονται. ∆ύο από τους ανωτέρω συµµετέχοντες (2/10)  
διατυπώνουν την άποψη ότι δεν µπορεί να υπάρξει διαγραφή ονόµατος όταν αυτό δεν προβλέπεται 
ρητά στη σύµβαση για την καταχώρηση του ονόµατος για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, το 
οποίο αναφέρεται στη σύµβαση. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προστεθεί συγκεκριµένος όρος στη 
σύµβαση, ο οποίος να δηλώνει ότι η µη ενεργοποίηση του ονόµατος σε συγκεκριµένο διάστηµα 
επιφέρει τη διαγραφή του.  

Αντίθετα, ένας από τους συµµετέχοντες που απάντησαν στο σχετικό υποερώτηµα (1/12) θεωρεί ότι 
δεν είναι απαραίτητο να διαγράφονται τα ονόµατα τα οποία δεν εµφανίζονται ενεργά, αλλά αρκεί 
να καταγράφεται το χρονικό διάστηµα στο οποίο παραµένουν ανενεργά. Σε περίπτωση που ζητηθεί 
διαιτητική διαδικασία, τα στοιχεία αυτά µπορεί να προσµετρώνται στους παράγοντες που θα 
κρίνουν την απόφαση της διαιτησίας. 

Τέλος, ένας από τους συµµετέχοντες που απάντησαν στο σχετικό υπερώτηµα (1/12) θεωρεί ότι η 
ΕΕΤΤ δεν έχει δικαίωµα να θεσπίσει διαδικασία κατάργησης της καταχώρησης ενός ονόµατος από 
τη στιγµή που έχει εκχωρήσει το όνοµα. 

 
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. 

Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων που ανταποκρίθηκαν στην ερώτηση αυτή (12/13) συµφωνούν 
γενικά µε όσα αναφέρονται στο κείµενο της διαβούλευσης για το δικαίωµα χρήσης των 
καταχωρηµένων ονοµάτων δικτυακών τόπων. Ο Καταχωρούµενος µε την καταχώρηση του 
ονόµατος αποκτά δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης του ονόµατος για όσο χρόνο διαρκεί η 
καταχώρηση ή η τυχόν ανανέωσή της και όχι δικαίωµα ιδιοκτησίας επί του ονόµατος. ∆εν πρέπει 
να υπάρχει περιορισµός στη χρήση του ονόµατος από τον κάτοχό του και πρέπει να του παρέχετε 
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απόλυτη ελευθερία να το διαχειριστεί ανάλογα. ∆εν πρέπει να τίθεται περιορισµός στον 
Καταχωρούµενο να κάνει χρήση τρίτου επιπέδου στο όνοµά του για προσωπική ή εταιρική χρήση. 
Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει η χρήση του ονόµατος να συνδέεται και να ανατρέπει 
τους όρους και τη διαδικασία της καταχώρησης ονοµάτων διαδικτύου, η οποία πρέπει να 
στηρίζεται αποκλειστικά στο µοντέλο Μητρώο � Καταχωρητές � Καταχωρούµενοι. Οι ισχύοντες 
όροι και περιορισµοί στη χρήση των ονοµάτων, όπως η µη απόκτηση οποιουδήποτε δικαιώµατος 
ιδιοκτησίας, η απαγόρευση πώλησής τους κλπ οφείλουν να είναι γνωστοί µε σαφήνεια σε κάθε 
ενδιαφερόµενο ώστε να µη µπορούν να υπάρξουν παρερµηνείες που να οδηγούν σε παρεξηγήσεις 
και νοµικές αντιδικίες. Σχετικά µε το δικαίωµα ιδιοκτησίας, ένας από τους ανωτέρω συµµετέχοντες 
(1/12) θεωρεί  ότι µε βάση τη σηµερινή πραγµατικότητα το δικτυακό όνοµα µιας επιχείρησης 
πρέπει να αποτιµάται στο άυλο εµπορικό κεφάλαιό της, κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το 
εµπορικό σήµα καταγράφεται ως αξία στα βιβλία µίας επιχείρησης και για αυτό η καταχώρηση 
ενός ονόµατος δεν µπορεί να µην επάγεται δικαίωµα ιδιοκτησίας επ� αυτού από τον 
Καταχωρούµενο.  

Επίσης, τέσσερις από τους ανωτέρω συµµετέχοντες (4/12) θεωρούν ότι πρέπει να εξεταστεί από 
την ΕΕΤΤ η δυνατότητα καταχώρησης ονοµάτων τρίτου επιπέδου από κατόχους ονοµάτων 
δευτέρου επιπέδου υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης στους χρήστες ότι το όνοµα που έχουν 
καταχωρήσει δεν χρησιµοποιείται ταυτόχρονα και ανεξέλεγκτα από πολλούς που πιθανώς 
προσβάλλουν τα δικαιώµατά τους στην χρήση του καθώς και στην περίπτωση που αυτός που 
εκµεταλλεύεται εµπορικά το όνοµα δευτέρου επιπέδου δεν µπορεί πλέον να λειτουργήσει. Η 
εταιρεία που θα εµπορεύεται τρίτου επιπέδου ονόµατα πρέπει να διαθέτει για το σκοπό αυτό 
σχετική έγκριση από την ΕΕΤΤ. Ο ένας από αυτούς τους συµµετέχοντες (1/4) προτείνει το 
δικαίωµα καταχώρισης ονοµάτων τρίτου επιπέδου κάτω από το όνοµα δευτέρου επιπέδου να 
παρέχεται όταν το τελευταίο έχει τουλάχιστον τρεις χαρακτήρες.  

Ένας από τους ανωτέρω συµµετέχοντες (1/12) προτείνει το Μητρώο να προβαίνει το ίδιο σε 
καταχώρηση των γνωστών και ευρέως διαδεδοµένων διψήφιων ή τριψήφιων υποτοµέων, 
προκειµένου να αποφευχθεί η δέσµευσή τους από τρίτους. Ακόµη, δύο από τους ανωτέρω 
συµµετέχοντες (2/12) προτείνουν να τεθεί ο περιορισµός της µη δυνατότητα µεταπώλησης του 
ονόµατος, ένας συµµετέχοντας (1/12) προτείνει να τεθεί όρος αποζηµίωσης σε περίπτωση µη 
χρήσης του καταχωρηµένου ονόµατος λόγω υπαιτιότητας του Καταχωρούµενου, ενώ ένας άλλος 
συµµετέχοντας (1/12) θεωρεί ότι, εφόσον το όνοµα είναι ενεργό, δεν απαιτούνται άλλοι όροι, πλην 
της διαγραφής λόγω τέλεσης αξιόποινων πράξεων µε εµπλοκή του ονόµατος. 

Αντίθετα, ένας από τους συµµετέχοντες  που ανταποκρίθηκαν στην ερώτηση αυτή (1/13) θεωρεί 
ότι τα αναφερόµενα στην έβδοµη ενότητα του κειµένου της δηµόσιας διαβούλευσης είναι πέρα για 
πέρα εσφαλµένα, βρίσκοντται έξω από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, αφού αντιτίθεται προς 
αυτές και έρχονται σε ευθεία αντίθεση µε τα κείµενα ICP-1 και RFC 1591 του ICANN. ∆ε µπορεί 
και δεν πρέπει να απαγορεύεται σε κανέναν ιδιοκτήτη ονόµατος να εκχωρεί περαιτέρω ονόµατα σε 
τρίτους ούτε σε κανένα διαχειριστή nameservers να καταχωρεί πίσω από το όνοµα χώρου που του 
ανήκει οποιαδήποτε πληροφορία επιθυµεί, όσο αυτή είναι ακριβής και αληθής, γιατί, πέρα από τη 
σχετική διεθνή πρακτική, µετά την εκχώρηση ενός ονόµατος από την ΕΕΤΤ αυτό δεν της ανήκει 
πλέον και επίσης, η εκχώρηση και καταχώρηση ονοµάτων αποτελεί τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία, η 
παροχή της οποίας υπό καθεστώς γενικής άδειας δεν µπορεί να απαγορευθεί από την ΕΕΤΤ. 
 
Α15. Για ποιους λόγους θεωρείτε ότι πρέπει να γίνεται ακύρωση της καταχώρισης ενός 

ονόµατος δικτυακού τόπου; 
Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων που ανταποκρίθηκαν στην ερώτηση αυτή (11/13) συµφωνούν 
ότι, πέραν της µονοµερούς παραίτησης του καταχωρούµενου από το όνοµα, οι λόγοι ακύρωσης 
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µιας καταχώρισης πρέπει να είναι αυτοί που αναφέρονται στο κείµενο της ∆ηµόσιας 
∆ιαβούλευσης: 

1. Μη υποβολή από το δικαιούχο αίτησης ανανέωσης της καταχώρισης εντός των 
καθορισµένων χρονικών ορίων. 

2. Μη έγκαιρη καταβολή των τελών καταχώρισης ή ανανέωσης. 
3. Μη ενεργοποίηση του ονόµατος εντός των καθορισµένων χρονικών ορίων. 
4. Μετά  από την κοινοποίηση στον οικείο Καταχωρητή ή το Μητρώο τελεσίδικης ή 
προσωρινώς εκτελεστής δικαστικής απόφασης που αφορά συγκεκριµένο όνοµα. 

Επιπλέον, µερικοί από τους ανωτέρω συµµετέχοντες πρόσθεσαν και τους ακόλουθους λόγους 
ακύρωσης: 

5. Όταν ο Καταχωρούµενος παραβαίνει τους όρους καταχώρησης, τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις και τους κανονισµούς από τους οποίους διέπεται ο ∆ιαδικτυακός χώρος 
(3/11). 

6. Μετά από απόφαση των αρµοδίων οργάνων της ΕΕΤΤ για επίλυση διαφοράς, την οποία 
κάθε χρήστης θα πρέπει να είναι συµβατικά υπόχρεος να δεχτεί (2/11). 

Επίσης, ένας από τους ανωτέρω συµµετέχοντες (1/11) προτείνει την έναρξη της διαδικασίας 
ακύρωσης µιας καταχώρισης εξαιτίας του τρίτου λόγου µόνο εφόσον το µη ενεργοποιηµένο όνοµα 
ζητηθεί από άλλον ενδιαφερόµενο, ενώ ένας άλλος συµµετέχοντας (1/11) παρατηρεί ότι στην 
περίπτωση του µοντέλου Μητρώο-Καταχωρητές-Καταχωρούµενοι θα πρέπει να προστατεύεται ο 
Καταχωρούµενος από µη έγκαιρη υποβολή λόγω υπαιτιότητας του Καταχωρητή. Επίσης ένας από 
τους ανωτέρω συµµετέχοντες (1/11) θεωρεί ότι στις περιπτώσεις µη ανανέωσης ή µη καταβολής 
των τελών πρέπει να χορηγείται εύλογο χρονικό διάστηµα διευθέτησης. 

Αντίθετα, ένας από τους συµµετέχοντες που ανταποκρίθηκαν στην ερώτηση αυτή (1/13) συµφωνεί 
µόνο µε τον τρίτο και τον τέταρτο από τους προαναφερθέντες λόγους, θεωρεί ότι η ακύρωση δεν 
πρέπει να αφορά στους δύο πρώτους λόγους και προτείνει στις περιπτώσεις αυτές την εφαρµογή 
τεχνικού τρόπου µπλοκαρίσµατος του ονόµατος και σχετική προς τούτο ενηµέρωση του 
Καταχωρούµενου. 

Τέλος, ένας άλλος από τους συµµετέχοντες που ανταποκρίθηκαν στην ερώτηση αυτή (1/11) 
συµφωνεί µόνο µε τον δεύτερο λόγο που προαναφέρθηκε, δηλαδή η ακύρωση πρέπει να λαµβάνει 
χώρα µόνο στην περίπτωση που δεν καταβάλλονται τα τέλη εκχώρισης ή ανανέωσης εντός της 
καθορισθείσης προθεσµίας. Επίσης, προτείνει την ακύρωση της εκχώρησης στην περίπτωση που το 
εκχωρηθέν όνοµα χώρου δεν χρησιµοποιείται για µια πενταετία. 

 
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;  

Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων που ανταποκρίθηκαν στην ερώτηση αυτή (8/13) προτείνουν 
στην περίπτωση ακύρωσης καταχώρισης λόγω µη έγκαιρης ανανέωσης της σύµβασης ή µη 
έγκαιρης καταβολής των τελών καταχώρισης, τον καθορισµό ενός ευλόγου χρονικού διαστήµατος 
εντός του οποίου να απαγορεύεται η καταχώριση του ονόµατος σε άλλον ενδιαφερόµενο. Οι 
προτάσεις των συµµετεχότων για το διάστηµα αυτό κυµαίνονται από 15 ηµέρες έως 6 µήνες. Το 
διάστηµα αυτό κρίνεται απαραίτητο γιατί οι καταχωρούµενοι πρέπει να προστατευθούν στην 
περίπτωση που γίνει ακύρωση της καταχώρησης, ειδικά στις περιπτώσεις που το όνοµα ενός 
δικτυακού τόπου είναι αυτό µε το οποίο ο καταχωρούµενος έγινε γνωστός στις συναλλαγές και ως 
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εκ τούτου το όνοµα αυτό έχει αποκτήσει άυλη εµπορική αξία. Επίσης, αποφεύγονται τα 
διαχειριστικά λάθη και ταυτόχρονα µεσολαβεί ικανό διάστηµα µεταξύ διαδοχικών χρήσεων του 
ονόµατος προκειµένου να «αποχαρακτηριστεί» από την προηγούµενη χρήση του και να 
αποσυνδεθεί από το προηγούµενο περιεχόµενό του και να µην υπάρχει εκµετάλλευση 
δηµιουργηµένου πελατολογίου από το νέο χρήστη, γεγονός επιζήµιο για τον προηγούµενο χρήστη. 
Στη διάρκεια του διαστήµατος αυτού το όνοµα είναι ανενεργό, ωστόσο ο προηγούµενος 
καταχωρούµενος έχει δικαίωµα κατά προτεραιότητα να καταχωρήσει εκ νέου το όνοµα αυτό µε 
την υποχρέωση καταβολής των τελών και για το διάστηµα που µεσολάβησε από τη µη ανανέωση.  

Αντίθετα, τέσσερις από τους συµµετέχοντες (4/13) δεν θεωρούν απαραίτητη την ύπαρξη χρονικού 
διαστήµατος εντός του οποίου να απαγορεύεται η καταχώριση του ακυρωθέντος ονόµατος σε 
άλλον ενδιαφερόµενο, εφόσον πριν από την λήξη της καταχώρισης έχουν  αποσταλεί εγκαίρως 
περισσότερες από µία προειδοποιήσεις για την επικείµενη ακύρωση της καταχώρησης. Στόχος 
πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν άµεση επίλυση  των εκκρεµοτήτων που θα προέκυπταν από τις 
τυχόν συνεχείς παρατάσεις. 

Επίσης, ένας από τους συµµετέχοντες  (1/13) διαφωνεί µε την ακύρωση της καταχώρισης ενός 
ονόµατος λόγω µη έγκαιρης ανανέωσης της σύµβασης ή µη έγκαιρης καταβολής των τελών 
καταχώρισης και προτείνει την εφαρµογή τεχνικού τρόπου µπλοκαρίσµατος του ονόµατος και 
σχετική ενηµέρωση του Καταχωρούµενου. 

Σηµειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση όλοι οι συµµετέχοντες συµφωνούν στη θέσπιση µιας απλής 
διαδικασίας µε την οποία ο Καταχωρούµενος ενηµερώνεται εγκαίρως, γραπτά και ηλεκτρονικά, 
τουλάχιστον µία φορά, για την επικείµενη ακύρωση, τους λόγους ακύρωσης και την υπενθύµιση 
των προθεσµιών  και των ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβεί ώστε να µην πραγµατοποιηθεί 
τελικά η ακύρωση. Η διαδικασία αυτή πρέπει να αναφέρεται και στη σύµβαση καταχώρισης. 

 

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. 

Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων που ανταποκρίθηκαν στην ερώτηση αυτή (8/12) θεωρούν 
αναγκαία την υιοθέτηση και εφαρµογή από την ΕΕΤΤ, όπως συµβαίνει και στις περισσότερες 
Ευρωπαϊκές χώρες, µιας ενιαίας, παγιωµένης, αποτελεσµατικής, άµεσης, λιτής και σύντοµης 
πολιτικής εξώδικης επίλυσης διαφορών που σχετίζονται µε το δικαίωµα χρήσης αµφισβητούµενων 
ονοµάτων. Η ανάγκη αυτή προκύπτει από την πιθανή αύξηση του πλήθους των διαφορών καθώς 
αυξάνεται το πλήθος των καταχωρήσεων και του µεγάλου χρονικού διαστήµατος που απαιτείται 
για την έκδοση τελεσίδικης-εκτελεστής απόφασης από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια, κάτι που δεν 
συνάδει µε τη φύση του ∆ιαδικτύου. Η πολιτική εξώδικης επίλυσης διαφορών πρέπει να βασίζεται 
σε απλούς και ευέλικτους κανόνες και να διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης 
µεταχείρισης, της αµεροληψίας και της αναλογικότητας. Σε κάθε όµως περίπτωση, καλό είναι να 
γίνεται προσπάθεια φιλικού διακανονισµού και διευθέτησης της αναφυείσας διαφοράς. Ο 
καταχωρούµενος θα δεσµεύεται από τη σύµβαση καταχώρισης για την υπαγωγή των 
ανακυπτουσών διαφορών σχετικά µε το όνοµα που καταχωρεί, στην πολιτική αυτή και τους 
κανόνες της και η απόφαση θα είναι άµεσα δεσµευτική για αυτόν. Παράλληλα, ο θιγόµενος θα 
µπορεί πάντα, αν το επιθυµεί, να προσφύγει στη ∆ικαιοσύνη για να ικανοποιήσει τις λοιπές 
απαιτήσεις που µπορεί να έχει κατά αυτού ο οποίος προέβη στην άνευ δικαιώµατος καταχώρηση 
βάσει των γενικών διατάξεων. Ωστόσο, δύο από τους ανωτέρω συµµετέχοντες (2/8) θεωρούν ότι 
πρέπει µια υπόθεση να µπορεί σε κάθε περίπτωση να ακολουθήσει και τη δικαστική οδό. 
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Για την επιτυχία της διαδικασίας εξώδικης επίλυσης των διαφορών απαιτείται η υιοθέτηση από την 
ΕΕΤΤ µιας διαδικασίας, η οποία θα παρέχει όλα τα εχέγγυα (στελέχωση δικαιοδοτικού οργάνου, 
περιεχόµενο εφαρµοστέων κανόνων, ακολουθητέα διαδικασία) ώστε να προτιµάται από τους 
ενδιαφερόµενους. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση, πέραν της ταχύτητας, είναι το κόστος για την 
προσφυγή να είναι αιτιολογηµένο και προσιτό για τον προσφεύγοντα και να µην έχει θέση 
αµοιβής. Το θεσµοθετηµένο όργανο που θα ασχολείται µε τις διαφορές αυτές πρέπει να συντίθεται 
από έµπειρους και καταξιωµένους τεχνικούς, νοµικούς και πληροφορικούς, οι οποίοι θα διαθέτουν 
τα απαραίτητα εχέγγυα αξιοπιστίας, αµεροληψίας και γνώσης του αντικειµένου. Οι αποφάσεις του 
πρέπει να είναι άµεσα δεσµευτικές για τα διάδικα µέρη και εκτελεστές  από το Μητρώο και τους 
Καταχωρητές. Σχετικά µε το όργανο αυτό, ένας από τους ανωτέρω συµµετέχοντες (1/8) προτείνει 
την ενεργοποίηση της διάταξης της παρ. 16 του αρ. 3 του Ν.2867/2000 περί οργάνωσης µόνιµης 
διαιτησίας της ΕΕΤΤ, ενώ ένας άλλος συµµετέχοντας (1/8) επισηµαίνει ότι πρέπει να λειτουργεί 
ανεξάρτητα από το Μητρώο.  

Τέσσερις από τους ως άνω συµµετέχοντες (4/8) θεωρούν ότι για την επεξεργασία και υιοθέτηση 
της πολιτικής εξώδικης επίλυσης διαφορών, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως βάση τόσο η 
πολιτική του WIPO και του ΙCANN όσο και οι επιµέρους πολιτικές των Μητρώων άλλων 
Ευρωπαϊκών χωρών. Όµως, όπως παρατηρεί ένας από αυτούς (1/4), ακόµη είναι υπό διαµόρφωση 
από τη ∆ιεθνή Κοινότητα το συνολικό και γενικό κανονιστικό καθεστώς των ονοµάτων  
διαδικτύου. Οι δύο Εκθέσεις του WIPO για την πολιτική επίλυσης διαφορών είναι περιορισµένου 
πεδίου εφαρµογής, καθόσον αναφέρονται στη διαδικασία επίλυσης διαφορών στις περιπτώσεις που 
υπάρχει κακόπιστη καταχώρηση προϋφιστάµενου σήµατος και κακόπιστη καταχώρηση 
προσωπικών ονοµάτων, διακριτικών γνωρισµάτων, γεωγραφικών όρων, κ.α. και δεν αναφέρονται, 
για παράδειγµα, σε περιπτώσεις απλής σύγκρουσης ή σύγχυσης καλόπιστα καταχωρηµένων 
σηµάτων ούτε εφαρµόζονται και για τα λοιπά διακριτικά γνωρίσµατα. Έτσι, το ηµεδαπό 
κανονιστικό πλαίσιο που θα διέπει την επίλυση των διαφορών πρέπει να συµπεριλάβει κανόνες 
από το υφιστάµενο ηµεδαπό δίκαιο που δίνουν λύσεις και απαντήσεις στα ζητήµατα αυτά,  
λαµβάνοντας πρόνοια για το ξεκαθάρισµα όλων των περιπτώσεων επικαλύψεων. Επίσης, ένας από 
τους ως άνω συµµετέχοντες (1/8) προτείνει την υιοθέτηση εξώδικης επίλυσης διαφορών κατά τα 
πρότυπα του ΚΠολ∆ µε τη συµµετοχή δικηγόρων - εκπροσώπων των πλευρών ενώπιον της ΕΕΤΤ 
και υπογραφή πρακτικού επίλυσης ή αποτυχηµένης απόπειρας. 

Αντίθετα, οι υπόλοιποι συµµετέχοντες (4/12) θεωρούν ότι πρέπει να εξακολουθήσει να λειτουργεί 
η διαδικασία επίλυσης διαφορών στα σηµερινά πλαίσια. ∆ηλαδή, σε περιπτώσεις διαφορών  
επιχειρείται από το διαχειριστή ονοµάτων συµβιβαστική λύση. Εφόσον τα περιθώρια εξεύρεσης 
συµβιβαστικής λύσης εξαντληθούν, ο διαχειριστής ενηµερώνει εγγράφως την ΕΕΤΤ για το ζήτηµα 
και το αντικείµενο της διαφωνίας, συστήνοντας στους ενδιαφεροµένους να προσφύγουν στην 
ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ επιλέγει τον τρόπο µε τον οποίο θα αντιµετωπίσει τη διαφορά µε πρώτη επιλογή 
την προσπάθεια εξεύρεσης συµβιβαστικής λύσης και διατηρεί το δικαίωµα να αξιοποιήσει 
οποιοδήποτε όργανο λειτουργεί υπό την εποπτεία της για να γνωµατεύσει επί της διαφοράς. Η 
ΕΕΤΤ, σε κάθε τέτοια περίπτωση και εφόσον έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια συµβιβασµού, εκδίδει 
επίσηµη γνωµάτευση, όπου αυτό είναι δυνατόν. Οι ενδιαφερόµενοι διατηρούν το δικαίωµα να 
προσφύγουν στη ∆ικαιοσύνη σε περίπτωση που θεωρούν ότι εξακολουθούν να θίγονται είτε τα 
συµφέροντα είτε τα δικαιώµατά τους. Ευνόητο είναι επίσης ότι κάθε ενδιαφερόµενος έχει τη 
δυνατότητα της απευθείας προσφυγής στην ΕΕΤΤ ή στη ∆ικαιοσύνη.  

Ένας από τους ανωτέρω συµµετέχοντες (1/4) θεωρεί ότι η ΕΕΤΤ πρέπει να παραµείνει ρυθµιστική 
και κανονιστική Αρχή και όχι διαιτητής ιδιωτικών διαφορών. Η διαδικασία της δικαστικής 
επίλυσης διαφορών µπορεί ενδεχοµένως να συµπληρωθεί λειτουργικά µε τη διαδικασία της 
µεσολάβησης  από διαπιστευµένους προς τούτο ανεξάρτητους µεσολαβητές. 
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Α18. Θεωρείτε ότι πέραν των προαναφεροµένων υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις στις οποίες 

πρέπει να επιτραπεί η µεταβίβαση ονοµάτων; Αναλύστε τις περιπτώσεις αυτές. 
Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων στη διαβούλευση που ανταποκρίθηκαν στην ερώτηση αυτή 
(9/13) θεωρούν ότι η µεταβίβαση ενός ονόµατος χώρου πρέπει καταρχήν να επιτρέπεται ελεύθερα 
σε όλες τις περιπτώσεις που υπάρχει κοινή βούληση των ενδιαφεροµένων µερών και επίσης ότι 
πρέπει να τυποποιηθεί και νοµιµοποιηθεί η διαδικασία µεταβιβάσεων. Προϋπόθεση για αυτό είναι 
η υπογραφή σχετικού ιδιωτικού συµφωνητικού µεταβίβασης µεταξύ των ενδιαφεροµένων, το οποίο 
θα κοινοποιείται στο σύνολό του, για λόγους διαφάνειας, στον οικείο Καταχωρητή και στο 
Μητρώο. Ο σκοπός της αποτροπής προσπαθειών πώλησης ονοµάτων που καταχωρήθηκαν 
κακόπιστα για λόγους πλουτισµού δεν µπορεί να αποφευχθεί από µόνη την απαγόρευση της 
µεταβίβασης, όπως έχει δείξει και η πρακτική. Ο κανόνας της απαγόρευσης µεταβίβασης 
ονοµάτων που είχε σκοπό την προστασία διακριτικών γνωρισµάτων και σηµάτων στο διαδίκτυο, 
εφαρµόστηκε ορθά κατά την περίοδο αρχικής ανάπτυξης του Ελληνικού διαδικτύου. Ωστόσο 
σήµερα τα πράγµατα έχουν αλλάξει σε σηµαντικό βαθµό. Ο βαθµός ενηµέρωσης του κοινού πλέον 
είναι ικανοποιητικός και σήµερα είναι ελάχιστες οι επιχειρήσεις που αγνοούν ότι θα πρέπει να 
αποκτήσουν και αντίστοιχο όνοµα χώρου ίδιο µε το σήµα ή το διακριτικό γνώρισµα που τους 
ανήκει. Επιπλέον, εάν λειτουργήσει σωστά η διαδικασία καταχώρισης και υιοθετηθεί η διαδικασία 
εξώδικης επίλυσης διαφορών, δεν θα υπάρχει ουσιαστική ανάγκη εξαγοράς ονόµατος παρά µόνο 
σε περιπτώσεις που τα δικαιώµατα δεν είναι προφανή σε µία απόπειρα διαιτησίας. Έτσι, σύµφωνα 
και µε τη διεθνή πρακτική, δεν υπάρχει ανάγκη περιορισµού των µεταβιβάσεων µεταφέροντας 
στους χρήστες την ευθύνη της εµπορικής συναλλαγής µε βάση τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες 
καθώς και την αρχή της ελευθερίας των συµβάσεων. Εξάλλου, ο περιορισµός των µεταβιβάσεων 
φρενάρει την επιχειρηµατικότητα και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας που η 
επιχειρηµατικότητα στο χώρο αυτό συνεπάγεται. Τέλος, ένας από τους ανωτέρω συµµετέχοντες 
(1/9) σηµειώνει ότι ανάλογες διατάξεις εφαρµόστηκαν τελευταίως και για τα σήµατα, για τα οποία 
απαγορεύονταν στο παρελθόν οι µεταβιβάσεις αν δεν µεταβιβαζόταν ολόκληρη η εταιρεία-
δικαιούχος της σήµατος. 

Ο Καταχωρητής µετά την κοινοποίηση της σχετικής συµφωνίας µεταβίβασης θα προβαίνει στις 
απαιτούµενες ενέργειες για τη µεταβίβαση του ονόµατος. Τόσο στον Καταχωρητή όσο και στο 
Μητρώο πρέπει να καταβάλλονται σχετικά τέλη για τη διαχείριση της µεταβίβασης. 

Αντίθετα, οι υπόλοιποι συµµετέχοντες στη διαβούλευση που ανταποκρίθηκαν στην ερώτηση αυτή 
(4/13) θεωρούν ότι η πολιτική µεταβίβασης των ονοµάτων πρέπει να είναι αυστηρή, να αποτρέπει 
την καταχρηστική χρήση µέσα από την πώληση ονοµάτων, τα οποία καταχωρήθηκαν κακόπιστα  
και να µη συγχέεται µε τη διαδικασία µεταπώλησης ονοµάτων. Οι συµµετέχοντες αυτοί 
συµφωνούν µε τις αναφερόµενες στο κείµενο της δηµόσιας διαβούλευσης περιπτώσεις 
επιτρεπόµενης µεταβίβασης. Επιπλέον, προτείνονται και οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

• ∆ιεθνή και Εθνικά Εµπορικά σήµατα που κατοχυρώθηκαν µετά την κατοχύρωση του 
ονόµατος αντίστοιχου domain name µε κατάληξη .gr 

• Μετατροπή Εταιρειών 
• ∆ιάσπαση Εταιρειών 
• Εισφορά κλάδου επιχείρησης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

1. A.C.N. A.E. 

2. ΒAΖΙΡΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

3. ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ-ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ STIGMA Ο.Ε. 

5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΑ-ΙΤΥ) 

6. Ι∆ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ � ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΤΕ-ΙΠ) -
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 

7. INET HELLAS EΠΕ 

8. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

9. ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 

10. ΛΙΝΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

11. OTENET A.E. 

12. POSITRON A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

13. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΣΕΛΠΕ) 

14. FORTHNET A.E. 

 


