
  

 

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο – Σκήκα Πιεξνθνξηθήο 
Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 

«Πιεξνθνξηθή» 
 

 

 

 

Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή 

 

Σίηινο Γηαηξηβήο ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΣΨΝ DOMAIN NAMES 

Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή ΦΡΤΟΤΛΑ ΠΑΠΑΒΑΙΛΕΙΟΤ 

Παηξψλπκν ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

Αξηζκφο Μεηξψνπ ΜΠΠΛ/08033 

Δπηβιέπσλ ΙΝΑΝΙΨΣΗ-ΜΑΡΟΤΔΗ ΑΡΙΣΕΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεηξαηάο  2011 



«ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ»                                                                                       ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟY ΥΡΤΟΤΛΑ  

ΝΟΜΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ DOMAIN NAMES                                                                                                                2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σριμελής Εξεταστική Επιτροπή 

 

 

 

 

 

 

Α.ΙΝΑΝΙΨΣΗ-ΜΑΡΟΤΔΗ         Ν.ΑΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟ        Φ.ΚΨΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ                          ΚΑΘΗΓΗΣΗ                         ΛΕΚΣΟΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ»                                                                                       ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟY ΥΡΤΟΤΛΑ  

ΝΟΜΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ DOMAIN NAMES                                                                                                                3 
 

Δπραξηζηίεο 

 

Οινθιεξψλνληαο, ινηπφλ, ηελ δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία, ζέισ λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ 
ζε φινπο απηνχο πνπ ζπλέβαιαλ ζην έξγν κνπ.  

Αξρηθά επηζπκψ λα επραξηζηήζσ ηελ θαζεγήηξηά κνπ, θ.ηλαληψηε-Μαξνχδε Αξηζηέα, ε 
νπνία κε ηηο ζπκβνπιέο ηεο θαη ηελ επηζηεκνληθή ηεο θαζνδήγεζε, κε βνήζεζε λα πξνζεγγίζσ 
ζθαηξηθά θαη λα θέξσ εηο πέξαο ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Δπίζεο επραξηζηψ ηνπο γνλείο κνπ θαη 
ηνλ αδειθφ κνπ γηα ηελ βνήζεηα θαη ηε ζπλερή ζηήξημε πνπ κνπ παξείραλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
θνίηεζήο κνπ ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Πεηξαηά. 
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Σν Γηαδίθηπν απνηειεί έλα απνθεληξσκέλν ζχζηεκα επηθνηλσλίαο απφ απφζηαζε, έλα δίθηπν 
πνπ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα δίθηπα, ηα νπνία απνηεινχληαη απφ αλεμάξηεηνπο ππνινγηζηέο 
κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη εθηθηή ε ακθίδξνκε αληαιιαγή δεδνκέλσλ. Οη δπλαηφηεηεο πνπ 
πξνζθέξεη ην λέν κέζν επηθνηλσλίαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο 
είλαη πιένλ απεξηφξηζηεο. Έηζη ινηπφλ, φιεο απηέο νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Ηληεξλέη 
έρνπλ νδεγήζεη ζε νινέλα θαη ζπλερφκελε αχμεζε ησλ ρξεζηψλ, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ πνιπκέζσλ, έρνπλ θαηαζηήζεη ην Γηαδίθηπν έλα απφ ηα 
ζεκαληηθφηεξα κέζα πιεξνθφξεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα έλα ζεκαληηθφ κέζν πξνβνιήο ησλ 
ππεξεζηψλ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ. 

Σν Γηαδίθηπν ινηπφλ, απνηειεί έλα λέν κέζν επηθνηλσλίαο πνπ δεκηνπξγεί  θάπνηα 
θαηλνχξηα ζηνηρεία ζηελ φιε επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία θαη σο απνηέιεζκα θαη λέα λνκηθά πξν-
βιήκαηα. Αληηθείκελν ινηπφλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο θαζψο θαη 
ε πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ λνκηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ειεθηξνληθέο 
δηεπζχλζεηο ζην Ηληεξλέη, γλσζηέο θαη σο domain names, δήηεκα ην νπνίν δελ έρεη ηφζν πνιχ 
απαζρνιήζεη ηελ ειιεληθή ζεσξία θαη λνκνινγία ζε ζρέζε κε ηε δηεζλή. Δπίζεο, ε 
ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξηιακβάλεη κηα εηζαγσγή ζηε γεληθφηεξε πξνβιεκαηηθή ηνπ 
Γηαδηθηπαθνχ δηθαίνπ, ε εμέιημε ηνπ νπνίνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ αλάπηπμε ηεο 
θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο. 

ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Γηαδίθηπν, Όλνκα Υψξνπ, χζηεκα Ολνκαηνδνζίαο Γηαδηθηχνπ, Μεηξψν, Καηαρσξεηήο, 

Δμππεξεηεηέο Ολφκαηνο, Γηαθξηηηθά Γλσξίζκαηα, Κπβεξλνζθεηεξηζκφο. 

ABSTRACT 

The Internet is a decentralized system of communication from a distance, a network which 
includes more networks, that consist of independent computers among which an interactive 
exchange of data is possible. The possibilities that this new form of communication has to offer 
to all aspects of social and financial life are now  unlimited. Thus, all these new possibilities the 
Internet offers have led to an ongoing increase of users, which, in combination with the further 
development of multimedia, have established the Internet as one of the most important means 
of information and, as a result, an important means of promotion of services and goods. 

The Internet is therefore a new means of communication, which creates some new 
elements in the whole communication process and as a result, new legal problems as well. 
Thus, the topic of this dissertation is the accurate specification as well as the further analysis of 
the legal problems that emerge from the domain names on the Internet , an issue which has not  
connected enough the greek  theory and jurisprudence, compared to the international 
one.Furthermore, this survey includes an introduction to the general problematic of Internet 
Law, the development of which is directly connected to the development of the information 
society.  

KEYWORDS 

Internet, Domain Name, Domain Name System, Registry, Register, Name Servers, Distinctive 

Features, Domaingrabbing.  
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ΕΙΑΓΨΓΗ 

Σν Γηαδίθηπν είλαη ζηελ νπζία έλα δίθηπν πνπ απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα δίθηπα, ηα νπνία  κε 
ηε ζεηξά ηνπο πεξηιακβάλνπλ αλεμάξηεηνπο ππνινγηζηέο κεηαμχ ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη 
ακθίδξνκε αληαιιαγή δεδνκέλσλ. Δπίζεο, φιεο νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Ηληεξλέη 
έρνπλ νδεγήζεη ζε ξαγδαία αχμεζε ησλ ρξεζηψλ, ε νπνία έρεη θαηαζηήζεη ην Γηαδίθηπν έλα 
απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κέζα πιεξνθφξεζεο θαη έλα ζεκαληηθφ κέζν γηα λα πξνβάιινληαη νη 
δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη ηα εκπνξεχκαηα. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο πιεξνθφξεζεο ζην Γηαδίθηπν παξνπζηάδεη θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο. Ζ 
θπξηφηεξε απφ απηέο εληνπίδεηαη ζηελ πνιπδηάζηαηε κνξθή ηεο επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο. ε 
αληίζεζε κε ηα άιια κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο (ΜΜΔ) ε επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία δελ είλαη 
κνλφδξνκε ή ακθίδξνκε, αιιά πνιπεπίπεδε, πνιππξφζσπε, καδηθή θαη ηαπηφρξνλα 
εμαηνκηθεπκέλε.  

Γηα πξψηε θνξά δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο ή αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ 
δχν ή πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ απφ ηη ίδην αθξηβψο κέζν επηθνηλσλίαο. Έηζη ινηπφλ, ε παζεηηθή 
ζέζε ηνπ δέθηε ζηε δηαδηθαζία πιεξνθφξεζεο αιιάδεη, θαζψο θάζε δέθηεο πνπ δηαζέηεη 
ππνινγηζηή θαη αλάινγε πξφζβαζε ζην Ηληεξλέη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβάιιεη ελεξγεηηθά 
ζηελ φιε επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία. Ζ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ δέθηε ζηε δηαδηθαζία 
πιεξνθφξεζεο πξαγκαηνπνηείηαη, αθφκα θαη φηαλ ε ξνή ηεο πιεξνθφξεζεο είλαη κνλφδξνκε.  

Γηα παξάδεηγκα πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη έλα πξφζσπν πιεξνθνξίεο απφ ην Γηαδίθηπν 
πξέπεη λα εληνπίζεη ηνλ πνκπφ ηεο πιεξνθφξεζεο, ηε ζπγθεθξηκέλε δειαδή ηζηνζειίδα (web-
site), θαη λα αλαηξέμεη ζ' απηή. Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε είλαη ινηπφλ θαζνξηζηηθή γηα ηελ 
πινήγεζε ηνπ ζην Γηαδίθηπν. 

Δπηπιένλ ε πινήγεζε ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε ζην Γηαδίθηπν κε ην ζθνπφ ηελ αλαδήηεζεο 
θάπνηαο ηζηνζειίδαο πξνυπνζέηεη φηη νη δεηνχκελεο ζειίδεο έρνπλ κία ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζηνλ 
θπβεξλνρψξν, κηα ειεθηξνληθή δηεχζπλζε  πνπ ηηο δηαθνξνπνηεί απφ ηηο ππφινηπεο. Έηζη θάζε 
ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο πνπ ζπλδέεηαη ζην Ηληεξλέη έρεη κηα απνθιεηζηηθή θαη κνλαδηθή 
δηεχζπλζε πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη, γλσζηή θαη σο domain name. Δπεηδή, φκσο ε αξηζκεηηθή 
δηεχζπλζε είλαη δχζρξεζηε αλαθαιχθηεθε έλα ζχζηεκα νλνκαζίαο πεδίσλ (DNS) ην νπνίν 
κεηαηξέπεη ηελ αξηζκεηηθή δηεχζπλζε ζε ιέμεηο. 

Ο εξρνκφο ηνπ Ηληεξλέη ζηελ Διιάδα πξαγκαηνπνηήζεθε κε κεγάιε θαζπζηέξεζε ζε 
ζρέζε κε ηνλ δηεζλή θφζκν. 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζθνπφ λα πξνζδηνξίζεη επαθξηβψο ηελ λνκηθή θχζε ησλ 
domain names θαζψο θαη ηα λνκηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κε ηηο ειεθηξνληθέο 
δηεπζχλζεηο ζην Ηληεξλέη φπσο ε ζχγθξνπζε κε ηα δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα θαη ε αληίζηνηρε 
πξνζηαζία ησλ ηειεπηαίσλ ζην Γηαδίθηπν . 

πγθεθξηκέλα, ζην θεθάιαην 1 γίλεηαη κηα αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαζψο 
θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη. ην θεθάιαην 2 πξαγκαηνπνηείηαη κηα αλαιπηηθή 
πεξηγξαθή ησλ domain names θπξίσο απφ ηερληθήο πιεπξάο, πνπ απνηειεί απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε γηα λα επαθνινπζήζνπλ ηα επφκελα θεθάιαηα, ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηε 
δηαδηθαζία θαηαρψξηζεο ησλ νλνκάησλ ρψξνπ ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο θαη ζε 
θνηλνηηθφ επίπεδν (θεθάιαην 3) θαζψο, θαη ηελ αξρή ηεο ρξνληθήο πξνηεξαηφηεηαο πνπ ην 
δηέπεη, θαη ην θεθάιαην 4 ην νπνίν αλαιχεη ηε λνκηθή θχζε ησλ παξαπάλσ. ηε ζπλέρεηα, 
αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο νη κνξθέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ε ζχγθξνπζε ησλ νλνκάησλ ρψξνπ κε 
ηα αληίζηνηρα δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα θαζψο θαη νη δηαθνξέο ηερληθέο πνπ βνεζνχλ ζηελ 
παξαπάλσ ζχγθξνπζε(θεθάιαην 5). Δπηπιένλ, ζην θεθάιαην 6 εξεπλψληαη θαη παξνπζηάδνληαη 
νη πηζαλνί ηξφπνη θαη κέζνδνη γηα ηελ επίιπζε ησλ παξαπάλσ δηαθνξψλ. Σέινο, ζην θεθάιαην 7 
πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηαζθεπή κηαο θφξκαο γηα ηε ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ κε ηε βνήζεηα ηεο 
HTML θαη PHP.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

1.1.Δίκτυα 

ε έλα νπνηνδήπνηε δίθηπν είλαη δπλαηφλ λα δηαθξίλνπκε ηνπο θφκβνπο πνπ ην απνηεινχλ, ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζζνπλ νη θφκβνη απηνί, θαζψο θαη ην θαλάιη επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ 
νπνίνπ δηαθηλνχληαη νη πιεξνθνξίεο. Γηα παξάδεηγκα ,ην νδηθφ δίθηπν ζπλδέεη πφιεηο ,ην θαλάιη 
επηθνηλσλίαο είλαη νη δξφκνη θαη ην πιηθφ πνπ δηαθηλείηε κέζσ απηνχ είλαη ηα νρήκαηα θαη νη 
άλζξσπνη. 

Δπνκέλσο έλα δίθηπν ππνινγηζηψλ
1
 είλαη έλα ζχλνιν ζπλδεδεκέλσλ κεηαμχ ηνπο 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη άιισλ ηεξκαηηθψλ δηαηάμεσλ, πνπ επηθνηλσλνχλ κε 
ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο. Οη θαλφλεο απηνί ιέγνληαη πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο θαη είλαη 
ππεχζπλα γηα ηελ πνηφηεηα θαη πηζηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κεηαδίδνληαη ζην θαλάιη 
επηθνηλσλίαο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ θαλφλσλ θαζνξίδεη θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ 
δηθηχνπ. 

Πην αλαιπηηθά ηα δνκηθά ζηνηρεία ελφο δηθηχνπ ππνινγηζηψλ είλαη ηα αθφινπζα: 

 Οη θφκβνη επηθνηλσλίαο. 

 Σν θπζηθφ κέζν κεηάδνζεο ή ζχλδεζκνο. 

 Οη δηαηάμεηο δηαζχλδεζεο. 

 Σν ινγηζκηθφ δηθηχνπ. 

Σα δίθηπα δηαηξνχληαη ζε θαηεγνξίεο
2
 πνπ πξνζδηνξίδνληαη αλάινγα κε ηελ νπηηθή 

γσλία απφ ηελ νπνία ηα βιέπνπκε. 

 Χο πξνο ηε γεσγξαθία ηεξκαηηθψλ θαη ππνινγηζηηθψλ ζεκείσλ δηαθξίλνπκε ηα δίθηπα 
επξείαο πεξηνρήο (Wide area network WAN), ηα ηνπηθά δίθηπα (Local area network LAN), θαη ηα 
αζηηθά δίθηπα (Metropolitan area network MAN)

3
.ην ζρήκα 1 θαη 2 κπνξνχκε λα δνχκε έλα 

δίθηπν WAN θαη έλα ηχπνπ LAN . 

Σνπνινγηθά ηα δηαθξίλνπκε ζε αθηηλσηφ, θνκβηθφ θαη βξνρηθφ δίθηπν.  

ρεηηθά κε ηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ ηχπν εμππεξέηεζεο έρνπκε ην θνηλφ ηειεθσληθφ 
δίθηπν, ηα ηδησηηθά δίθηπα, ηα δεκφζηα δίθηπα δεδνκέλσλ, ην ISDN θαη ην Internet (International 
Network). 

Σέινο σο πξνο ηελ ηερληθή πξνψζεζεο ηεο πιεξνθνξίαο ηα δηαθξίλνπκε ζε δίθηπα 
κεηαγσγήο θαη αθξφαζεο. 

 

                                                             
1
 Βι. ΟΔΓΒ, Μεηάδνζε Γεδνκέλσλ θαη Γίθηπα Τπνινγηζηψλ,ζει.142 επ.. 

2
 Βι.Αιεμφπνπιν/Λαγνγηάλλε, Σειεπηθνηλσλίεο θαη Γίθηπα Τπνινγηζηψλ,2003, ζει.431. 

3
  Σα WAN εθηείλνληαη ζε επξεία γεσγξαθηθή πεξηνρή ,αζηηθή θαη ππεξαζηηθή π.ρ. Internet,ηξαπεδηθά δίθηπα θιπ. Σα 

LAN εθηείλνληαη ζηνλ ίδην γεσγξαθηθφ ρψξν π.ρ. Ethernet. Σα MAN δελ μεπεξλνχλ ηα ζχλνξα κηαο πφιεο. 
Βι.Αιεμφπνπιν/Λαγνγηάλλε,φ.π.,ζει.433. 
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ρήκα 1:Σππηθό θνκβηθό δίθηπν επξείαο πεξηνρήο. 
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ρήκα 2: Σνπηθό δίθηπν LAN. 

1.2.Ορισμός Internet- Ιστορική αναδρομή 

Χο Γηαδίθηπν ή αιιηψο Internet θαιείηαη ην παγθφζκην δίθηπν δηαζπλδεδεκέλσλ ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ, κεκνλσκέλσλ ή θαη ππαγφκελσλ ζε άιια δίθηπα, πνπ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο 
ρξεζηκνπνηψληαο  θνηλή γιψζζα ή πξσηφθνιιν. 

πκπιεξψλνληαο ηνλ νξηζκφ
4
 ηνπ Γηαδηθηχνπ πέξα απφ ηα ζηελά ηερληθά ηνπ φξηα 

πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη απνηειεί ηαπηφρξνλα: 

 χζηεκα επηθνηλσλίαο θαη ζπδήηεζεο επί εηθνζηηεηξαψξνπ βάζεσο ζε δηεζλέο 
επίπεδν. 

 Online βηβιηνζήθε θαη βάζε δεδνκέλσλ. 

 Μέζν επηθνηλσλίαο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ.  

 χζηεκα εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε.  

 Μέζν δηεμαγσγήο εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 Πνιπκέζν γηα δηαζθέδαζε. 

 Τπεξεζία πιεξνθνξηψλ θπβεξλήζεσλ θαη δεκφζησλ αξρψλ. 
 

Δλλνηνινγηθά ν φξνο «Γηαδίθηπν» δηαθέξεη απφ ηνλ φξν «δηαδίθηπν». Ο πξψηνο 
πεξηγξάθεη ην ζχλνιν ησλ δηθηχσλ, πνπ ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κεηαμχ ηνπο κέζσ 
ζπγθεθξηκέλσλ θαη θνηλψο απνδεθηψλ πξσηνθφιισλ, ελψ ν δεχηεξνο πεξηγξάθεη νπνηνδήπνηε 
δίθηπν κεκνλσκέλσλ ππνινγηζηψλ ή κηθξφηεξσλ δηθηχσλ, πνπ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κε 
θνηλφ πξσηφθνιιν, φρη απαξαίηεηα ηνπ Γηαδηθηχνπ, θαη ην νπνίν δηαδίθηπν δελ είλαη απαξαίηεηα 
ζπλδεδεκέλν κε ην Γηαδίθηπν.  

Σν Γηαδίθηπν αλαπηχρζεθε
5
 απφ ηηο ζηξαηησηηθέο ππεξεζίεο ησλ ΖΠΑ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950, σο απάληεζε ζηελ εθηφμεπζε ηνπ 
Sputnik  απφ ηελ ηφηε ΔΓ θαη απνζθνπνχζε ζηελ εμαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο θαη 
αδηάθνπεο κεηάδνζεο ηδίσο ησλ ζηξαηησηηθψλ πεξηερνκέλνπ κελπκάησλ. 

 Σν 1969 δεκηνπξγήζεθε ε Τπεξεζία Έξγσλ Πξνεγκέλεο Έξεπλαο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Ακχλεο ησλ ΖΠΑ(US Defence Department Advanced Research Project Agency – ARPA ή γηα 
πνιινχο DARPA) κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο πιήξσο απνθεληξσκέλνπ δηθηχνπ ην νπνίν ζε 
πεξίπησζε πνιέκνπ ζα ζπλέρηδε λα ιεηηνπξγεί θαη λα κεηαθέξεη εληνιέο θαη κελχκαηα 
ζηξαηησηηθνχ πεξηερνκέλνπ κέζσ ελαιιαθηηθψλ δηαδξνκψλ. Έηζη δεκηνχξγεζαλ  ην 

                                                             
4
 Βι. Ξνπξαθά ,Σν domain name θαη νη πξνυπνζέζεηο αλαγσγήο ηνπ ζε δηαθξηηηθφ γλψξηζκα,2006,ζει.7επ.. 

5
 Βι. Ξνπξαθά ,φ.π.,ζει.9 επ. θαη Η.Καξάθσζηα, Γίθαην & Internet,2003,ζει.3 επ.. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BC%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=DARPA&action=edit&redlink=1
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ARPANET
6
,ην νπνίν ζηεξηδφηαλ ζηε δεκηνπξγία δηθηχσλ κε πνιινχο θφκβνπο, ηε κεηάδνζε 

ησλ δεδνκέλσλ ζε «παθέηα» θαη ηε ρξήζε ηνπ θνηλνχ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ. 

Σν 1983 ην ARPANET δηαζπάζηεθε ζε δχν θνκκάηηα, ην MILNET γηα ζηξαηησηηθή 
ρξήζε θαη ην ARPANET γηα πνιηηηθή, ζην νπνίν ην Δζληθφ Ίδξπκα Δπηζηεκψλ (National Science 
Foundation- NSF),ηκήκα ηνπ Τπνπξγείνπ Ακχλεο ησλ ΖΠΑ, ζπλέδεζε, πέληε παλεπηζηεκηαθά 
θέληξα

7
 εμνπιηζκέλα κε ηζρπξνχο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο κε ζθνπφ λα θαηαζηνχλ ηα 

δεδνκέλα ησλ θέληξσλ απηψλ  πξνζβάζηκα ζε φιε ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα.  

Σελ ίδηα πεξίνδν δεκηνπξγήζεθε ην χζηεκα Ολνκαηνδνζίαο Γηαδηθηχνπ( Domain 
Name System), φπνπ δελ ήηαλ απαξαίηεηε ε πιεθηξνιφγεζε ηεο αξηζκεηηθήο ειεθηξνληθήο 
δηεχζπλζεο ηνπ ππνινγηζηή αιιά νπνηαδήπνηε ιέμε είρε επηιέμεη ν θνξέαο ηνπ. 

Ο φξνο Internet έθαλε ζηαδηαθά ηελ εκθάληζε ηνπ, κέρξη πνπ ην 1983 αληηθαηέζηεζε 
νξηζηηθά  ηελ νλνκαζία   ARPANET. Σν Internet ήξζε ζηελ Διιάδα ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 
1980.Οη πξψηνη πνπ ζπλδέζεθαλ κε απηφ ήηαλ ν ΄΄Γεκφθξηηνο΄΄  θαη ην «Ηλζηηηνχην Έξεπλαο θαη 
Σερλνινγίαο» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Άλζεζε αξρίδεη λα γλσξίδεη ζηε ρψξα καο απφ ηα 
κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη χζηεξα. πγθεθξηκέλα, ην έηνο 2001 νη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ 
ζηε ρψξα καο ππνινγίδνληαη ζην έλα εθαηνκκχξην

8
. 

1.3.Η λειτουργιά του Ιντερνέτ 

Ζ ιεηηνπξγία
9
 ηνπ  Γηαδηθηχνπ ζηεξίδεηαη: 

 ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο.  

 ηα ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα. 

 ηελ επηθνηλσλία ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ κέζσ θνηλψλ πξσηνθφιισλ. 

Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ ηα αλαινγηθά ζήκαηα πνπ κεηαθέξνληαη κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
δηθηχνπ λα κεηαηξαπνχλ ζε ςεθηαθά, φπνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ηληεξλέη, 
αιιά θαη ην αληίζηξνθν απφ ςεθηαθά ζε αλαινγηθά, παξεκβιήζεθε κεηαμχ ηνπ ειεθηξνληθνχ 
ππνινγηζηή θαη ηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ ην modem (modulator-demodulator) ην νπνίν θέξλεη 
εηο πέξαο απηέο ηηο κεηαηξνπέο

10
. 

Ζ ζπληήξεζε, ππνζηήξημε θαη δηαρείξηζε
11

 ησλ δηθηχσλ γίλεηαη απφ Παξφρνπο 
Γηθηπαθψλ Τπεξεζηψλ (Network Service Providers, NSPs), νη νπνίνη κηζζψλνπλ ή αγνξάδνπλ 
ηηο γξακκέο ηνπο απφ ηνπο παγθφζκηνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο γίγαληεο (Carrier Providers), πνπ 
έρνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο ηα ράιθηλα θαισδηαθά δίθηπα, ηηο νπηηθέο ίλεο θαη ην δνξπθνξηθφ 
δίθηπν.  

Με ηνπο NSPs ζπλδένληαη νη Πάξνρνη Τπεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ (Internet Service 
Providers,ISPs) νη νπνίνη παξέρνπλ πξφζβαζε

12
 ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε κέζσ: α) ηειεθσληθήο 

θιήζεο (dial-up service), β) κφληκεο κηζζσκέλεο ζχλδεζεο (leased line), ε νπνία παξέρεη 
δπλαηφηεηα νη ηζηνζειίδεο λα είλαη ζπλερψο πξνζβάζηκεο απφ ηνπο θαηαλαισηέο γ) δεκνζίνπ 
δηθηχνπ κεηαγσγήο παθέησλ θαη δ) ηνπ ζπζηήκαηνο ISDN (Integrated Services Digital Network), 
ην νπνίν επηηξέπεη ηαρχηαηεο ζπλδέζεηο κε ηε ρξήζε κηαο κφλν ηειεθσληθήο ζχλδεζεο, ηεζ-
ζάξσλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο: θσλήο, εηθφλαο, ζηαζεξήο θαη θηλνχκελεο, δεδνκέλσλ θαη ήρνπ

 

Οη ISPs παξέρνπλ, κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (servers) ηνπο, δηάθνξεο 
ππεξεζίεο, φπσο βαζηθή ζχλδεζε, πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ, 
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (mail server) θαη εληνπηζκφ νλνκάησλ θαη δηεπζχλζεσλ. 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ
13

 ηεο δνκήο ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ ππνινγηζηψλ 
σο «πειάηεο» («client») θαη σο «εμππεξεηεηέο» («server»).Ζ δηάθξηζε δελ ζηεξίδεηαη ζην είδνο 
ή ζην κέγεζνο  ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ζεσξεηηθά θάζε ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 

                                                             
6 Βι.ηλαληψηε-Μαξνχδε/Φαξζαξψηα,Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή,2005,ζει.65. 
7
 Βι. γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ δηεχζπλζε http://el.wikipedia.org/wiki/Γηαδίθηπν.   

8
 Βι. Καξάθσζηα φ.π.,ζει. 7 θαη εθεί παξαπνκπή ζε Μάιια, Ζ Διιάδα θαη ην Γηαδίθηπν, Καζεκεξηλή-Δπηά Ζκέξεο,1-2-

1998.  
9
 Βι. Ξνπξαθά ,φ.π.,ζει.10. 

10
 Βι. Υξ.Γνπιηίδε ,ECDL 4,Γξήγνξα θαη απιά,2004,ζει.74. 

11
 Βι. Ξνπξαθά ,φ.π.,ζει.17. 

12
 Βι. ΟΔΓΒ, Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο-Τπνινγηζηψλ,ζει.242. 

13
 Βι. Ξνπξαθά ,φ.π.,ζει.18. 
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ζπλδεδεκέλνο κε ην Γηαδίθηπν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο client θαη σο server, αιιά ζηε 
ιεηηνπξγία πνπ επηηεινχλ. Χο server  ελεξγεί ν ππνινγηζηήο φηαλ ρξεζηκνπνηεί ην ινγηζκηθφ 
πνπ ηνπ επηηξέπεη λα παξέρεη ππεξεζία θαη σο client φηαλ ρξεζηκνπνηεί ην ινγηζκηθφ πνπ ηνπ 
επηηξέπεη λα απνθηά πξφζβαζε ζε ππεξεζία. 

Σν Ηληεξλέη βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία ησλ πξσηνθφιισλ Διέγρνπ  Μεηάδνζεο θαη 
Γηαδηθηχνπ(Transmission Control Protocol/Internet Protocol - TCP/IP)

14
.Ζ ηερλνινγία TCP/IP

15
 

απνηειείηε απφ ηέζζεξα επίπεδα, φπνπ θάζε έλα επίπεδν ιεηηνπξγεί κε ζπγθεθξηκέλα 
πξσηφθνιια.  

Σν πξσηφθνιιν ινηπφλ απνηειεί ηε «γιψζζα» ησλ ππνινγηζηψλ, θαζηζηά δπλαηή ηελ 
επηθνηλσλία θαη ηελ νξζή  κεηάθξαζε ησλ δπαδηθψλ αξηζκψλ απφ ππνινγηζηή ζε ππνινγηζηή, 
εμαζθαιίδνληαο ηελ πηζηή κεηαθνξά αξρείσλ, εηθφλσλ θαη επξχηεξα φινπ ηνπ πιηθνχ ην νπνίν 
κεηαδίδεηαη ζ' έλα δίθηπν. Σα πξσηφθνιια βξίζθνληαη ζε ηεξαξρηθή δνκή κεηαμχ ηνπο, ψζηε 
θαζέλα παξέρεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζην αλψηεξν ηνπ, αιιά θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 
θαηψηεξνπ ηνπ. Ζ κεηαμχ ηνπο αλεμαξηεζία θαζηζηά δπλαηή ηελ μερσξηζηή αλαβάζκηζε ηνπο, 
ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ππνινίπσλ. 

Ζ θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απφ έλα δηαζπλδεδεκέλν ππνινγηζηή ζε έλαλ άιιν, 
κέζσ ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ, πξαγκαηνπνηείηαη φρη σο κηα ζεηξά δπαδηθψλ αξηζκψλ 
αιιά ζε θνκκάηηα ή αιιηψο «παθέηα» δεδνκέλσλ (datagrams). 

To TCP παξαιακβάλεη
16

 ην αξρείν πξνο κεηαθνξά θαη ην «ζπάεη» ζε παθέηα 
δεδνκέλσλ, ηνπνζεηεί ζε απηά εηηθέηα κε ηελ IP δηεχζπλζε ηνπ ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν πξέπεη 
λα απνζηαινχλ θαη ηα δηνρεηεχεη ζην IP, ην νπνίν ηα θπθινθνξεί ζην Γηαδίθηπν βξίζθνληαο ην 
δξνκνιφγην απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ απνζηνιέα ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ παξαιήπηε. To IP δελ 
αζρνιείηαη κε ηα πεξηερφκελα ηνπ παθέηνπ, αιιά είλαη ππεχζπλν λα «δεη» ηελ IP δηεχζπλζε θαη 
λα ην ζηείιεη ζ' απηήλ  παξαθάκπηνληαο νπνηαδήπνηε δπζθνιία παξνπζηάδεηαη ησλ ρξεζηψλ ή 
θαη ησλ παξνρψλ. ηνλ ππνινγηζηή ηνπ παξαιήπηε ην TCP αληίζηξνθα εμαζθαιίδεη ηελ νξζή 
επαλαζχλδεζε ησλ δεδνκέλσλ, δεηψληαο θαη ζηέιλνληαο πάιη παθέηα πνπ δελ έρνπλ θζάζεη 
ζσζηά ή έρνπλ ραζεί. Όηαλ ην αξρείν είλαη πιήξεο θαη ηαμηλνκεκέλν, παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξα-
ιήπηε. 

 Μηα IP δηεχζπλζε
17

 είλαη 32 δπαδηθψλ ςεθίσλ ρσξίδεηαη κε ηειείεο ζε ηέζζεξα πεδία 
ησλ νθηψ δπαδηθψλ ςεθίσλ

18
. Κάζε πεδίν κεηαηξέπεηαη ζηνλ ηζνδχλακν δεθαδηθφ αξηζκφ, ψζηε 

ηειηθά ε IP δηεχζπλζε λα πεξηγξάθεηαη απφ ηέζζεξηο δεθαδηθνχο
19

 αξηζκνχο ρσξηζκέλνπο κε 
ηειείεο. 

 ην ζρήκα 3 παξνπζηάδνληαη ηα ηέζζεξα επίπεδα θαη κεξηθά απφ ηα πξσηφθνιια 
επηθνηλσλίαο πνπ εθαξκφδνληαη ζε θάζε επίπεδν ηνπ κνληέινπTCP/IP. 

 

 

Δπίπεδν Δθαξκνγήο 

 

TELNET,FTP,HTTP,SMTP,DHCP,TFTP 

 

Δπίπεδν Μεηαθνξάο 

 

TCP,UDP 

 

Δπίπεδν  Γηθηύνπ 

 

IP,ICMP 

 

Δπίπεδν πξόζβαζεο Γηθηύνπ 

 

ETHERNET, TOKEN RING,FDDI 

 

ρήκα 3:ρέζε επηπέδσλ θαη πξσηνθόιισλ ζην κνληέιν αλαθνξάο TCP/IP 

                                                             
14

 Βι. ΟΔΓΒ, Σερλνινγία Γηθηχσλ Δπηθνηλσληψλ,ζει.220. 
15

 Βι.ηλαληψηε-Μαξνχδε/Φαξζαξψηα, φ.π.,ζει.64. 
16

 Βι. Ξνπξαθά ,φ.π.,ζει.20. 
17

 Βι. ΟΔΓΒ, Μεηάδνζε Γεδνκέλσλ θαη Γίθηπα Τπνινγηζηψλ,ζει.214 
18

 Βι. D.L.Kendall, The Domain Name Game: Applying Trademark Law to an Internet Tug of War, Computer Law 

Review and Technology Journal,1999,ζει.4.  
19

 Ζ IP απνηειείηε απφ ηέζζεξηο  αξηζκνχο, απφ ην 0 έσο ην 255, έρεη δειαδή ηελ εμήο κνξθή:192.80.0.14. Σν 192.80.0 
δειψλεη ην δίθηπν κε δηεχζπλζε ππνινγηζηή 14.Βι. Αιεμφπνπιν/Λαγνγηάλλε,φ.π.,ζει.727 επ..  



«ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ»                                                                                       ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟY ΥΡΤΟΤΛΑ  

ΝΟΜΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ DOMAIN NAMES                                                                                                                15 
 

1.4.Τπηρεσίες του Ιντερνέτ 

Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (Δ-mail) 

Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) είλαη εθαξκνγή, πνπ επηηξέπεη ηελ απνζηνιή
20

 κελπκάησλ 
κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ ρξεζηψλ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. Σα πιενλεθηήκαηα, πνπ 
πξνζθέξεη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζε ζρέζε κε ην ,ζπκβαηηθφ, ζρεηίδνληαη κε ην θφζηνο, ηε 
ηαρχηεηα παξάδνζεο θαη ηε θηιηθφηεηα πξνο ην ρξήζηε. Έηζη, ν ρξήζηεο απνιακβάλεη 
ππεξεζίεο κε κηθξφηεξν θφζηνο θαη κεγαιχηεξε ηαρχηεηα παξάδνζεο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 
κεηαθηλείηαη ζε ηαρπδξνκηθά γξαθεία θαη λα πεξηκέλεη ζε νπξέο  αλακνλήο κέρξη λα 
εμππεξεηεζεί.  

Σν ηνπηθφ ζχζηεκα αιιεινγξαθίαο
21

 παξέρεη πάληα ζην ρξήζηε έλα θνπηί 
αιιεινγξαθίαο (mailbox), ζην νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί λα απνζεθεχζεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ, 
αιιά θαη λα ηελ αλαθαιέζεη νπνηεδήπνηε ην επηζπκήζεη. Έλα θνπηί αιιεινγξαθίαο ρα-
ξαθηεξίδεηαη απφ δχν πεδία, ην ηνπηθφ πεδίν (local part) θαη ην γεληθφ πεδίν (global part). Σν 
πξψην είλαη ζπλήζσο έλα φλνκα πνπ παξαπέκπεη ζην ρξήζηε θαη είλαη κνλαδηθφ ζην ηνπηθφ 
ζχζηεκα ηαρπδξνκείνπ. Σν δεχηεξν παξαπέκπεη ζην φλνκα ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν αλήθεη 
ν ρξήζηεο θαη είλαη κνλαδηθφ ζε φιν ην Γηαδίθηπν. Σα δχν πεδία ρσξίδνληαη κε ην ζχκβνιν @. 
Έλα παξάδεηγκα δηεχζπλζεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 4: Γηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. 

 

ηελ ηερλνινγία TCP/IP γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ην Πξσηφθνιιν Μεηαθνξάο Απινχ Σαρπδξνκείνπ (Simple Mail Transfer 
Protocol,SMTP). 

Απνκαθξπζκέλε ύλδεζε (Telnet) 

Σν πξφγξακκα Απνκαθξπζκέλεο χλδεζεο
22

 (Telnet) επηηξέπεη, ηελ πξνζπέιαζε ζε 
πξνγξάκκαηα εθαξκνγψλ, πνπ ππάξρνπλ ζε δηάθνξνπο ππνινγηζηέο ηνπ δηθηχνπ, απφ 
νπνηνδήπνηε ππνινγηζηή ηνπ δηθηχνπ. Με απηφλ ην ηξφπν, έλαο ρξήζηεο, πνπ εξγάδεηαη ζηνλ 
ππνινγηζηή ηνπ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε έλαλ απνκαθξπζκέλν ππνινγηζηή θαη λα εθηειεί 
πξνγξάκκαηα εθαξκνγψλ ζην δεχηεξν κέζα απφ ην ηεξκαηηθφ ηνπ. Οη εληνιέο, πνπ 
πιεθηξνινγεί ζην ηεξκαηηθφ ηνπ κεηαθέξνληαη κέζσ ηεο ζχλδεζεο ζην απνκαθξπζκέλν 
ππνινγηζηή θαη ν ρξήζηεο εξγάδεηαη ζαλ λα βξίζθνληαλ εκπξφο απφ ηνλ απνκαθξπζκέλν 
ππνινγηζηή. Ο απνκαθξπζκέλνο ππνινγηζηήο κπνξεί λα βξίζθεηαη νπνπδήπνηε. Δίηε λα αλήθεη 
ζην ίδην ηνπηθφ δίθηπν κε ηνλ πξψην, είηε ζε θάπνην άιιν δίθηπν ηεο ίδηαο εηαηξίαο, είηε ζε 
νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ζ κφλε πξνυπφζεζε είλαη ν ρξήζηεο λα έρεη άδεηα 
πξφζβαζεο

23
 ζην απνκαθξπζκέλν ζχζηεκα.To έξγν απηφ ην έρεη αλαιάβεη ην πξσηφθνιιν 

Telnet. 

 

 

 

 

                                                             
20

 Βι. ΟΔΓΒ, Σερλνινγία Γηθηχσλ Δπηθνηλσληψλ,ζει.279 επ.. 
21

Βι . ΟΔΓΒ, Μεηάδνζε Γεδνκέλσλ θαη Γίθηπα Τπνινγηζηψλ,ζει.224. 
22

 Βι. ΟΔΓΒ, Σερλνινγία Γηθηχσλ Δπηθνηλσληψλ,ζει.282. 
23

 Ζ άδεηα πξφζβαζεο βαζίδεηαη ζην φλνκα ρξήζηε θαη ζηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο, πνπ εθρσξεί ν δηαρεηξηζηήο ηνπ 
απνκαθξπζκέλνπ ζπζηήκαηνο ζηνπο ρξήζηεο.   

 

Όλνκα ρξήζηε   Όλνκα νξγαληζκνχ 

maria@yahoo.gr 

    χκβνιν     Υψξα 
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Πξσηόθνιιν Μεηαθνξάο Αξρείσλ( FTP - File Transfer Protocol) 

To FTP ήηαλ ε πξψηε ππεξεζία
24

 γηα ηελ αλάθηεζε θαη κεηαθνξά πιεξνθνξίαο θαη αξρείσλ 
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην Ηληεξλέη. 

Ζ βαζηθή ππεξεζία ηνπ FTP είλαη ε αμηφπηζηε κεηαθνξά αξρείσλ απφ ππνινγηζηή ζε 
ππνινγηζηή θαη επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ζηήλνπλ κηα ζχλδεζε ειέγρνπ κεηαμχ ηνπ FTP 
client θαη ηνπ server. Ζ ζχλδεζε απηή ηνπο επηηξέπεη λα ςάρλνπλ ηνπο θαηαιφγνπο αξρείσλ ηνπ 
server θαη λα κεηαθέξνπλ ηα αξρεία πνπ επηζπκνχλ απφ ηνλ server πξνο ηνλ δηθφ ηνπο 
ππνινγηζηή. 

DNS ( Domain Name System) 

Απφ ηελ αλάιπζε
25

 ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαζίζηαηαη εκθαλέο φηη κέζα ζηνλ ηεξάζηην 
αξηζκφ δηαζπλδεδεκέλσλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ είλαη αλαγθαίν o θάζε ππνινγηζηήο λα 
δηαζέηεη έλα είδνο ηαπηφηεηαο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ζην Γηαδίθηπν απφ ην πξσηφθνιιν IP, 
δειαδή έλαλ IP αξηζκφ. Γηα επθνιία απνκλεκφλεπζεο έγηλε εθηθηή ε αληηζηνίρηζε ηνπ αξηζκνχ 
ζε νλφκαηα ζπζθεπψλ, ην domain name, θαη δεκηνπξγήζεθε ην χζηεκα Ολνκαηνδνζίαο 
Γηαδηθηχνπ

26
 (Domain Name System), ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη ζήκεξα απφ ην πξσηφθνιιν 

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). 

Ο Παγθόζκηνο Ιζηόο (πξσηόθνιιν HTTP) 

Ο Παγθφζκηνο Ηζηφο
27

 (World Wide Web, WWW), είλαη ε ππεξεζία, ε νπνία θαζηζηά, θαηά θχξην 
ιφγν, δπλαηή ηε δηελέξγεηα εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ζην Γηαδίθηπν.  

Απφ θαζαξά ηερληθή άπνςε
28

 ν Παγθφζκηνο Ηζηφο απνηειεί ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ Γηαδηθηχνπ, 
δελ είλαη φκσο ζπλψλπκν απηνχ, αιιά «ζχζηεκα επηθνηλσλίαο (interface)», ππεξεζία γηα ηε 
ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ρσξίο ηελ απαξαίηεηε σο ηφηε εμεηδηθεπκέλε γλψζε εληνιψλ 
πιεξνθνξηθήο. 

Απνηειείηε απφ κηα ηεξάζηηα ζπιινγή αξρείσλ, ηηο ηζηνζειίδεο (Web pages),νη νπνίεο 
είλαη απνζεθεπκέλεο ζε εηδηθνχο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο πνπ θαινχληαη δηαθνκηζηέο 
(servers), νη νπνίνη κπνξεί λα βξίζθνληαη νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν

29
. Κάζε ηζηνζειίδα απνηειεί 

έλα ζχλζεην έγγξαθν, πξνζβάζηκφ απφ νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή ζπλδεδεκέλν κε ην 
Γηαδίθηπν

 
 κε ηε ρξήζε ησλ θπιινκεηξεηψλ (browsers)

30
.  

Κάζε ινηπφλ νξγαλσκέλν ζχλνιν απφ ηζηνζειίδεο απνηειεί έλα δηθηπαθφ ηφπν (web 
site ή απιψο site) ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγεζεί απφ νπνηνλδήπνηε θαη λα πεξηέρεη 
θείκελν, εηθφλα, ήρν, βίληεν ή θαη θηλνχκελα ζρέδηα. πλεπψο, φηαλ έλαο ρξήζηεο επηζπκεί λα 
ζπλδεζεί κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή  ζηνλ νπνίν είλαη απνζεθεπκέλν ην ζπγθεθξηκέλν site 
αξθεί λα πιεθηξνινγήζεη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ην domain name ηνπ site πνπ ηνλ αθνξά.  

Δπηπιένλ, ε νξγάλσζε ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ηνπ ππεξθεηκέλνπ 
(hypertext)

31
.Σν ζπλζεηηθφ «ππέξ» ζεκαίλεη ηελ ππέξβαζε απφ ηα γλσζηά κέρξη ζήκεξα φξηα 

ελφο θεηκέλνπ πνπ είλαη ε γξακκηθή ηνπ αλάγλσζε. Σν παξαδνζηαθφ θείκελν, παξά ην γεγνλφο 
φηη δηαζέηεη θάπνηα ζηνηρεηψδε δνκή (θεθάιαηα, ελφηεηεο, παξάγξαθνη), είλαη νπζηαζηηθά 
γξακκηθφ, δηαβάδεηαη δειαδή ζεηξηαθά, απφ ηελ αξρή πξνο ην ηέινο θαη ηπρφλ άικαηα ζε ζεκεία 
εηδηθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο ζπλεπάγνληαη ηελ απψιεηα πιεξνθνξηψλ ή απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλν 
αλαγλψζηε. Απηφλ ινηπφλ, ηνλ ηξφπν θαηαξγεί ην ππεξθείκελν, ην νπνίν κέζσ ησλ 
ππεξζπλδέζκσλ (hyperlinks) δειαδή ιέμεσλ ή θξάζεσλ ππνγξακκηζκέλσλ, έγρξσκσλ, πιά-
γησλ ή έληνλσλ, εηθνληδίσλ ή γξαθηθψλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ αληίζηνηρν αλαγλψζηε λα 
επηιέμεη ηελ ζπγθεθξηκέλε ιέμε, θξάζε ή εηθφλα θαη λα κεηαβεί ζε άιιν ζεκείν ηνπ ίδηνπ ή  
θάπνηνπ άιινπ site. 

Δπηπξφζζεηα, ην πξσηφθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ππνινγηζηέο πξνθεηκέλνπ λα 
αληαιιάμνπλ ηηο ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ ην hypertext είλαη ην πξσηφθνιιν κεηαθνξάο 
ππεξθεηκέλνπ (Hyper Text Transfer Protocol ,HTTP),κε ην αξθηηθφιεμν http φπνπ μεθηλνχλ φιεο 
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 Βι. Αιεμφπνπιν/Λαγνγηάλλε,φ.π.,ζει.757 . 
25

 Βι. Ξνπξαθά ,φ.π.,ζει.21. 
26

Bettinger, Domain Name Law and Practice,2005, ζει.4επ..   
27

 Βι.ηλαληψηε-Μαξνχδε/Φαξζαξψηα, φ.π.,ζει.66. 
28

 Βι. Ξνπξαθά ,φ.π.,ζει.22 θαη εθεί παξαπνκπή ζε Adediran,ζει.17. 
29

 Βι. Γνπιηίδε , φ.π.,ζει.72. 
30

  ηνπο πην γλσζηνχο browsers ζπγθαηαιέγνληαη ν Internet Explorer ηεο Microsoft,ν Netscape Navigator,o Mozilla 
Firefox θαη ν Safari ηεο Apple. 
31

 Βι. Γνπιηίδε , φ.π.,ζει.78. 
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νη δηεπζχλζεηο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ. Σα ππεξθείκελα, ηα νπνία πεξηέρνληαη ζηηο ηζηνζειίδεο, 
θαηαζθεπάδνληαη κε ηελ εηδηθή γιψζζα

32
 Hyper Text Markup Language (HTML), ππνζχλνιν ηεο 

Standard Generalized Markup Language (SGML). 
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 Βι. Ξνπξαθά ,φ.π.,ζει.23. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: ΤΣΗΜΑ ΟΝΟΜΑΣΟΔΟΙΑ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ(DNS) 

2.1. Ορισμοί 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, γηα λα θαηαζηεί εθηθηή ε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
εκπεξηέρνληαη ζε κία ηζηνζειίδα, πξέπεη ν ρξήζηεο λα γλσξίδεη ηε δηεχζπλζε ηεο κέζα ζην 
Ηληεξλέη θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηε δηεχζπλζε ηνπ ππνινγηζηή, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη ηερληθά ηελ 
θάζε ηζηνζειίδα θαη επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο.  

Ζ δηεχζπλζε απηή, ε νπνία εμαηνκηθεχεη ηνλ θάζε ππνινγηζηή θαη θαη' επέθηαζε θάζε 
ηζηνζειίδα ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ, απνηειείηαη απφ έλαλ πνιπςήθην αξηζκφ, δηαθνξεηηθφ γηα 
θάζε ππνινγηζηή θαη απαξηίδεηαη απφ κηα ζπζηνηρία ηεζζάξσλ αξηζκψλ

33
 απφ ην 0 έσο ην 255, 

ν θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί λα είλαη παξαπάλσ απφ ηξία ςεθία θαη νη νπνίνη αξηζκνί 
ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε ηειείεο πρ. 178.228.73.3. Απηφο ν αξηζκφο , ν νπνίνο θαζηζηά εθηθηή 
ηε ζχλδεζε ππνινγηζηψλ κεηαμχ ηνπο ζην Γηαδίθηπν, νλνκάδεηαη δηεχζπλζε IP. 

Δίλαη εχθνιν λα θαηαλνήζεη θαλείο φηη ε απνκλεκφλεπζε ελφο ηφζν κεγάινπ αξηζκνχ 
γηα λα είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζε κία ηζηνζειίδα, ζα έθαλε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηαδηθηχνπ  
δχζθνιε, θάηη πνπ δελ είλαη ζχκθσλν κε ηηο φιν θαη απμαλφκελεο αλάγθεο εκπνξηθήο ηνπ 
εθκεηάιιεπζεο θαη έηζη απφ ην έηνο 1983 αλαπηχρζεθε έλα ζχζηεκα κεηαηξνπήο

34
 απηήο ηεο 

αξηζκεηηθήο δηεχζπλζεο ζε γξάκκαηα πνπ απνηεινχλ ζπλήζσο ιέμεηο ή ζε γξάκκαηα ζε 
ζπλδπαζκφ κε  θάπνηνπο αξηζκνχο. Δπνκέλσο, ην ζχζηεκα απηφ κεηαηξνπήο ησλ αξηζκψλ ζε 
γξάκκαηα θαη θαη' επέθηαζε ζε ιέμεηο, ην νπνίν απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ ηξηψλ πξαγκάησλ, ην 
ινγηζκηθφ (software), πιηθφ(hardware) θαη ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία, είλαη γλσζηφ σο Domain 
Name System (DNS)

35
. 

χκθσλα  κε ηνλ νξηζκφ ηνπ DNS ζηελ ππ' αξηζκ. 351/76 απφθαζε ηεο Δ.Δ.Σ.Σ.
36

, 
χζηεκα Ολνκαηνδνζίαο Γηαδηθηχνπ είλαη «ην ζύλνιν ηωλ ζηνηρείωλ ινγηζκηθνύ θαη πιηθνύ 
θαζώο θαη νη κεηαμύ ηνπο δηθηπαθέο ζπλδέζεηο πνπ πινπνηνύλ ηηο αξρέο δηαρείξηζεο Ολνκάηωλ 
Χώξνπ όπωο απηέο ηέζεθαλ κε ηα πξόηππα ηνπ Δηαδηθηύνπ RFC

37
 1034, RFC 1035, RFC 1122, 

RFC 1123, RFC 2182 θαζώο θαη κε όζα πξόηππα αθνινύζωο ηα ηξνπνπνίεζαλ, ζπκπιήξωζαλ 
ή/θαη βαζίζηεθαλ ζε απηά». 

Δπνκέλσο, ν ρξήζηεο  ηνπ Γηαδηθηχνπ ζπλδέεηαη κε έλα άιινλ ππνινγηζηή θαη κε κία 
ηζηνζειίδα πιεθηξνινγψληαο ζηνλ browser, έλα domain name

38
, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε κηα 

αξηζκεηηθή δηεχζπλζε. ε φηη αθνξά ηελ απφδνζε ηνπ φξνπ domain name
39

 ζηα ειιεληθά, έρνπλ 
γίλεη δηάθνξεο απφπεηξεο. Έρεη γίλεη ιφγνο γηα «φλνκα πεδίνπ», «φλνκα πεξηνρήο», «φλνκα 
πεξηνρήο Γηαδηθηχνπ», «φλνκα Ηληεξλέη», «δηαθξηηηθφ φλνκα ηνπ δηεζλνχο Γηαδηθηχνπ», 
«δηαδηθηπαθφ φλνκα», «δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε», «επίπεδν πεδίνπ», «φλνκα ηνπνζεζίαο», 
«φλνκα θηήκαηνο», «θπβεξλνδηεχζπλζε». ηελ ππ' αξηζκ. 351/76 απφθαζε ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. 
ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «φλνκα ρψξνπ», ελψ ε λνκνινγία θαη ε ζεσξία ρξεζηκνπνηνχλ 
πεξηζζφηεξν ηνλ φξν «ειεθηξνληθή δηεχζπλζε». χκθσλα κε ηελ Δ.Δ.Σ.Σ. ηα domain names 
λννχληαη σο «αιθαξηζκεηηθά ζηνηρεία ηα νπνία εθρωξνύληαη πξνο ρξήζε ζε έλα θπζηθό ή 
λνκηθό πξόζωπν κε ζθνπό ηελ ρξήζε από ην ζπγθεθξηκέλν πξόζωπν ή κε ηελ ζπλαίλεζε ηνπ, 
πξωηνθόιιωλ ή ππεξεζηώλ ηνπ Δηαδηθηύνπ»

40
.Ο δηθαηνχρνο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο ζηελ ίδηα 

λνκηθή νξνινγία νλνκάδεηαη «Φνξέαο Ολνκάησλ Υψξνπ». 
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 Βι. Αιεμφπνπιν/Λαγνγηάλλε,φ.π.,ζει.725 . 
34

 Βι. Ξνπξαθά ,φ.π.,ζει.21. 
35

 Βι. ηδεξφπνπιν,Σν δίθαην ηνπ δηαδηθηχνπ,2003,ζει.155,ν νπνίνο ζέηεη ηνλ φξν DNS ζηα ειιεληθά σο ΄΄χζηεκα 

Ολνκαηνδνζίαο Γηαδηθηχνπ΄΄. 
36

Βι. Άξζξν 2 Καλνληζκνχ Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Υψξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr, Απφθαζεο 
Δ.Δ.Σ.Σ. κε αξηζκφ 351/76, ΦΔΚ Β' 717/27.5.2005. 
37

 Σα έγγξαθα RFC (Request for Comments δει. Αίηεζε γηα ρφιηα) είλαη κηα ζεηξά αξηζκεκέλσλ εγγξάθσλ πνπ 
πεξηέρνπλ λέεο έξεπλεο θαη θάπνηεο θαηλνηνκίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζην Internet.  
38

 Βι.ηλαληψηε-Μαξνχδε/Φαξζαξψηα, φ.π.,ζει.117. 
39

 Βι. Δ. Aιεμαλδξίδνπ, Σν Γίθαην ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ, Διιεληθφ θαη Κνηλνηηθφ, 2004, ζει. 145 επ., Β. 
Σνπληφπνπινπ θαη Β. Υαηδφπνπινπ, Ζιεθηξνληθέο Γηεπζχλζεηο ζην Γηαδίθηπν, 2001, ζει 21 θαη Ξνπξαθά ,φ.π.,ζει.74. 
40

 Βι. Άξζξν 2 Καλνληζκνχ Δ.Δ.Σ.Σ. 
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2.2 Μηχανισμός Λειτουργίας 

To DNS, φπσο αλαθέξζεθε, απνηειεί ηεξάζηηα βάζε δεδνκέλσλ δηεπζχλζεσλ Πξσηνθφιινπ 
Γηαδηθηπνπ (IP) θαη domain names γηα ηελ εμαηνκίθεπζε θάζε ζπλδεδεκέλνπ κε ην Γηαδίθηπν 
ππνινγηζηή, δηακνηξαζκέλε ζηνπο ππνινγηζηέο (name servers) ή αιιηψο εμππεξεηεηέο 
νλνκάησλ

41
, ησλ αξρψλ θαηαρψξηζεο αλά ηνλ θφζκν, επίζεο ζπλδεδεκέλνπο κε ην Γηαδίθηπν, 

φπνπ ν θαζέλαο θηινμελεί ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο βάζεο. 

Όηαλ έλαο ρξήζηεο
42

 πιεθηξνινγεί έλα domain name νπζηαζηηθά απεπζχλεη ζηνλ 
ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή νλνκάησλ (name server) ηνπ Πάξνρνπ Τπεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ, κέζσ 
ηνπ νπνίνπ ν ρξήζηεο έρεη απνθηήζεη πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν, ην εξψηεκα πνηα είλαη ε IP 
δηεχζπλζε πνπ αληηζηνηρεί ζην ζπγθεθξηκέλν  domain name. Ο name server ηνπ Παξφρνπ 
πξνσζεί ην εξψηεκα ζηνλ πιεζηέζηεξν εηδηθφ πξνο ηνχην ππνινγηζηή ηνπ Γηαδηθηπνπ (root 
server), ν νπνίνο αλαγλσξίδεη απφ ην domain name πνηα αξρή θαηαρψξηζεο, ειιεληθή ή αι-
ινδαπή, έρεη θαηαρσξίζεη ην ζπγθεθξηκέλν domain name θαη πξνσζεί ζε απηήλ ην ζρεηηθφ 
εξψηεκα. Ο name server ηεο αξκφδηαο αξρήο πξνβαίλεη ζε αληηζηνίρηζε κεηαμχ ηνπ domain 
name, πνπ πιεθηξνιφγεζε ν ρξήζηεο, θαη ηεο IP δηεχζπλζεο, πνπ αλήθεη ζην δηθαηνχρν ηνπ 
δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ, θαη ηελ νπνία έρεη απνζεθεπκέλε σο δεχγνο (IP δηεχζπλζε - domain name) 
ζηo αξρείν δψλεο

43
. Όηαλ ε αληηζηνίρηζε πξαγκαηνπνηεζεί, ηφηε ν ρξήζηεο απνθηά πξφζβαζε 

ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν, ν νπνίνο επξίζθεηαη ππφ ην domain name πνπ πιεθηξνιφγεζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εμππεξεηεηέο νλφκαηνο, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε δηάθνξα ζεκεία 
ζην δίθηπν παξέρνπλ πιεξνθνξία απεηθφληζεο ησλ νλνκάησλ ζε δηεπζχλζεηο θαη ζπλεξγάδνληαη 
κεηαμχ ηνπο. Κάζε εμππεξεηεηήο νλφκαηνο εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλν ηκήκα πεξηνρήο (δηθηχνπ) 
ή φιε ηελ πεξηνρή, εάλ ην δίθηπν είλαη κηθξφ. Σν ηκήκα απηφ νλνκάδεηαη  δψλε, κε απηφ ην 
ηξφπν, ε βάζε δεδνκέλσλ δηαηξείηαη ζε θαιππηφκελα ηκήκαηα (δψλεο). Οη εμππεξεηεηέο 
νλφκαηνο θάζε δψλεο (βαζηθνί θαη εθεδξηθνί) δελ βξίζθνληαη φινη ζηελ ίδηα ηνπνζεζία, φπσο 
θαίλεηαη ζην ζρήκα 3. Απηφ ζπκβαίλεη, γηα λα απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν κία θεληξηθή δηαθνπή 
ζηελ παξνρή ξεχκαηνο ή κία θαηαζηξνθή λα ζέζεη εθηφο ιεηηνπξγίαο φινπο ηνπο εμππεξεηεηέο 
ηεο ίδηαο δψλεο. Έηζη, ην ζχζηεκα DNS ιεηηνπξγεί

44
 κε ηε κνξθή ζπλφινπ θσιηαζκέλσλ 

δσλψλ. Κάζε εμππεξεηεηήο νλφκαηνο επηθνηλσλεί κε ηνπο εμππεξεηεηέο ηεο ακέζσο 
πςειφηεξεο θαη ρακειφηεξεο (εάλ ππάξρεη) ηεξαξρηθά δψλεο. 

 

 

 

 

ρήκα 3: Οξγάλσζε δηθηύνπ ζε δώλεο. 

 

 

                                                             
41

 Βι.ηνλ νξηζκφ ζην Άξζξν 2 Καλνληζκνχ Δ.Δ.Σ.Σ. 
42

 Βι. Ξνπξαθά ,φ.π.,ζει.86. 
43

 Βι.ηνλ νξηζκφ ζην Άξζξν 2 Καλνληζκνχ Δ.Δ.Σ.Σ. 
44

 Βι. ΟΔΓΒ, Σερλνινγία Γηθηχσλ Δπηθνηλσληψλ,ζει.261 επ.. 
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2.3 Η μορφή του DNS 

Κάζε domain name απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα κέξε (domain name levels) πνπ ρσξίδνληαη 
κεηαμχ ηνπο κε ηειείεο

45
 θαη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο δηαβάδεη αλάπνδα, απφ ηα δεμηά πξνο 

ηα αξηζηεξά.  

Σν πξψην κέξνο θαηά ηελ αλάγλσζε ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο
46

 απφ ην ρξήζηε, 
είλαη ην http://www φπνπ είλαη θνηλφ γηα φια ηα νλφκαηα ρψξνπ ζε φιν ηνλ θφζκν. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, ην αξθηηθφιεμν http δείρλεη ην πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο, ελψ ην www δειψλεη 
φηη ε θάζε επηθνηλσλία πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ. 

Δπηπιένλ, ζηελ αληίζεηε πιεπξά, δειαδή ζην ηέινο ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο, αιιά 
ζηελ αξρή

47
, φπσο δηαβάδεη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο βξίζθεηαη ην Top Level Domain (TLD) 

ή θχξην επίπεδν ή φλνκα ρψξνπ αλσηάηνπ ή 1
νπ

  επηπέδνπ
48

. To TLD δειψλεη δχν πξάγκαηα, 
είηε ζε πνηα θαηεγνξία αλήθεη ην αληίζηνηρν πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο, π.ρ. αλ είλαη 
εκπνξηθνχ πεξηερνκέλνπ, ή ην φξγαλν πνπ θαηαρψξεζε ηελ ζειίδα, ή κπνξεί λα δειψλεη θαη ηα 
δχν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα θχξηα επίπεδα ηζρχεη ε αξρή ηνπ θιεηζηνχ αξηζκνχ, είλαη δειαδή 
πεξηνξηζκέλα θαη κφλν νη αξκφδηεο αξρέο δχλαληαη λα πξνρσξήζνπλ ζηε δεκηνπξγία 
θαηλνχξησλ.  

Σα Top Level Domains ρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, ζηα δηεζλή ή 
θνηλφρξεζηα (General Top Level Domains ή gTLDs) θαη ζηα εζληθά (Country Code Top Level 
Domains ή ccTLDs). ε ηερληθφ επίπεδν, ε δηαθνξνπνίεζε απηή δελ έρεη απνιχησο θακία 
ζπλέπεηα θαζψο θαη νη δχν θαηεγνξίεο TLDs πξνζθέξνπλ αθξηβψο ηελ ίδηα ζχλδεζε ζην 
Γηαδίθηπν

49
. Ζ  επηινγή κεηαμχ ccTLD ή gTLD αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κφλν ην δηθαηνχρν ηνπ 

νλφκαηνο ρψξνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε, γεγνλφο παξακέλεη φηη, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ 
δεηήκαηα

50
 πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κνξθή κηαο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε έλλνηα 

ηνπ «επηπέδνπ»: «επίπεδν» είλαη, ζηελ νπζία, θάζε ηκήκα κηαο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο πνπ 
πεξηθιείεηαη απφ ηειείεο. Έηζη, «φλνκα ρψξνπ 2

νπ
  επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr»

51
 απνηειεί θάζε 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο κνξθήο π.ρ. www.upatras.gr, φπνπ 2
ν
 επίπεδν είλαη ε ιέμε upatras. 

Αληίζηνηρα, «φλνκα ρψξνπ 3
νπ

  επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr» απνηειεί θάζε ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε ηεο κνξθήο π.ρ. www.ceid.upatras.gr, φπνπ ε ιέμε upatras απνηειεί, φπσο 
παξαπάλσ ην 2

ν
 επίπεδν θαη ε ιέμε ceid ην 3

ν
 επίπεδν αληίζηνηρα. Σν 3

ν
 επίπεδν έρεη ζηφρν λα 

πξνζδηνξίζεη επ' αθξηβέζηεξα ηνλ θάηνρν ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο θαη απνηειεί έλα 
subdomain

52
 (ππνεπίπεδν). 

Δπηπιένλ, ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηα νλφκαηα ρψξνπ, έηζη φπσο έρεη δηακνξθσζεί 
ζηελ θάζε ρψξα, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε φπνηνλ ην ζέιεη, ην δεχηεξν επίπεδν ηνπ νλφκαηνο 
ρψξνπ ηνπ λα πεξηέρεη  έλα απφ ηα επίπεδα πνπ επηιέγνληαη θαζψο θαη θαζνξίδνληαη απφ ηηο 
αληίζηνηρεο αξρέο θαηαρψξηζεο ησλ εζληθψλ TLDs, ρσξίο ηαπηφρξνλα λα κελ παξέρεηαη ην 
δηθαίσκα ηνπ αηηνχληα λα κπνξεί λα επηιέμεη θαη λα δηακνξθψζεη ειεχζεξα ηα επφκελα επίπεδα 
ηνπ αληίζηνηρνπ domain name. Ζ παξαπάλσ ξχζκηζε δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ θνξέα εχθνια, 
απφ ην ίδην ην domain name ηνπ, λα δειψλεη  ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν ιακβάλεη δξάζε. 
πγθεθξηκέλα, γηα ηελ Διιάδα ν δηθαηνχρνο έρεη λα επηιέμεη κεηαμχ ησλ com.gr

53
, edu.gr

54
, 

net.gr
55

, org.gr
56

 θαη gov.gr
57

, ηα νπνία ε απφθαζε 351/76  ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. ηα αλαθέξεη σο 
«θνηλφρξεζηα νλφκαηα ρψξνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ». Δπίζεο, ηνπο επφκελνπο  ηνκείο, ηξίηνπ θαη 
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  Γηα παξάδεηγκα,http://www.ete.gr, http://www.alfavita.gr . 
46

 εκεηψλεηαη φηη ν ρξήζηεο δελ ρξεηάδεηαη λα πιεθηξνινγήζεη ην http://, αξθεί απιά λα πιεθηξνινγήζεη ην www. θαη ην 

http:// εκθαλίδεηαη απηφκαηα. 
47

 Βι.ηλαληψηε-Μαξνχδε/Φαξζαξψηα, φ.π.,ζει.117. 
48

 Βι. Άξζξν 2 Καλνληζκνχ Δ.Δ.Σ.Σ. 
49

 Βι. Ξνπξαθά ,φ.π.,ζει.87. 
50

 Βι.Δ.Παπαθσλζηαληίλνπ, Ννκηθά Θέκαηα Πιεξνθνξηθήο,2006,ζει.382. 
51

 Βι. Άξζξν 2 Καλνληζκνχ Δ.Δ.Σ.Σ. 
52

 Βι. ΟΔΓΒ, Σερλνινγία Γηθηχσλ Δπηθνηλσληψλ,ζει.263. 
53

 Γηα φζνπο αζθνχλ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, Βι. Άξζξν 23,παξάξηεκα Γ ππ' αξηζκ. 351/76 απφθαζε ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. 
54

 Γηα εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, φ.π 
55

 Γηα παξφρνπο ππεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ (Internet Service Providers-ISPs) θαη παξφρνπο δηθηχσλ, φ.π. 
56

 Γηα κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο,ν.π. 
57

 Απνθιεηζηηθά γηα θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο, φ.π. 

http://www/
http://www.upatras.gr/
http://www.ceid.upatras.gr/
http://com.gr38/
http://edu.gr36/
http://org.gr35/
http://gov.gr39/
http://www.ete.gr/
http://www.alfavita.gr/
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επφκελνπ επηπέδνπ, ηνπο επηιέγεη ν θνξέαο ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ. εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 
ηνπ DNS είλαη φηη απαγνξεχεη ηελ θαηαρψξηζε ηνπ ίδηνπ domain name γηα δεχηεξε θνξά. 

2.3.1. Διεθνείς ή Κοινόχρηστοι TLDs (general TLDs ή gTLDs) 

 Ζ θαηαρψξηζε ελφο domain name ππφ έλαλ gTLD
58

, ην νπνίν δελ ζπλδέεηαη κε θάπνηα εζληθή 
αξρή, κπνξεί λα ππνδεηθλχεη φηη ν θνξέαο ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο  δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο 
δηεζλείο ζπλαιιαγέο.To gTLD δειψλεη ζε πνηα θαηεγνξία αλήθεη ην πεξηερφκελν ηεο 
ηζηνζειίδαο. 

Μέρξη πξφζθαηα ηα gTLDs ήηαλ κφλν ηα εμήο νθηψ
59

: 

 .com: παξά ην γεγνλφο φηη ν ζπγθεθξηκέλνο  gTLD ζηελ αξρή πξννξηδφηαλ κφλν γηα 
εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πεξίπνπ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 1990 δελ ππάξρεη 
απνιχησο θαλέλαο πεξηνξηζκφο ζρεηηθά κε ην πνηνο ζα κπνξνχζε λα θαηαρσξίζεη 
domain name ππφ απηφλ ηνλ φξν. 

 .net: αξρηθά πξννξηδφηαλ γηα επηρεηξήζεηο πνπ πξνζέθεξαλ ππεξεζίεο Γηαδηθηχνπ. 
Πιένλ, δελ ππάξρεη θαλέλαο απνιχησο  πεξηνξηζκφο ζηελ θαηαρψξηζε ηνπ. 

 .edu: ην νπνίν κπνξεί λα ρνξεγεζεί κφλν ζε παλεπηζηήκηα πνπ δίλνπλ  πηπρία 
ηεηξαεηνχο θνίηεζεο. Υξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν απφ παλεπηζηήκηα ησλ Ζ.Π.Α. 

 .org: ν νπνίνο ζρεδηάζηεθε γηα νξγαληζκνχο πνπ δελ ππάγνληαη ζηνπο ηξεηο παξαπάλσ 
gTLDs, φπσο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο θ.η.ι.  

 .gov: ρξεζηκνπνηείηαη κφλν απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε ησλ Ζ.Π.Α. 

 .mil: ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο ησλ Ζ.Π. Α. θαη ηνπο 
αληίζηνηρνπο  ζπγαηξηθνχο νξγαληζκνχο ηνπ. 

 int: γηα domain names δηεζλψλ νξγαληζκψλ, δηεζλψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ . 

 .arpa: γηα domain names πνπ ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ ππνδνκή ηνπ Γηαδηθηχνπ. 
Σε δηαρείξηζε ηνπ έρεη ε ΗΑΝΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ νξγαληζκφ πκβνπιίνπ 
Αξρηηεθηνληθήο Γηαδηθηχνπ(Internet Architecture Board). 

Απφ ηα παξαπάλσ ηα ηξία είλαη ειεχζεξα πξνο ρξήζε απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ 
Γηαδηθηχνπ(com,net,org) ζηα ππφινηπα ηέζζεξα, φπσο αλαιχζεθαλ, πθίζηαληαη θάπνηνη 
πεξηνξηζκνί.  

Σα νθηψ φκσο παξαπάλσ επίπεδα, δελ επαξθνχζαλ γηα λα κπνξέζνπλ λα θαιχςνπλ 
ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ 

60
 θαη έηζη ινηπφλ απφ ηνλ Ννέκβξην 2000 

πξνζηέζεθαλ άιια εθηά gTLDs, ην .biz πνπ είλαη γηα επηρεηξήζεηο, ην .info γηα θάζε είδνπο 
ρξήζε, ην .name γηα θπζηθά πξφζσπα, ην .pro γηα επαγγεικαηίεο, ην .aero γηα αεξνπνξηθέο 
επηρεηξήζεηο , ην .coop γηα επηρεηξεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη ην .museum γηα κνπζεία. 

 Απφ ηα παξαπάλσ επηά σο άλσ gTLDs ηα .aero,.museum θαη .coop έρνπλ αλαδφρνπο 
(sponsored gTLDs ή sTLDs). Απηφ ζεκαίλεη φηη ηελ δεκηνπξγία ηνπο πξφηεηλαλ αλεμάξηεηνη

61
 

νξγαληζκνί (SITA-Societe Internationale de Telecommunications Aeronautiques, Museum 
Domain Management Association θαη ε National Cooperative Business Association)

62
 νη νπνίνη 

έρνπλ λφκηκν δηθαίσκα λα ζέηνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ ηνπο θαλφλεο ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα πνπ 
έρεη θάπνηνο  λα απνθηήζεη domain name κε απηφλ ηνλ TLD. Δπίζεο, ζε φηη αθνξά ηα ππφινηπα 
gTLDs, ζπλερίδνπλ λα αθνινπζνχλ ηελ πνιηηηθή πνπ θαζνξίδεη ε ICANN. 

Δπίζεο ε ICANN πξφζζεζε θαη άιια gTLDs
63

 ησλ νπνίσλ ε ρξήζε είλαη πεξηνξηζκέλε 
θαη δηαζέηνπλ θαη αλαδφρνπο, φπσο: ην .asia γηα θάπνηεο ρψξεο ηεο Αζίαο, ην .cat γηα ηελ 
πνιηηηζκηθή θνηλφηεηα ησλ Καηαιαλψλ, ην .jobs, γηα ηζηνζειίδεο κε αλαδήηεζε-πξνζθνξά 
εξγαζίαο, ην .travel γηα ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, ην .mobi γηα θηλεηά ηειέθσλα θαη ππεξεζίεο 
ζρεηηθέο κε απηά, ην .post γηα ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο θαη ην .tel επίζεο γηα θηλεηά ηειέθσλα.  

 

                                                             
58

 Βι. θαη πιεξνθνξίεο ζε δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ICANN, www.icann.org. 
59

 Βι. Σνπληφπνπιν/ Υαηδφπνπιν, φ.π.,ζει.22. 
60

 Βι. Ξνπξαθά ,φ.π.,ζει.89. 
61

 Βι. Ξνπξαθά ,φ.π.,ζει.90. 
62

 Βι. www.sita.int, www.ncba.org, www.musedoma.org 
63

 Βι. πιεξνθνξίεο γηα ηα gTLDs ζηελ δηεχζπλζε  www.icann.org 
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2.3.2. Eθνικοί TLDs (country code TLD ή ccTLDs) 

ηε δεχηεξε κεγάιε θαηεγνξία TLDs έρνπκε ηα εζληθά θχξηα επίπεδα νλνκάησλ ρψξνπ 
δηαδηθηχνπ (ccTLDs), ηα νπνία ζπληζηνχλ ηνλ θσδηθφ ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία έγηλε ε 
θαηαρψξεζε. Ο θσδηθφο

64
 απηφο αληηζηνηρεί ζε κία δηγξάκκαηε ζπληφκεπζε πνπ αληηζηνηρεί 

ζηελ θάζε ρψξα κε βάζε ηνλ θαηάινγν θσδηθψλ ISO 3166-1 ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ 
Σππνπνίεζεο (International Organization for Standardization), π.ρ. ζηελ Διιάδα αληηζηνηρεί ην 
επίπεδν .gr, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ην επίπεδν .uk, ζηε Γαιιία ην επίπεδν .fr ζηε Γεξκαλία .de 
θ.ιπ.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην εζληθφ TLD ησλ Ζ.Π.Α. .us έρεη ηχρεη πνιχ κηθξήο απνδνρήο. 
Ο ιφγνο γη' απηφ είλαη φηη έλα domain name ππφ ηνλ .us έρεη ζχλζεηε δνκή

65
, θαζψο ην δεχηεξν 

θαη ην ηξίην επίπεδν ηνπ ζα πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ ηελ πνιηηεία θαη ηελ πφιε αληίζηνηρα. 
Αληί ινηπφλ, ηνπ .us πξνηηκψληαη νη gTLDs θαη θπξίσο ν .com.  

Ζ θαηαρψξηζε ελφο domain name ππφ έλαλ εζληθφ TLD ππνδειψλεη κηα ζρέζε ηνπ 
θαηφρνπ ηνπ κε ηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα. Γηα παξάδεηγκα έλα domain name ππφ ηνλ ειιεληθφ 
ccTLD πξνθαλψο ζέιεη λα απεπζπλζεί ζε ρξήζηεο πνπ έρνπλ θάπνηα ζρέζε κε ηελ Διιάδα, 
γεγνλφο ην νπνίν ελδπλακψλεηαη  αλ ην site είλαη  θαη γξακκέλν ζηα ειιεληθά, θαζψο θαηά απηφλ 
ηνλ παξαπάλσ ηξφπν ζπγθεθξηκελνπνηείηαη  αθφκα πην πνιχ ν θχθινο ησλ ρξεζηψλ. 
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 Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ εζληθψλ νλνκαζηψλ βι. www.iana.org/ccTLD/ccTLD.htm. 
65

 Βι. Ξνπξαθά ,φ.π.,ζει.91. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΦΨΡΗΗ DOMAIN NAME 

3.1.Διεθνές επίπεδο 

ε δηεζλέο επίπεδν, αξκφδηα αξρή γηα ηελ θαηαρψξεζε νλνκαζηψλ πεδίνπ ππφ gTLD είλαη θαηά 
βάζε ε ICANN (Internet Coorporation for the Assigned Names and numbers θαη ζηα ειιεληθά 
απνδίδεηαη σο  "Δηαηξεία Γηαδηθηχνπ γηα ηα εθρσξεκέλα Ολφκαηα θαη Αξηζκνχο")

66
, ε νπνία έρεη 

ηδξπζεί ην έηνο 1998 θαη είλαη  ζηελ νπζία κηα ηδησηηθή νξγάλσζε, κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα 
φπνπ ε έδξα ηεο βξίζθεηαη ζηελ Καιηθφξληα ησλ ΖΠΑ . 

3.1.1. Ιστορική αναδρομή 

To DNS αλαπηχρζεθε ζηηο Ζ.Π.Α. θαη αξρηθψο απφ απηέο ειέγρζεθε. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο 
πνπ θαηαβιήζεθαλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία κε ζηφρν ηελ απνθέληξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ν 
θξαηηθφο έιεγρνο θαη ε εμάξηεζε απφ ηελ θπβέξλεζε ησλ Ζ.Π.Α. εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη 
φπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ. 

Ο Jon. Postel, ηνπ νπνίνπ ν ξφινο ζηελ αλάπηπμε ηνπ DNS ππήξμε θαηαιπηηθφο, 
πξνψζεζε κέζσ ησλ RFCs ηνλ ελεξγφ ξφιν ηεο Αξρήο Δθρψξεζεο Αξηζκψλ Γηαδηθηχνπ 
(Internet Assigned Names Authority-IANA) ζηε δηαρείξηζε ησλ domain names. Πξάγκαηη, 
θαηφπηλ ζπλελλνήζεσλ κε ηελ θπβέξλεζε ησλ Ζ.Π.Α., αλαγλσξίζηεθε ζηελ ΗΑΝΑ ε απφιπηε 
εμνπζία γηα ηε δηαλνκή ησλ IP δηεπζχλζεσλ, ηελ νξγάλσζε ηνπ DNS, θαζψο θαη αλαξίζκεηεο 
άιιεο παξάκεηξνη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Internet

67
. πγρξφλσο, ην 1991 ην Δζληθφ Ίδξπκα 

Δπηζηεκψλ (National Science Foundation-NSF) αλέιαβε γηα ινγαξηαζκφ ηεο θπβέξλεζεο ησλ 
Ζ.Π.Α. λα ηδξχζεη ην InterNic (Intergrated Network Information Centre) ηνπ νπνίνπ ν ξφινο 
ζπλίζηαην ζηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ θαηαρψξηζε ησλ domain names. To 
InterNic δεκηνπξγήζεθε απφ ηξεηο πξνυπάξρνληεο νξγαληζκνχο: ηελ Network Solutions 
Incorporated (NSI) ζηελ νπνία αλαηέζεθε ε θαηαρψξηζε φισλ ησλ κε ζηξαηησηηθψλ gTLD, ηελ 
AT&T πνπ αλέιαβε ηε δηαρείξηζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ηε General Atomics, ππεχζπλε γηα 
ηηο ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ. Παξά ην γεγνλφο φηη θαη ζηηο ηξεηο ππεξεζίεο αλαηέζεθαλ 
ζεκαληηθέο αξκνδηφηεηεο, ηνλ πην εμέρνληα ξφιν ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ domain names 
ηνλ αλέιαβε ε NSI. 

Ζ κνλνπσιηαθή δηαρείξηζε ηνπ Internet γεληθφηεξα θαη ηνπ DNS εηδηθφηεξα απφ ηελ 
θπβέξλεζε ησλ Ζ.Π.Α. ζε κηα επνρή πνπ ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ δηαδηδφηαλ κε ηαρχηαηνπο 
ξπζκνχο αθελφο, θαη αθεηέξνπ ην πξνθιεηηθφ χςνο ησλ θεξδψλ ηεο NSI, πξνθάιεζαλ θσλέο 
δηακαξηπξίαο απφ ηηο θπβεξλήζεηο μέλσλ ρσξψλ πνπ δεηνχζαλ έλα πην δεκνθξαηηθφ ζχζηεκα 
δηαρείξηζεο ηνπ Internet πνπ ζα αληαλαθιά ηνλ δηεζλή ραξαθηήξα ηνπ θαη ζην νπνίν δελ ζα 
αζθεί έιεγρν κία θαη κφλν θπβέξλεζε. Κάησ απφ ηε δηεζλή πίεζε, ην 1997 ε θπβέξλεζε Κιίληνλ 
έδσζε εληνιή ζην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ ησλ Ζ.Π.Α. λα πξνσζήζεη ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο 
δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ DNS. 

Έηζη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1998 ππεγξάθε έλα κλεκφλην κεηαμχ ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίνπ 
ησλ Ζ.Π.Α. θαη ηεο ICANN κε ην νπνίν ε ηειεπηαία αλαγλσξίδεηαη σο επίζεκνο δηαρεηξηζηήο ηνπ 
DNS κε αξκνδηφηεηα ηε δηαρείξηζε ησλ domain names, ησλ IP δηεπζχλζεσλ θαη ησλ 
παξακέηξσλ ησλ πξσηνθφιισλ

68
. Ζ κεηαβαηηθή πεξίνδνο (απφ ηελ NSI θαη ηελ ΗΑΝΑ ζηελ 

ICANN) νινθιεξψζεθε ηνλ Φεβξνπάξην 2000. 

Έηζη ε NSI ζπκθψλεζε γηα ηελ θαηαρψξεζε κεξηθψλ δηεζλψλ νλνκαζηψλ (κε επίπεδν 
.com ,.net θαη .org) λα απνθηνχλ θαη άιιεο εηαηξείεο, θαη ζηελ νπζία θαηαξγήζεθε ην κνλνπψιην 
ηεο NSI

69
, φρη φκσο θαη ε δεζπφδνπζα

70
 ζέζε ηεο ζηελ αγνξά. 
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 Βι. Αιεμαλδξίδνπ,ν.π.,ζει. 149. 
67

 Βι. Ξνπξαθά ,φ.π.,ζει.76 επ.. 
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 Βι. Ξνπξαθά,φ.π.,ζει.78 επ. θαη Α. Άλζηκν, Δηζαγσγή ζηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ Domain Name,ΓΔΔ 1999,ζει.815επ.. 
69

 Ζ νπνία εμαγνξάζηεθε απφ ηελ εηαηξεία VeriSign γηα 21 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. 
70

 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι Σνπληφπνπιν/ Υαηδφπνπιν,φ.π.,ζει.41 επ θαη Αλησλφπνπιν, Σα Ολφκαηα 
Πεξηνρήο ζην δηαδίθηπν θαη ηα εκπνξηθά ζήκαηα,ΝνΒ 1999,ζει.1689. 
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3.1.2. H ICANN 

ήκεξα ε ICANN, αθνχ ειέγμεη αλ πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, δίλεη άδεηα γηα 
θαηαρσξήζεηο δηεζλψλ νλνκαζηψλ πεδίνπ θαη ζε άιιεο εηαηξείεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε 
ICANN έρεη κηα γεληθφηεξε επνπηεία ζηελ θαηαρψξεζε δηεζλψλ νλνκαζηψλ θαη έρεη ε ίδηα 
αλαζέζεη αξκνδηφηεηεο θαη θαζήθνληα ζε άιινπο νξγαληζκνχο γηα ηε δηεπθφιπλζε θαη επίηεπμε

71
 

ηνπ έξγνπ ηεο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηαρψξεζε δηεζλψλ νλνκαζηψλ 
πεδίνπ δελ είλαη ίδηεο γηα φιεο, αιιά ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε αλάινγα κε ην θχξην επίπεδν, 
παξνκνίσο θαη νη αξκφδηνη θνξείο γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, δηεπζχλζεηο ππφ 
ηα επίπεδα .gov θαη .mil επηηξέπεηαη λα θαηαρσξήζνπλ κφλν απφ θπβεξλεηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο 
ππεξεζίεο ησλ ΖΠΑ  θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηαρψξεζε είλαη 
απφξξεηεο. 

Δπηπιένλ, πην πνιχ ελδηαθέξνπλ νη εκπνξηθνχ πεξηερνκέλνπ δηεζλείο νλνκαζίεο, 
δειαδή απηέο κε θχξην επίπεδν .com, .net θαη .org. Γηεζλή νλνκαζία ππφ απηά ηα θχξηα επίπεδα 
κπνξεί λα θαηαρσξήζεη, ζχκθσλα κε ηελ RFC1591 ηνπ έηνπο 1994 

72
, νπνηνδήπνηε λνκηθφ ή 

θπζηθφ πξφζσπν πνπ λα έρεη νπνηαδήπνηε εζληθφηεηα. Δπίζεο, ην πην ζεκαληηθφ απφ ηνπο 
θαλφλεο θαηαρψξεζεο απηψλ ησλ νλνκάησλ ρψξνπ είλαη φηη ηζρχεη ε αξρή ηεο ρξνληθήο 
πξνηεξαηφηεηαο (first come first served ή fcfs), ζχκθσλα κε ηελ νπνία δηθαίσκα ζηελ 
θαηαρσξνχκελε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε απνθηά, φπνηνο πξνιάβεη πξψηνο λα ηελ θαηνρπξψζεη.  

πγθεθξηκέλα, γηα ηελ θαηαρψξεζε ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο κε θχξην επίπεδν int 
ππεχζπλε είλαη ε ΗΑΝΑ θαη ν ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη λα είλαη νπσζδήπνηε ελδνθπβεξλεηηθφο 
νξγαληζκφο, φπνπ ε  παξαπάλσ θαηαρψξεζε γίλεηαη δσξεάλ θαη θάζε νξγαληζκφο είλαη δπλαηφ 
λα θαηαρσξήζεη κέρξη κία δηεχζπλζε ππφ ην παξαπάλσ επίπεδν. Δπίζεο, γηα θαζέλα απφ ηα 
ππφινηπα επίπεδα, .pro, .museum, .coop θιπ, ηζρχνπλ θαη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο 
πξνυπνζέζεηο

73
. 

Δπηπιένλ, εθηφο απφ ηηο δηεζλείο νλνκαζίεο πεδίνπ ε ICANN έρεη ηελ επνπηεία  θαη ην 
ζπληνληζκφ δηαρείξηζεο θαη ησλ εζληθψλ νλνκαζηψλ πεδίνπ, φπνπ θαη έρεη αλαζέζεη ηηο 
αληίζηνηρεο  αξκνδηφηεηεο θαη θαζήθνληα θαηαρψξεζεο ζε αληίζηνηρα Γηθηπαθά Κέληξα 
Πιεξνθφξεζεο, ηα νπνία είλαη γλσζηά σο NICs (Network Information Centers). Έηζη θάζε 
ρψξα έρεη έλα NIC

74
 θαη ην θάζε NIC αλάινγα κε ηελ ήπεηξν, πνπ κπνξεί λα βξίζθεηαη, αλήθεη 

ζε θάπνηνλ απφ ηνπο πέληε ππάξρνληεο επξχηεξνπο βνεζεηηθνχο νξγαληζκνχο ηεο ICANN, 
ζηνπο νπνίνπο έρεη αλαηεζεί θαη ε δηαλνκή ησλ IP δηεπζχλζεσλ.  

Δίλαη
75

 ε RIPE NCC (Reseaux IP Euporeens-Network Information Center) αξκφδηα γηα 
ηελ Δπξψπε, ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Κεληξηθή Αζία, ε APNIC (Asia Pacific Network 
Information Center) γηα ην ππφινηπν ηκήκα ηεο Αζίαο θαη ηνλ Δηξεληθφ, ε ARIN (American 
Registry for Internet Numbers)  επηθνξηηζκέλε γηα ηνλ Καλαδά, ηηο Ζ.Π.Α., κεξηθά λεζηά ηεο 
Καξατβηθήο θαη ηνλ Βνξεηναηιαληηθφ Χθεαλφ, ε Lacnic (Latin American and Carribbean Internet 
Addresses Registry) αξκφδηα γηα ηελ θεληξηθή θαη λφηηα Ακεξηθή θαη γηα ηα ππφινηπα λεζηά ηεο 
Καξατβηθήο θαη ηέινο ε AfriNIC (African Network Information Center) ππεχζπλε γηα ηελ Αθξηθή 
(ζρήκα 4). 
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 Αλαθνξηθά, νη πην ζεκαληηθνί είλαη ν Address Supporting Organization ή ASO, ν Generic Names Supporting 

Organization ή GNSO θαη ν ccNSO ή Country Code Names Supporting Organization.  
72

 Γηα ηελ παξαπάλσ RFC βι. ζην δηθηπαθφ ηφπν: www.faqs.org/rfcs/rfc1591 .html 
73

 Βι. πιεξνθνξίεο ζηελ δηεχζπλζε  www.icann.org. 
74

 Γηα παξάδεηγκα E.E.T.T ζηελ Διιάδα,DENIC ζηελ Γεξκαλία,AFNIC ζηελ Γαιιία. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. 
Ξνπξαθά,φ.π.,ζει.81 επ. 
75

 Βι. Μ. Αλησλφπνπιν, Σα νλφκαηα πεξηνρήο ζην Internet θαη ηα εκπνξηθά ζήκαηα, ΝνΒ 1999, ζει. 1690.Ζ Ripe Ncc 

ηδξχζεθε ην 1989, ε Apnic ην 1993, ε Arin ην 1997, ε Lacnic ην 2001 θαη ηέινο  ε Afrinic ην 2000.Οη δηθηπαθνί ηφπνη ηνπο 
είλαη αληίζηνηρα νη αθφινπζνη: www.ripe.net, www.apnic.net, www.arin.net, www.lacnic.net θαη www.afrinic.net.  
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http://afrinic.net/
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ρήκα 4: Οξγαληζκνί ηεο ΙCANN. 

3.3.Κοινοτικό επίπεδο 

Μεηά ηελ ίδξπζε ηεο ICANN θαη ηελ ελεξγή αλάκεημε ηεο ζηε δηαρείξηζε ηνπ DNS, ε Δπξσπατθή 
Κνηλφηεηα

76
 δηαπίζησζε ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο εζληθνχ TLD,ηνπ.eu. 

Αξρηθά, θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο 
Δπξψπεο (e- Europe), φπσο απηφ εμαγγέιζεθε απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ζηελ Ληζζαβφλα 
θαηά ην έηνο 2000 κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θχξηνπ επηπέδνπ .eu , ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 
ινηπφλ ην Γεθέκβξην ηνπ 2001 έθδσζε κηα πξφηαζε Καλνληζκνχ φζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία θαη 
ιεηηνπξγία αλψηαηνπ επηπέδνπ .eu. Δπηπιένλ, ην επξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην 
κεηά απφ θάπνηεο αιιαγέο ηεο παξαπάλσ πξφηαζεο εμέδσζαλ ηνλ Καλνληζκφ ΔΚ/733/2002

77
 

αξρηθά θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ ΔΚ/874/2004, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο αλαθέξνληαη θαη ξπζκίδνπλ 
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαρψξεζε ησλ ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ ππφ επίπεδν .eu. 

πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηνλ ΔΚ/733/2002 δεκηνπξγείηαη θχξην επίπεδν
78

 .eu, ην νπνίν 
απνηειεί θσδηθφ ρψξαο, είλαη δειαδή ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ Καλνληζκφ εζληθή νλνκαζία 
πεδίνπ (ccTLD) θαη φρη δηεζλήο (gTLD) θαη ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή, έλα 
Μεηξψν

79
 κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ην νπνίν αζρνιείηαη κε ηελ νξγάλσζε, ηε δηαρείξηζε 

θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ .eu TLD, θαζψο θαη ηελ ηήξεζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, ησλ 
ζπλδεδεκέλσλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο αλαδήηεζεο, ηελ θαηαρψξεζε ησλ domain name, ηε 
ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξψνπ νλνκάησλ ηνκέα θαη ησλ εμππεξεηεηψλ νλνκάησλ ηνπ 
Μεηξψνπ θαη ηέινο ηε δηάδνζε ησλ αξρείσλ δψλεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ TLD. 

 Σν Μεηξψν ηδξχεηαη ζχκθσλα κε ην δίθαην θάπνηνπ θξάηνπο κέινπο θαη έρεη ηελ 
θαηαζηαηηθή ηνπ έδξα

80
, ηελ θεληξηθή ηνπ δηνίθεζε θαη ηελ θχξηα εγθαηάζηαζε ηνπ εληφο ηεο 

Κνηλφηεηαο θαη ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κε ηξίηνπο θνξείο, ηνπο "Καηαρσξεηέο", νη νπνίνη κε ηε 
ζεηξά ηνπο δίλνπλ ππεξεζίεο θαηαρψξεζεο ζηνπο εθάζηνηε ελδηαθεξφκελνπο, ζε αληίζεζε κε ην 
Μεηξψν ην νπνίν δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο "Καηαρσξεηήο". 

 Ζ Δπηηξνπή ινηπφλ ηελ 21
ε
 Μαΐνπ ηνπ 2003, φξηζε σο κεηξψν ηνπ .eu, ην EURID 

(European Registry for Internet Domains), ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηξείο  νξγαληζκνχο , νη 
νπνίνη παξνκνίσο ιεηηνπξγνχλ σο Μεηξψα ζηηο ρψξεο ηνπο, ην Μεηξψν ηνπ Βειγίνπ, ηεο 
Ηηαιίαο θαη ηεο νπεδίαο. Δπηπιένλ, ην Μεηξψν έρεη αθφκα αιιά δχν βνεζεηηθά κέιε, κηα 
ζινβέληθε εηαηξεία θαη ην Μεηξψν ηεο Σζερίαο

81
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 Βι. Ξνπξαθά,φ.π.,ζει.92. 
77

 Σν θείκελν ηνπ άλσ Καλνληζκνχ βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην δηθηπαθφ ηφπν:  
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=el&type_doc=Regulation&an_do

c=2002&nu_doc=733 
78

 Άξζξν 1 ηνπ Καλνληζκνχ. 
79

 Άξζξα 2 θαη 3 ηνπ Καλνληζκνχ. 
80

 Άξζξν 3 παξ.2 ηνπ Καλνληζκνχ. 
81

 Βι. Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 21 Μαΐνπ 2003 γηα ηνλ Οξηζκφ ηνπ Μεηξψνπ Αλσηάηνπ Δπηπέδνπ .eu 
(ΔΚ/375/2003) θαη www.eurid.org 

http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=el&type_doc=Regulation&an_doc=2002&nu_doc=733
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=el&type_doc=Regulation&an_doc=2002&nu_doc=733
http://www.eurid.org/
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Δπίζεο, ν άλσ Καλνληζκφο πξνβιέπεη
82

 φηη αίηεζε γηα θαηαρψξεζε ηνπ λένπ επηπέδνπ 
κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν: 

 θάζε επηρείξεζε, πνπ έρεη ηελ θαηαζηαηηθή ηεο έδξα, ηελ θεληξηθή ηεο δηνίθεζε 
ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζε ηεο εληφο ηεο Κνηλφηεηαο. 

 νπνηνζδήπνηε νξγαληζκφο, ν νπνίνο είλαη εγθαηεζηεκέλνο εληφο ηεο 
Κνηλφηεηαο  

 νπνηνδήπνηε θπζηθφ πξφζσπν, θάηνηθνο ηεο Κνηλφηεηαο. 

 Ζ παξαπάλσ απαξίζκεζε είλαη πεξηνξηζηηθή θαη πξφζσπα ή θνξείο πνπ δελ αλήθνπλ 
ζηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο δελ είλαη δπλαηφ λα θαηαρσξήζνπλ δηεχζπλζε ππφ ην επίπεδν 
.eu, ζε αληίζεζε κε φ,ηη γίλεηαη ζηηο νλνκαζίεο πεδίνπ gTLD .com,.net θαη .org.    . 

Με ηνλ θαλνληζκφ 874/2004
83

 ζέιεζε λα γίλεη κηα πην αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ φξσλ 
ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ζα  κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ην .eu.πγθεθξηκέλα, ζηελ αηηηνινγηθή 
ζθέςε ππ' αξηζκ. 5 νξίδεηαη φηη γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ 
κεηαμχ θαηαρσξεηψλ θαη θαηαρσξηδφλησλ εθαξκνζηέν ζα είλαη ην δίθαην ελφο απφ ηα 
αληίζηνηρα θξάηε κέιε. Δπίζεο, νξίδεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο

84
 ησλ "Καηαρσξεηψλ", νη νπνίνη 

ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ζπκβάζε κε ην Μεηξψν θαη πξνβαίλνπλ ζηηο αληίζηνηρεο  
θαηαρσξήζεηο κεηά απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

Δπηπιένλ, έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζεκεία ηνπ Καλνληζκνχ, είλαη ε αξρή ηεο ρξνληθήο 
πξνηεξαηφηεηαο

85
, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζε πεξίπησζε πνπ πεξηζζφηεξνη ππνβάινπλ αίηεζε 

γηα ην ίδην domain name, νη αηηήζεηο ζα αμηνινγεζνχλ κε απζηεξή ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη ζα 
δνζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε εθείλνλ, ηνπ νπνίνπ ε αίηεζε ιεθζεί πξψηα θαη εθφζνλ βέβαηα 
έρεη φια ηα ηππηθά ζηνηρεία

86
.πγθεθξηκέλα, έλα απφ απηά είλαη θαη ε ππνρξέσζε δήισζεο ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ φηη, ε πξνο θαηαρψξεζε δηεχζπλζε δε πξαγκαηνπνηείηαη θαθνπξναίξεηα θαη 
δελ έρεη ζθνπφ λα πξνζβάιεη δηθαηψκαηα ηξίησλ. 

Δπηπξφζζεηα, ν Καλνληζκφο απηφο ζε ζπλδπαζκφ θαη κε θάπνηεο δηαηάμεηο ηνπ 
πξνεγνχκελνπ Καλνληζκνχ πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηελ ηζρχ ηεο αξρήο ηεο ρξνληθήο 
πξνηεξαηφηεηαο κε ην λα πξνβιέπεη θάπνηεο  θαηεγνξίεο νλνκάησλ, ηα νπνία είλαη δεζκεπκέλα 
θαη δε δίλνληαη πξνο θαηαρψξεζε ζε ηξίηα πξφζσπα. Απηά είλαη ζπγθεθξηκέλα θάπνηα 
γεσγξαθηθά θαη γεσπνιηηηθά νλφκαηα ( βιέπε άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ ΔΚ/733/2002), ζηα νπνία 
θάζε θξάηνο-κέινο κπνξεί λα ηα ζπκπεξηιάβεη ζε έλαλ θαηάινγν, ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα είρε 
θάλεη γλσζηφ ζηελ Δπηηξνπή κέζα ζε ηξείο κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξαπάλσ 
Καλνληζκνχ.  

Οκνίσο δελ επηηξέπεηαη
87

 λα θαηαρσξνχληαη ζην δεχηεξν επίπεδν δηεπζχλζεσλ κε 
θχξην επίπεδν .eu, νη επίζεκεο νλνκαζίεο ησλ θξαηψλ κειψλ (π.ρ. www.Greece.eu), παξά 
κφλν απφ ηηο αληίζηνηρεο  θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ, νη νπνίεο πξέπεη κέζα ζε  δχν κήλεο  
απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Καλνληζκνχ  λα είραλ δψζεη έλα θαηάινγν κε ηηο πξνο δέζκεπζε 
νλνκαζίεο ησλ αληίζηνηρσλ θξαηψλ ηνπο. Δπίζεο,ηo ίδην ηζρχεη θαη γηα άιθα-2 θσδηθνχο (π.ρ. gr, 
de) πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ρψξεο, νη νπνίνη δελ επηηξέπεηαη λα θαηαρσξεζνχλ απεπζείαο 
ζην ηνκέα αλσηάηνπ επηπέδνπ .eu. Γηα παξάδεηγκα δελ κπνξεί λα θαηαρσξεζεί

88
 ην domain 

name ηεο κνξθήο www.cocacola.gr.eu. 

Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη αθφκα φηη απφ ην Μεηξψν δηαγξάθεηαη θάζε φλνκα, πνπ κε 
δηθαζηηθή απφθαζε θξηζεί

89
 ξαηζηζηηθφ ή δπζθεκηζηηθφ. Δπίζεο, ππάξρεη θαη κηα θαηεγνξία 

νλνκαζηψλ πνπ θξαηάεη ην Μεηξψν γηα δηθηά ηνπ ρξήζε
90

, φπσο ην "eurid.eu","registry.eu" 
,"nic.eu", "dns.eu" θ.ιπ.  
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 Άξζξν 4 παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνχ. 
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Γηα ην θείκελν ηνπ άλσ Καλνληζκνχ βι. δηεχζπλζε: 

http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=el&type_doc=Regulation&an_do
c=2004&nu_doc=874. 
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 ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Καλνληζκνχ. 
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 Άξζξα 2 θαη 14 ηνπ Καλνληζκνχ. 
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 Άξζξν 3 ηνπ Καλνληζκνχ. 
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 Άξζξν 8 ηνπ ΔΚ/874/2004. 
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 Βι. Ξνπξαθά,φ.π.,ζει.94. 
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 Άξζξν 18 ηνπ Καλνληζκνχ. 
90

 Άξζξν 17. 
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Δπηπξφζζεηα, πξνβιέπεηαη ζρεηηθά κε ηε βάζε δεδνκέλσλ «who is» ζηελ νπνία ζα 
βξίζθνληαη πιεξνθνξίεο

91
  νη νπνίεο έρνπλ θαη θαηαγξαθεί γηα ηνπο θαηφρνπο ησλ νλνκάησλ 

ρψξνπ ππφ ην .eu
 
 θαη θαζνξίδεηαη ε ηχρε πνπ ζα έρεη ην domain name ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ

92
 

ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ. Δπηπιένλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην κεηξψν λα αλαθαιεί domain 
name γηα ηα νπνία δελ ηεξήζεθαλ νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη

93
 γηα ηελ θαηαρψξηζε. 

Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη θαη ε δηαδηθαζία
94

 ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, ζηελ νπνία 
δεζκεχνληαη κέζσ ηεο αληίζηνηρεο ζχκβαζεο λα ζπκκεηάζρνπλ

95
 νη θάηνρνη domain name ππφ 

ηνλ .eu. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο  δηαδηθαζίαο (αλάθιεζε ή κεηαβίβαζε ηνπ 
νλφκαηνο ρψξνπ) είλαη ππνρξεσηηθά εθηφο θαη αλ ηα αληίπαια  κέξε απνθαζίζνπλ λα 
πξνζθχγνπλ ζηα αξκφδηα εζληθά δηθαζηήξηα κέζα ζε πξνζεζκία πνπ δίλεηαη, ηξηάληα εκεξψλ 
απφ ηελ εκέξα πνπ ζα θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε .Σν κεηξψν κε ηε ζεηξά ηνπ επηθνξηίδεηαη κε 
ηελ ππνρξέσζε λα δηαιέμεη θάπνηνλ θνξέα

96
 πνπ ζα εθηειέζεη ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία 

Αμηνζεκείσηε  είλαη ε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Καλνληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 
θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ήδε θαηνρπξσκέλσλ δηθαησκάησλ, πξνβιέπεηαη κηα ρξνληθή 
πεξίνδνο, φπνπ έρνπκε ζηαδηαθή θαηαρψξηζε  (πεξηιακβάλεη δχν επηκέξνπο πεξηφδνπο 
δηάξθεηαο 2 κελψλ ε θαζεκία 

97
), φπνπ ζπγθεθξηκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα θαηαρσξεζνχλ σο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο(domain names)  απφ ηνπο λφκηκνπο 
δηθαηνχρνπο ηνπο θαη θαηά απνθιεηζηηθή πξνηεξαηφηεηα, κεηαμχ άιισλ, ζχκθσλα κε ην 
θνηλνηηθφ ή ηα εζληθά δίθαηα, εκπνξηθά ζήκαηα, επσλπκίεο θαζψο θαη δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα 
ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Σέινο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε θαηνρχξσζε domain name κε θχξην επίπεδν .eu είλαη 
ήδε δπλαηή γηα ηνλ νπνηνδήπνηε, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ Γηαδηθηχνπ κε ζρεηηθά απιφ 
ηξφπν θαη ε θαηνρχξσζε γηα θάζε φλνκα είλαη θαη αξθεηά νηθνλνκηθή. 

Αλαθέξεηαη, φηη αλ θαη ην TLD .eu εθρσξήζεθε απφ ηελ ICANN σο ccTLD ,ζηελ νπζία 
δελ απνηειεί θψδηθα ρψξαο αλψηαηνπ επηπέδνπ. Υσξίο θακία ακθηζβήηεζε, απνηειεί TLD κε 
ηνπηθφ πξνζδηνξηζκφ, φκσο μεπεξλά ηα φξηα ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, γη’ απηφ ην ιφγν έρεη 
ραξαθηεξηζηεί θαη πβξηδηθφ

98
, γηαηί αλ θαη έρεη γεσγξαθηθφ ραξαθηήξα, ην εχξνο ηεο επηθξάηεηαο 

πνπ πξαγκαηηθά θαιχπηεη δελ εμαζθαιίδεη αθξηβψο ηελ εμαηνκηθεπκέλε ιεηηνπξγία ελφο 
ζπλεζηζκέλνπ εζληθνχ TLD (ccTLD), ρσξίο φκσο λα κπνξεί λα πξνζεγγίζεη θαη ην γεληθφ 
ραξαθηήξα ελφο gTLD. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζηφρνο ηνπ είλαη λα αληαγσληζηεί ην .com, 
αθξηβψο επεηδή ην πην πηζαλφλ είλαη πσο ππφ ην λέν TLD ζα ζειήζνπλ λα θαηαρσξηζηνχλ νη 
αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο πνπ ζα έρνπλ ηε δξάζε ηνπο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ρψξεο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

3.4. Εθνικό επίπεδο 

Αξρηθά, ζε εζληθφ επίπεδν ε ICANN ειέγρεη κφλν έκκεζα ηε δηαρείξηζε ησλ domain names, 
αλαζέηνληαο απηήλ ζε έλαλ εζληθφ δηαρεηξηζηή ζε θάζε ρψξα θαη παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα 
ιίγεο δηαθνξνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ην δηθφ ηεο θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

ηε ρψξα καο, ζήκεξα, ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ νλνκάησλ 
Γηαδηθηχνπ(domain names)  έρεη ε Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ 
(ΔΔΣΣ) ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 351/76

99
 απφθαζε ηνπ έηνπο 2005 ή πην απιά ηνλ 

"Καλνληζκφ ηεο ΔΔΣΣ".  
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3.4.1. Ιστορική Αναδρομή 

Αξρηθά, κέρξη ην έηνο 1999 ηε δηαρείξηζε ησλ ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ ζηελ Διιάδα είρε κηα 
Αλψλπκε Δηαηξεία

100
, ε FORTHNET Α.Δ., θαηφπηλ ζπκβάζεσο κε ηελ ΗΑΝΑ. Σν έηνο 1999 ε 

Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ Δ.Δ.Σ.Σ.
101

 βάζεη κηαο απφθαζεο πνπ 
εμέδσζε, "Απφθαζε ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. γηα ηε δηαρείξηζε ησλ νλνκάησλ INTERNET'' ,αλέζεζε ηε 
δηαρείξηζε ησλ νλνκάησλ Γηαδηθηχνπ ζην Ηλζηηηνχην Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ 
Ηδξχκαηνο Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο (ΗΠ/ΗΣΔ)

102
, νξίδνληαο ηαπηφρξνλα ζην ζπγθεθξηκέλν 

θείκελν ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο θαηαρψξεζεο. 

Ζ απφθαζε απηή δεκηνπξγεί πνιιά εξσηεκαηηθά
103

 θαη γελλά πνιιά λνκηθά δεηήκαηα. 
Δηδηθφηεξα, ην πξψην ζέκα πνπ δεκηνπξγείηαη  είλαη πψο ε Δ.Δ.Σ.Σ. εθρψξεζε ζην ΗΠ/ΗΣΔ 
αξκνδηφηεηεο γηα ηελ θαηαρψξεζε δηεπζχλζεσλ, ηηο νπνίεο ε ζπγθεθξηκέλε, φπσο θαίλεηαη δελ 
είρε ην δηθαίσκα. εκεηψλεηαη, φηη ην κφλν λνκνζεηηθφ θείκελν, ζην νπνίν ζα κπνξνχζε κέρξη 
ηφηε ε Δ.Δ.Σ.Σ. λα ζηεξίμεη ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ηεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 
ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ είλαη ν  

λ. 2246/1994 
104

 θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 2 παξ.4, ην νπνίν ηεο δίλεη απιψο 
θάπνηεο  αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα αξηζκνδφηεζεο. Πνπζελά ζηνλ άλσ λφκν δε γίλεηαη αλαθνξά 
γηα αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο ησλ domain names, ζπλεπάγεηαη ινηπφλ φηη  ε Δ.Δ.Σ.Σ. αλέιαβε 
απφ κφλε ηεο θαη απζαίξεηα φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα πνπ εθρψξεζε, 
εξκελεχνληαο δηαζηαιηηθά ηελ έλλνηα ηεο αξηζκφδφηεζεο. 

Με ην λ. 2801/2000 ηα πξάγκαηα δπζθνιεχνπλ, θαζψο αθαηξείηαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ. ην 
θαζήθνλ ηεο αξηζκνδφηεζεο, πνπ ηεο είρε δψζεη ν λφκνο  2264/1994  φπνπ θαη κεηαβηβάδεηαη 
ζην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ, ζπλεπψο  ε Δ.Δ.Σ.Σ. έραζε ηελ φπνηα αξκνδηφηεηα θαη θαζήθνληα 
γηα ηελ εθρψξεζε ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ, αλ ζαθψο γίλεη απνδεθηφ φηη ηελ είρε θάπνηε. 
Άξα, νη κέρξη ηφηε θαηαρσξήζεηο πνπ έγηλαλ απφ ην ΗΠ/ΗΣΔ δηαθαίλνληαη πξνβιεκαηηθέο. 

Ζ θαηάζηαζε μεθαζαξίδεη κε ην λ. 2867/2000
105

  κε ηνλ νπνίν, αλαγλσξίζηεθε ξεηά ην 
δηθαίσκα

106
 ζηελ Δ.Δ.Σ.Σ. λα "ξπζκίδεη ηα ζέκαηα ηνπ δηαδηθηχνπ θαη λα εθρσξεί νλφκαηα ρψξνπ 

(Domain Names) κε θαηάιεμε .gr ", φπνπ πξνθαλψο πξνθχπηεη  φηη κέρξη ηφηε ε Δ.Δ.Σ.Σ. δελ 
είρε ηέηνηα αξκνδηφηεηα.  

Παξά φκσο ηηο πξαπάλσ ξπζκίζεηο θαη κεηά ην έηνο 2000 ηηο θαηαρσξήζεηο 
ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ ζπλέρηδε λα θάλεη ην ΗΠ/ΗΣΔ ζχκθσλα κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο 
Απφθαζεο ηεο Δ.Δ.Σ.Σ., κέρξη ε σζφηνπ Δ.Δ.Σ.Σ. λα αλαιάβεη ηελ αλάινγε δξάζε.  

Ζ ΔΔΣΣ πξνθεηκέλνπ λα θέξεη εηο πέξαο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηεο απνδφζεθαλ κε ηνλ 
παξαπάλσ λφκν, πξνέβε θαηά ην έηνο 2002 ζηελ έθδνζε Καλνληζκνχ γηα ηελ "Γηαρείξηζε θαη 
Δθρψξεζε Ολνκάησλ Υψξνπ(Domain Names)  κε θαηάιεμε .gr" ηεο ππ’ αξηζκ.

107
 268/73 

απνθάζεσο. Με ηνλ παξαπάλσ Καλνληζκφ επηιχνληαη πνιιά απφ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα 
θαη ζέκαηα, θαζψο νξίδεηαη φηη ε Δ.Δ.Σ.Σ. είλαη ε κφλε αξκφδηα γηα ηελ εθρψξεζε domain name 
κε απφθαζε (αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε) πνπ εθδίδεη

108
, φπνπ πξνηείλεη ηε ιεηηνπξγία  ηνπ 

Μεηξψνπ ην νπνίν θξαηάεη έλα αξρείν κε ηα εθρσξνχκελα νλφκαηα
109

, ηε ιεηηνπξγία ησλ 
Καηαρσξεηψλ, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ιακβάλνπλ ηηο αληίζηνηρέο αηηήζεηο εθρψξεζεο απφ 
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαζψο θαη πνιιέο  ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ηελ φιε δηαδηθαζία θαη 
έηζη ζεσξείηαη έλα πιήξεο λνκνζεηηθφ θείκελν. 

                                                             
100

 Ηδξπηήο θαη βαζηθφο κέηνρνο ηεο είλαη ην ΗΠ/ΗΣΔ. 
101

 Μέρξη ην λ. 2668/98 (άξζξν 7) ε Δ.Δ.Σ.Σ. ιεγφηαλ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ (Δ.Δ.Σ.). Ζ Δ.Δ.Σ.Σ. έγηλε 
αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή αξρή κε νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή αλεμαξηεζία, (άξζξν 3 παξ. 2 λ. 2867/2000). 
102

 Σν ΗΠ/ΗΣΔ,ην νπνίν έρεη έδξα ην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο, ηδξχζεθε σο λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ην π.δ. 

432/1987 (ΦΔΚ Α' 204). Ο δηθηπαθφο ηνπ ηφπνο είλαη www.gr. 
103

 Βι. Σνπληφπνπιν/ Υαηδφπνπιν, φ.π.,ζει.60επ.. 
104

 Ν. 2246/1994,Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ΦΔΚ Α΄ 172/1994  
105

 Ν. 2867/2000,Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο , 
 ΦΔΚ Α΄ 273/19-12-00. 
106

 Άξζξν 3 παξ.14.  
107

 ΦΔΚ Β' 1617/31.12.2002 
108

 Άξζξν 7 παξ.12. 
109

Άξζξν 12 παξ.4. 
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Ζ νπνία ζηε ζπλέρεηα αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ ηζρχνπζα ππ' αξηζκ. 351/76
110

  
απφθαζε «Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Υψξνπ (Domain Names) κε 
Καηάιεμε .gr.  

Με ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ηελ δηέπεη, θη ελψ κέρξη ην λ. 2867/2000 ε απφθηεζε 
νλφκαηνο ρψξνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ θαηφπηλ ζχλαςεο  ζπκβάζεσο κεηαμχ ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ θαη ηνπ ΗΠ/ΗΣΔ, πιένλ ε εθρψξεζε νλφκαηνο ρψξνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 
έθδνζε αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο

111
 απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ.  

Σν έηνο 2003 κε ηελ απφθαζε ΑΠ 88/154/04-07-2003 «Καηαθχξσζε ηνπ 
δηελεξγεζέληνο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ επηινγήο Αλαδφρνπ γηα ηελ Αλάζεζε ηνπ Έξγνπ 
Μειέηεο, Αλάπηπμεο, Δγθαηάζηαζεο, Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Μεηξψνπ πζηήκαηνο 
Ολνκαηνδνζίαο ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ην ρψξν .gr» αλαηέζεθε ε δηαρείξηζε ηνπ Μεηξψνπ ζην 
ΗΠ/ΗΣΔ κε ηελ ππνγξαθή ζρεηηθήο ζχκβαζεο κε ηελ Δ.Δ.Σ.Σ ζηηο 31-07-2003. 

 Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ είλαη ην δήηεκα λα  κπνξέζεη λα πξνζδηνξηζηεί ε λνκηθή θχζε ηνπ 
ΗΠ/ΗΣΔ πξνθεηκέλνπ λα δηαθαίλεηαη ζηε δηθαηνδνζία πνησλ δηθαζηεξίσλ ζα εληαρζεί θάπνηα 
ελδερφκελε δηαθνξά ηνπ κε θάπνηνλ ρξήζηε ηνπ Γηαδηθηχνπ. Μηα άπνςε ππνζηεξίδεη

112
 ην 

ραξαθηήξα ηνπ σο λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαζψο θαη σο ηέηνην απνηειείηαη θαη 
αθφκα έρεη απνθηήζεη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο. Απφ ηελ άιιε, ππέξ ηεο δεκφζηαο θχζεο ηνπ 
αλαθέξεηαη σο επηρείξεκα φηη ε ζχζηαζε ηνπ έγηλε κε ζπγθεθξηκέλν πξνεδξηθφ δηάηαγκα, είλαη 
ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη επίζεο  ρξεκαηνδνηείηαη θαη απφ ην 
ζπγθεθξηκέλν. Έηζη θαη αιιηψο , ν ξφινο πνπ έρεη αλαιάβεη ζε ζρέζε κε ηα νλφκαηα ρψξνπ 
εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ. 

Έηζη γη' απηνχο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ηειηθά ππεξηζρχεη ε άπνςε φηη ππάγεηαη ζε 
επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, δελ αζθεί φκσο δεκφζηα εμνπζία νχηε βέβαηα εθδίδεη δηνηθεηηθέο 
πξάμεηο, κε ηειηθφ απνηέιεζκα θάζε δηαθνξά πνπ ζα έρεη κε ρξήζηε ηνπ Γηαδηθηχνπ λα αλήθεη 
ζηε δηθαηνδνζία ησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ. 

3.4.2. Η Διαδικασία Εκχώρησης Ονομάτων Φώρου στην Ελλάδα 

Σν έηνο 2005, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, εθδφζεθε ε ππ’ αξηζκφλ  351/76 απφθαζε ηεο 
Δ.Δ.Σ.Σ.

113
, ε νπνία έρεη ηνλ ηίηιν "Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Υψξνπ 

(Domain Names) κε θαηάιεμε .gr'' θαη ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο θαηαξγεί φιεο ηηο πξνεγνχκελεο 
απνθάζεηο θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πεξηέρεη φιεο ηηο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε θαη 
ηε δηαδηθαζία εθρψξεζεο νλνκάησλ Γηαδηθηχνπ . 

Ζ Δ.Δ.Σ.Σ. είλαη απνθιεηζηηθά αξκφδηα γηα ηελ εθρψξεζε
114

 ησλ ειεθηξνληθψλ 
δηεπζχλζεσλ κε ηελ θαηάιεμε .gr, δειαδή ησλ: 

 νλνκάησλ ρψξνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr 

 νλνκάησλ ρψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ησλ νπνίσλ κφλν ην ηξίην 
επίπεδν είλαη Μεηαβιεηφ Πεδίν

115
 (δειαδή, ησλ ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε 

.com.gr,.edu.gr , .net.gr, .org.gr, .gov.gr)
116

. 

 Ζ ΔΔΣΣ έρεη επίζεο θαη ηελ αξκνδηφηεηα επνπηείαο δηαδηθαζίαο θαηαρψξεζεο 
ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ κε θαηάιεμε .gr

117
. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αληίζεηα απφ φηη 

ζπκβαίλεη ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε παξνκνίσο θαη κε ηηο ζπζηάζεηο
118

 ηνπ WIPO , ε εθρψξεζε 
ζηε ρψξα καο πξαγκαηνπνηείηαη κε αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε θαη φρη κε ζχκβαζε.

119
  

                                                             
110

 Ο άλσ Καλνληζκφο έρεη ηξνπνπνηεζεί ζε δχν ηνπ ζεκεία κφλν, απφ ηελ ππαξηζκ.353/185 Απφθαζε ΦΔΚ Β’ 

1251/06.09.2005. 
111

 Άξζξν 2 ηεο απφθαζεο 351/76 Δ.Δ.Σ.Σ.. 
112

 Βι. Σνπληφπνπιν/Υαηδφπνπιν, φ.π., ζει. 65 επ.. 
113

 Βι.ηλαληψηε-Μαξνχδε/Φαξζαξψηα, φ.π.,ζει.119. 
114

 Βι. Άξζξν 1 Καλνληζκνχ Δ.Δ.Σ.Σ. 
115

 Βι. Άξζξν 2 Καλνληζκνχ Δ.Δ.Σ.Σ., φπνπ νξίδεη φηη ην κεηαβιεηφ πεδίν είλαη απηφ πνπ δελ ζπληίζεηαη απφ: α) ηα 

αιθαξηζκεηηθά ζηνηρεία .gr  ή/θαη β) ηα αιθαξηζκεηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζπλζέηνπλ θνηλφρξεζηα νλφκαηα ρψξνπ κε 
θαηάιεμε .gr.   
116

Βι. Παξάξηεκα Γ Καλνληζκνχ Δ.Δ.Σ.Σ.. 
117

 Βι. Άξζξν 11. 
118

 Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο (WIPO) έρεη εθδψζεη δχν θείκελα, αλαθνξέο πνπ δηαηππψλνπλ 
ην πψο ζα πξέπεη λα δηνηθνχληαη ηα νλφκαηα δηαδηθηχνπ ψζηε λα πεηχρνπκε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε πξνζηαζία ησλ 

http://edu.gr/
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Σα κέξε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζχζηεκα εθρψξεζεο είλαη: 

 ε ΔΔΣΣ σο επνπηεχνπζα αξρή. 

 ην Μεηξψν. 

 νη Καηαρσξεηέο. 

 ν Καηαρσξνχκελνο ή θνξέαο ηνπ δηθαηψκαηνο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

Η Δ.Δ.Σ.Σ. 

πκθσλά κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2867/2000 θαη ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο, ε 
Δ.Δ.Σ.Σ. επνπηεχεη ηε δηαδηθαζία εθρψξεζεο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ TLD .gr 

120
, εθδίδεη ηελ 

απφθαζε εθρψξεζεο
121

 κεηαβίβαζεο
122

 ή θαη δηαγξαθήο
123

 γηα θάζε domain name, εθηφο απφ 
ηελ απελεξγνπνίεζε ηνπ domain name ιφγσ κε αλαλέσζεο ηνπ ή ιήμεο ηεο πεξηφδνπ 
εθρψξεζεο

124
 θαη ηελ ελεξγνπνίεζε δεζκεπκέλνπ domain name

125
,πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

ρσξίο έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο. 

Σν Μεηξών 

Σν άξζξν 16 ηεο Απφθαζεο ξπζκίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξψνπ ην νπνίν,  απνηειεί βάζε 
δεδνκέλσλ

126
, κε ην ζχλνιν ησλ εθρσξεζέλησλ domain names θαη εθείλσλ πνπ ηπρφλ 

απνηεινχλ αληηθείκελν αίηεζεο γηα εθρψξεζε, κε ηα ζηνηρεία ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε θάζε έλα 
απφ απηά, φπσο εθάζηνηε ηα ζηνηρεία απηά θαζνξίδνληαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ. κε απφθαζε ηεο. 
Δπηπιένλ, ην Μεηξψν είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Δμππεξεηεηψλ Ολνκάησλ θαη ησλ 
αξρείσλ δψλεο (zone files) πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ domain 
names.Δπίζεο, πνιχ ζεκαληηθφ είλαη φηη ην Μεηξψν δελ ιεηηνπξγεί σο Καηαρσξεηήο

127
. 

Δπνκέλσο, ην Μεηξψν, δηαρεηξίδεηαη ην ηερληθφ ηκήκα ηνπ TLD .gr. 

Οη Καηαρσξεηέο 

Σα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη Καηαρσξεηέο αιιά θαη ε ιεηηνπξγία θαη νη ππνρξεψζεηο 
ηνπο ξπζκίδνληαη

128
 ιεπηνκεξψο απφ ηελ Απφθαζε ηεο Δ.Δ.Σ.Σ., ε νπνία ηεξεί δεκνζηεχεη θαη 

θαηά θαηξνχο ηξνπνπνηεί ηνλ θαηάινγν ησλ Καηαρσξεηψλ
129

. 

Ο Καηαρσξεηήο ζηελ νπζία απνηειεί  ηνλ κεζάδνληα ζηε κεηαμχ ζρέζε ηνπ αηηνχληα κε 
ην Μεηξψν. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Καηαρσξεηέο είλαη αξκφδηνη γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ 
εθρψξεζεο domain name κε θαηάιεμε.gr, ηελ ηήξεζε ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ ησλ 
αηηήζεσλ θαη ηελ θνηλνπνίεζε ζην Μεηξψν ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ, ππνρξεσηηθψλ ή κε, ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζην domain name θαη ηηο νπνίεο ηνπο γλσζηνπνηεί ν θνξέαο. 

Ο Καηαρσξνχκελνο δηθαηνχηαη λα επηιέμεη ειεχζεξα ηνλ Καηαρσξεηή ηεο αξεζθείαο 
ηνπ, φπσο θαη λα ηνλ αιιάμεη

130
. 

Σέινο , ν Καηαρσξεηήο επηηξέπεηαη λα είλαη θαη Καηαρσξνχκέλνο φηαλ ηα domain 
names είλαη γηα δηθή ηνπ ρξήζε

131
. Ζ δηάηαμε έρεη ηεζεί γηα ηελ απνηξνπή θαηαρξεζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ Καηαρσξεηψλ, ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο ζην ζχζηεκα εθρψξεζεο domain 
names. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο ζην Γηαδίθηπν. Γηα ηα θείκελα απηά Βι. ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 
www.wipo.2.wipo.int. 
119

 Βι. Άξζξν 2. 
120

 Βι. Άξζξν 21. 
121

 Βι. Άξζξν 1 παξ. 3. 
122

 Άξζξν 15 παξ. 8. 
123

 Άξζξν 9. 
124

 Άξζξν 14. 
125

 Άξζξν 3 παξ. 9. 
126

 Άξζξν 2 
127

 Άξζξν 16 παξ .12 
128

 Άξζξα 17,18 θαη Παξάξηεκα Β ηεο Απφθαζεο. 
129

 Άξζξν 11 παξ. 3 θαη 17 παξ. 2. 
130

 Άξζξν 13. 
131

 Άξζξν 18 παξ.11. 

http://www.wipo.2.wipo.int/
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Ο Καηαρσξνύκελνο – Φνξέαο 

Ο Καηαρσξνχκελνο είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ ππνβάιιεη αίηεζε γηα ηελ 
εθρψξεζε domain name κέζσ Καηαρσξεηή. Όηαλ ην domain name εθρσξεζεί, ν 
Καηαρσξνχκελνο θαιείηαη θνξέαο

132
.  

ε αληίζεζε, κε ηα φζα ήηαλ ζε ηζρχ ππφ γηα ηελ θαηαρψξεζε νλνκάησλ, ζήκεξα 
αθνινπζείηαη ε πνιηηηθή

133
 ηνπ "αλνηρηνχ domain name" φπνπ δηθαίσκα γηα θαηαρψξεζε έρνπλ 

φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ρσξίο λα εμαξηάηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπο ζηελ Διιάδα ή κε 
θαζψο θαη δελ ππάξρεη θαζφινπ πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκφ domain names  πνπ κπνξεί

134
 

θάπνηνο λα απνθηήζεη, νχηε είλαη ππνρξεσηηθφ ν ελδηαθεξφκελνο λα είλαη θάηνρνο ΑΦΜ, φπσο 
ίζρπε παιαηφηεξα. Δπίζεο, ε ξχζκηζε απηή κε ηελ νπνία  θαζηεξψλεη θάπνηνο ηελ ειεπζεξία γηα 
λα απνθηήζεη domain name , αλαθέξεηαη θαηά κία άπνςε

 
σο  ζεκειηψδεο ζπληαγκαηηθφ 

δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηελ αλαζεσξεκέλε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 5 Α παξ. 2 γηα ειεχζεξν 
δηθαίσκα γηα πξφζβαζε ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. 

Δπηπξφζζεηα, νπζηαζηηθή αξρή πνπ δηαηξέρεη ην ζχζηεκα εθρψξεζεο domain names  
είλαη ε αξρή ηεο ρξνληθήο πξνηεξαηφηεηαο

135
, ε νπνία απνδίδεηαη ζηα αγγιηθά σο  "first come 

first served" (fcfs). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζεκαληηθφ ρξνληθφ ζεκείν γηα ηε εμαζθάιηζε ησλ 
ζπκθεξφλησλ ηνπ αηηνχληα δελ απνηειεί ε ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ ζηνλ Καηαρσξεηή, αιιά ε 
πξσηνθφιιεζε ηεο απφ ην Μεηξψν

136
.Παξφια απηά, ε αξρή απηή δελ εθαξκφδεηαη θαηά ηελ 

απφιπηε κνξθή ηεο φπσο εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο θαη φπσο 
πξνβιέπεηαη θαη απφ ηε WIPO, γηα ην νπνίν ηελ επζχλε ηελ έρεη κία επηπιένλ, ειάρηζηε 
απφθιηζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο απφ ηα δηεζλψο, φπνπ είλαη ε εθαξκνγή πεξηνξηζκέλνπ 
πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ. 

Δπηπιένλ, έλα αθφκα θαίξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ DNS ζχκθσλα κε ηελ νπνία  είλαη 
ππέξκαρνο  θαη ε WIPO

 
, είλαη φηη γηα ηελ εθρψξεζε ησλ νλνκάησλ ρψξνπ ζσζηφ ζα ήηαλ λα 

κε πξνεγείηαη θαζφινπ έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε ή φρη πξνγελέζηεξσλ δηθαησκάησλ ηξίησλ επί 
ζεκάησλ, αιιά φηη αληίζεηα, ζα πξέπεη ν ίδηνο ν αηηψλ λα ελζαξξχλεηαη λα εθαξκφζεη παξφκνην 
έιεγρν θαη παξ' φιν πνπ δελ έρεη αλαγλσξηζηεί ζηελ Δ.Δ.Σ.Σ. θαλέλα ηφζν επξχ θαζήθνλ, ε ππ' 
αξηζκ. 351/76 απφθαζε Δ.Δ.Σ.Σ. εηζάγεη έλα ζχζηεκα πεξηνξηζκέλνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ 
φπνπ βάζεη ηνπ νπνίνπ απνξξίπηεηαη ε αίηεζε εθρψξεζεο νλφκαηνο ρψξνπ ηνπ νπνίνπ ην 
κεηαβιεηφ κέξνο, είλαη αληίζεην πξνο ηα ρξεζηά ήζε θαη ηε δεκφζηα ηάμε

137
, απνηειείηαη απφ 

ιέμεηο θιεηδηά ηνπ Γηαδηθηχνπ (www, email) 
138

, ε εάλ ε αίηεζε ππνβιήζεθε κε πξνθαλή 
θαθνπηζηία

139
 θαη αλ ππάξρεη γεσγξαθηθφο φξνο ή δηγξάκκαηνο θσδηθφο ρψξαο

140
. 

  Αθφκα ζην επφκελν άξζξν ηεο απφθαζεο
141

 αλαιχνληαη νη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζηε 
δηαγξαθή ηνπ domain name θαη νη νπνίνη είηε εμεηάδνληαη απηεπαγγέιησο είηε απφ θάπνηα 
θαηαγγειία θάπνηνπ ηξίηνπ πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, φπνπ αθνξά θαη ηελ πεξίπησζε θαηά 
ηελ νπνία ην φλνκα ρψξνπ δελ έρεη δηαθξηηηθφ ραξαθηήξα. 

Ζ δηαδηθαζία εθρψξεζεο ησλ domain names ζηεξίδεηαη ζηε δηαθάλεηα, ηελ ηαρχηεηα θαη 
ηε ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ, ι.ρ. ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο 
επηθνηλσλίαο ησλ κεξψλ. Ζ δηαδηθαζία

142
 θαηαρψξηζεο έρεη σο εμήο:  

Ο Καηαρσξνχκελνο ππνβάιιεη ζηνλ Καηαρσξεηή ηεο επηινγήο ηνπ αίηεζε εθρψξεζεο, 
ζε ειεθηξνληθή ή έληππε κνξθή, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Δ ηεο 
Απφθαζεο, παξέρνληαο θάζε αλαγθαία πξνο ηνχην πιεξνθνξία. Αθνχ πξψηα ν 
Καηαρσξνχκελνο επηιέμεη ην θαηάιιειν φλνκα θαη θάλεη έιεγρν δηαζεζηκφηεηαο κέζσ ηεο 
εθαξκνγήο “Web Whois”.Δπίζεο ,πξέπεη λα θάλεη έιεγρν σο πξνο ηελ χπαξμε ή κε 
πξνεγνχκελσλ δηθαησκάησλ ηξίησλ (ζήκα, δηαθξηηηθφο ηίηινο, επσλπκία επηρείξεζεο θ.ιπ.). 
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 Άξζξν 2. 
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 Βι. Σνπληφπνπιν /Υαηδφπνπιν, φ.π., ζει.71. 
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 Άξζξν 4 παξ. 7 θαη 8. 
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 Άξζξν 4 παξ. 6. 
136

 Άξζξν 11 παξ. 5 θαη 6. 
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Δπηπιένλ, καδί κε ηελ αίηεζε ππνβάιιεηαη θαη κηα ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
ελδηαθεξφκελνπ φηη "κε ην αηηεζέλ Όλνκα Υψξνπ δελ παξαβηάδνληαη δηθαηψκαηα ηξίησλ" 
143

,θαηά ηε δηαδηθαζία εγθξίζεσο ηεο αίηεζεο δελ πξαγκαηνπνηείηαη θαλέλαο έιεγρνο κε ην αλ 
παξαβηάδνληαη αληίζηνηρα δηθαηψκαηα ηξίησλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα ζε δηαθξηηηθά 
γλσξίζκαηα. Σελ ίδηα ζηηγκή, αλαθέξεη ν Καλνληζκφο  φηη ε εθρψξεζε  Ολφκαηνο Υψξνπ  δε 
ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη απφθηεζε δηθαηψκαηνο ζε δηαθξηηηθφ γλψξηζκα

144
 , αιιά αθφκα θαη 

φηη ήδε δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ απνθηεζεί, δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο δελ πεξηνξίδνληαη απφ ηηο 
παξαπάλσ δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ. πλεπψο ,μεθαζαξίδεη κε άιια ιφγηα φηη ην φλνκα ρψξνπ 
απφ κφλν ηνπ, φρη κφλν δε γελλά δηθαίσκα ζε δηαθξηηηθφ γλψξηζκα, αιιά θαη φηη θάπνηα ηπραία 
πξνζβνιή ζε θάπνην δηθαίσκα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, κπνξεί λα θέξεη  θαη ηε δηαγξαθή ηνπ 
ήδε εθρσξεκέλνπ νλφκαηνο ρψξνπ. 

ηε ζπλέρεηα, ν θαηαρσξεηήο γλσζηνπνηεί, εληφο κηαο εξγάζηκεο εκέξαο, ηα πιήξε 
ζηνηρεία ηεο αίηεζεο ζην Μεηξψν κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. Σν Μεηξψν δίδεη άκεζα ζε θάζε 
αίηεζε αξηζκφ πξσηνθφιινπ, ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη εκεξνκελία, ψξα θαη ιεπηφ ηεο ψξαο 
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη θνηλνπνηεί ειεθηξνληθά ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο θαη ηνπ πξσηνθφιινπ 
ζηνλ Καηαρσξεηή, ν νπνίνο θαη δίδεη ζηνλ Καηαρσξνχκελν απνδεηθηηθφ έγγξαθν ηεο θαηάζεζεο 
ηεο αίηεζεο κε φια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία. 

Σν Μεηξψν, κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη πξηλ ηελ πξσηνθφιιεζε ηεο, εξεπλά 
άκεζα αλ ε αίηεζε είλαη αλππφζηαηε

145
,θαη εθφζνλ δελ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε ελεξγνπνηεί 

πξνζσξηλά ην domain name, πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο αίηεζεο, θαη ραξαθηεξίδεη ηελ αίηεζε 
ζην Μεηξψν κε ηελ έλδεημε «πξνζσξηλή ελεξγνπνίεζε». Σν απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα επί ηνπ 
domain name δελ απνθηάηαη κε ηελ πξνζσξηλή ελεξγνπνίεζε. 

Ζ Δ.Δ.Σ.Σ. δελ εμεηάδεη αίηεζε εθρψξεζεο domain name, εάλ δελ ηελ ελεκεξψζεη ν 
Καηαρσξεηήο, εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο, φηη ν Καηαρσξνχκελνο 
θαηάβαιε ηα αλαινγνχληα λφκηκα ηέιε. Ζ πξφβιεςε γηα ηελ θαηαβνιή ηειψλ πξηλ ηελ εμέηαζε 
ηεο αίηεζεο είλαη ζχκθσλε θαη κε ηε ζχζηαζε ηνπ WIPO φηη «ηα domain names ζα 
ελεξγνπνηνχληαη κφλνλ θαηφπηλ ηεο εμνθιήζεσο ηνπ ηέινπο θαηαρψξηζεο»

146
. 

Ζ Δ.Δ.Σ.Σ., εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη εκεξψλ απφ ηε δηαβίβαζε ηεο 
αίηεζεο ζην Μεηξψν απφ ηνλ Καηαρσξεηή, εθδίδεη απφθαζε κε ηελ νπνία είηε εθρσξεί ην 
domain name είηε απνξξίπηεη ηελ αίηεζε. Ζ απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζην Μεηξψν, ην νπνίν θαη 
ηελ εθαξκφδεη είηε ελεξγνπνηψληαο νξηζηηθά ην domain name πξνβαίλνληαο ζε δεκνζίεπζε ηνπ 
ζηελ πξψηε πεξίπησζε είηε ηεξκαηίδνληαο ηελ πξνζσξηλή ελεξγνπνίεζε ζηε δεχηεξε. 

Δπηπιένλ, ε δηάξθεηα ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ην domain name είλαη δηεηήο
147

 θαη κεηξάηαη 
απφ ηελ εκεξνκελία ηεο φπνπ ππνβάιιεηαη ε αληίζηνηρε αίηεζε εθρψξεζεο ζην Μεηξψν. 
Δπηπιένλ, ε παξαπάλσ εθρψξεζε κπνξεί λα αλαλεψλεηαη δηαξθψο γηα δηαδνρηθέο πεξηφδνπο 
δχν εηψλ, φκσο  κε ηελ πξνυπφζεζε ν ελδηαθεξφκελνο λα ππνβάιιεη αίηεζε ην αξγφηεξν ηξεηο 
εξγάζηκεο κέξεο πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο δηεηίαο θαη θάπνην ηέινο θαηαρψξεζεο ην νπνίν 
δελ κπνξεί λα είλαη παξαπάλσ απφ 44 Δπξψ

148
.  

Μεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ εθρψξεζεο ή αλαλέσζεο, ην domain name 
απελεξγνπνηείηαη θαη εθφζνλ πεξάζεη θαη έλα ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε εκεξψλ είλαη 
δηαζέζηκν πξνο θαηαρψξηζε απφ νπνηνδήπνηε

149
 ελδηαθεξφκελν πξφζσπν . ην ζρήκα 5 

δηαθαίλεηαη ζρεκαηηθά ε ζρέζε πνπ έρνπλ ηα κέξε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζχζηεκα εθρψξεζεο. 
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 Άξζξν 11 παξ. 2 ζηνηρ. γ. 
144

 Άξζξν 4 παξ. 9. 
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 Βι. ζην Άξζξν 7 πνηεο αηηήζεηο ζεσξνχληαη αλππφζηαηεο.  
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 WIPO, First Report, παξ. 96, ζει.29. 
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 Βι. Άξζξν 14. 
148

 Βι. Παξάξηεκα Γ Καλνληζκνχ Δ.Δ.Σ.Σ.. 
149

 Βι. Άξζξν 4 παξ.1 ηεο απφθαζεο έηζη φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ  ΦΔΚ Β’ 1251/06.09.2005 απφθαζε Δ.Δ.Σ.Σ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε ηέζεθε ζε ηζρχ ψζηε λα κπνξεί λα πξνζηαηέςεη ηνλ δηθαηνχρν πνπ κάιινλ ακέιεζε λα 
αλαλεψζεη ηελ εθρψξεζε απφ ηνλ θίλδπλν ηξίηνη λα πξνιάβνπλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν domain 
name. Βι. Ξνπξαθά,φ.π.,ζει.139. 
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ρήκα 5: ρέζε πνπ έρνπλ ηα κέξε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζύζηεκα εθρώξεζεο. 

3.4.3. ύνθεση Ονομάτων Φώρου με κατάληξη .gr 

Σα domain names ζρεκαηίδνληαη ζχκθσλα κε εηδηθνχο θαλφλεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη 
αλαγλψζηκα απφ ην πξσηφθνιιν ηνπ Γηαδηθηχνπ.

150
 Δηδηθφηεξα: 

Γηα φια ηα επίπεδα ησλ domain names είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη εμήο 
ραξαθηήξεο: α) ηα πεδά θαη θεθαιαία

151
 γξάκκαηα ηνπ ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ (A-z,a-z), ηα νπνία 

δηαβάδνληαη απφ ην πξσηφθνιιν ρσξίο δηαθνξνπνίεζε, είηε δαθηπινγξαθνχληαη απφ ηνλ 
ρξήζηε σο πεδά είηε σο θεθαιαία, β) νη αξηζκνί 0-9 θαη γ) νη εηδηθνί ραξαθηήξεο [-], ν νπνίνο δελ 
κπνξεί λα βξίζθεηαη ζηελ αξρή ή ζην ηέινο θάζε επηπέδνπ ηνπ domain name ή λα βξίζθεηαη ζε 
δηαδνρηθή παξάηαμε, θαη [.], ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηνλ δηαρσξηζκφ επηπέδσλ. 

Δηδηθά, γηα ην κεηαβιεηφ πεδίν κφλν, θαη φρη γηα ηνλ TLD .gr ή ηα Κνηλφρξεζηα, είλαη 
δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, εθηφο απφ ηνπο αλσηέξσ ραξαθηήξεο, θαη ηα πεδά θαη θεθαιαία 
γξάκκαηα ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ (Α-Χ,α-σ)

152
, θσδηθνπνηεκέλα ζε κνξθή PUNYCODE, ηα 

νπνία δηαβάδνληαη απφ ην πξσηφθνιιν ρσξίο δηαθνξνπνίεζε, είηε δαθηπινγξαθνχληαη απφ ηνλ 
ρξήζηε σο πεδά είηε σο θεθαιαία, είηε κε ηφλν είηε ρσξίο. Ζ PUNYCODE κνξθή ελφο domain 
name απνηειεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εκθαλίδεηαη, φηαλ νη ειιεληθνί ραξαθηήξεο απφ ηνπο 
νπνίνπο απνηειείηαη, έρνπλ θσδηθνπνηεζεί θαηά ηξφπν ψζηε ην πξσηφθνιιν ηνπ Γηαδηθηχνπ λα 
είλαη ζε ζέζε λα ηνπο αλαγλσξίζεη θαη αλαγλψζεη. 

Δπίζεο, ην κεηαβιεηφ πεδίν πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηξείο ραξαθηήξεο
153

 θαη καδί κε 
ην κε κεηαβιεηφ πεδίν πεξηιακβάλεη έσο θαη εμήληα ραξαθηήξεο, φπνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη 
ε θαηάιεμε .gr. Όζνλ αθνξά ζηα επφκελα επίπεδα, πέξαλ ηνπ δεπηέξνπ θαη ηξίηνπ επηπέδνπ, ηα 
νπνία κπνξεί λα ζρεκαηίζεη ν θνξέαο κφλνο ηνπ, ν κέγηζηνο αξηζκφο ραξαθηήξσλ είλαη 255, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ TLD, ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ.  

Δπηπιένλ, ηζρχνπλ θαη νη αθφινπζνη θαλφλεο: 

1. Ο TLD «.gr» θαη ηα Κνηλφρξεζηα αλαγξάθνληαη πάληα κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο
154

. 
Δπνκέλσο, είλαη δπλαηή ε εθρψξεζε ηνπ domain name «ηξάπεδα.gr», αιιά φρη θαη ηνπ 
«ηξάπεδα.γξ». 

2. Σν κεηαβιεηφ πεδίν ελφο domain name κπνξεί λα απνηειείηαη είηε απφ ιαηηληθνχο 
ραξαθηήξεο είηε απφ ειιεληθνχο. πλδπαζκφο απηψλ ζην ίδην επίπεδν δελ είλαη εθηθηφο

155
.Έηζη, 

δελ εθρσξνχληαη domain names ηεο κνξθήο «myθσο.gr» 

3. Δθρσξνχληαη domain names κε ειιεληθνχο ραξαθηήξεο, νη νπνίνη παίξλνπλ φια ηα 
ζεκεία ζηίμεο π.ρ. ηφλν, δηαιπηηθά, πλεχκαηα θ.ιπ. Αληίζεηα δελ είλαη δπλαηή ε εθρψξεζε 
domain names κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο νη νπνίνη θέξνπλ ηφλνπο, umlaut [··] θ.ιπ. 

4.Γελ πθίζηαηαη δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηνπ ζίγκα [ζ] θαη ηνπ ηειηθνχ ζίγκα [ο], ην νπνίν 
αληηθαζίζηαηαη απηνκάησο απφ ην [ζ], 
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 Βι. Άξζξν 3. 
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 Βι. Άξζξν 3 παξ.1. 
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 Βι. Άξζξν 3 παξ.2. 
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 Βι. Άξζξν 3 παξ.4. 
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 Βι. Άξζξν 3 παξ.1 ζηνηρ. β. 
155

 Βι. Άξζξν 3 παξ.3. 
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 5. Όηαλ ν θαηαρσξνχκελνο δεηήζεη ηελ εθρψξεζε ειιεληθήο ιέμεο άηνλεο π.ρ. 
«ηξαπεδα.gr» θαη ηνπ εθρσξεζεί, ηφηε ε Δ.Δ.Σ.Σ. ελεξγνπνηεί ην domain name άηνλν θαη 
δεζκεχεη φια ηα domain names πνπ πεξηέρνπλ ηε ιέμε «ηξάπεδα» κε φια ηα ζεκεία ζηίμεο, ζε 
νπνηνδήπνηε γξάκκα είλαη δπλαηφλ λα ηεζνχλ απηά, δειαδή «ηξάπεδα.gr», «ηξαπέδα.gr», 
«ηξαπεδά.gr» θ.ιπ.. Δληνχηνηο δελ ηα ελεξγνπνηεί θηφιαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, αλ ν ρξήζηεο 
πιεθηξνινγήζεη ηε ιέμε κε ηφλν, δελ νδεγείηαη ζε θάπνηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν. 

6. Όηαλ ν θαηαρσξνχκελνο δεηήζεη ηελ εθρψξεζε ηεο ιέμεο κε ηφλν θαη ηνπ εθρσξεζεί, 
ηφηε ε Δ.Δ.Σ.Σ. ελεξγνπνηεί θαη ηελ άηνλε θαη ηελ ηνληζκέλε κνξθή ηεο ιέμεο θαη παξάιιεια 
δεζκεχεη, ρσξίο λα ελεξγνπνηεί, φια ηα domain names, πνπ πεξηέρνπλ ηε ιέμε απηή, κε φια ηα 
ζεκεία ηεο ζηίμεο ζε νπνηνδήπνηε γξάκκα είλαη δπλαηφλ λα ηεζνχλ απηά. ηελ πεξίπησζε απηή 
είηε ν ρξήζηεο πιεθηξνινγήζεη ηε ιέμε κε ηφλν ή άηνλα νδεγείηαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ 
θνξέα ηνπ domain name. 

7. Γεζκεχνληαη, επίζεο, θαη φια ηα νκφγξαθα
156

 domain names. Οκφγξαθα νλφκαηα 
ρψξνπ

157
, είλαη ηα domain names ησλ νπνίσλ ην κε κεηαβιεηφ πεδίν, π.ρ. ν TLD «.gr» ή ην 

Κνηλφρξεζην π.ρ. «com.gr», ηαπηίδεηαη θαη ην κεηαβιεηφ ηνπο πεδίν ηαπηίδεηαη νπηηθά ζηε 
ιαηηληθή θαη ζηελ ειιεληθή γξαθή, παξφιν πνπ γηα ηνπο ππνινγηζηέο απνηειείηαη, ζε απζηεξά 
ηερληθφ πιαίζην, απφ δηαθνξεηηθνχο ραξαθηήξεο. Έηζη, ην domain name «NOKIA.gr», φηαλ 
εθρσξεζεί κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο, είλαη νκφγξαθν ηνπ domain name «NOKIA.gr», ην νπνίν 
έρεη εθρσξεζεί κε ειιεληθνχο ραξαθηήξεο. 

Οη νκφγξαθνη ραξαθηήξεο ησλ δχν αιθαβήησλ είλαη νη αθφινπζνη: 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΔ 

 

 

ΛΑΣΙΝΙΚΟΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΔ 

α A a A 

β B b B 

ε E e E 

δ Z z Z 

η I i I 

θ K k K 

κ M m M 

ν O o O 

ξ P p P 

η T t T 

ρ X x X 

ε H n N 

ε H h H 

λ N v V 

π Y u U 

π Y y Y 
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 Βι. Άξζξν 3 παξ.8. 
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 Βι. Άξζξν 2. 
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8. Άιια ζχκβνια, φπσο ην ζχκβνιν ηνπ «θαη» (&), δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, 
ελψ ην ζχκβνιν ηνπ θνριία (@) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν σο κέξνο e-mail δηεχζπλζεο. 

Ζ ειιεληθή γξαθή ησλ ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ εηζήρζε σο κέηξν γηα ηε 
δηεχξπλζε

158
 ηεο δηείζδπζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηε ρψξα, απεπζπλφκελν θπξίσο ζε νκάδεο 

πιεζπζκνχ κεγάιεο ειηθίαο ή  κηθξήο εμνηθείσζεο κε ηελ αγγιηθή γιψζζα. Σελ επηηπρία ηνπ 
κέηξνπ ζα θξίλεη ν ρξφλνο, ήδε φκσο δηαθαίλεηαη κηα, αδηθαηνιφγεηε ίζσο, επηβάξπλζε ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ λ' απνθηήζνπλ ειιεληθέο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο, αιιά θαη ησλ ήδε 
δηθαηνχρσλ, νη νπνίνη, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ πξνβιήκαηα ρξήζεο ηεο ειεθηξνληθήο ηνπο 
δηεχζπλζεο ζην κέιινλ, θαινχληαη λα αλαιάβνπλ ην αληίζηνηρν θφζηνο θαηαρψξεζεο 
πνιιαπιψλ ζπλδπαζκψλ. 
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 Βι.Δ.Παπαθσλζηαληίλνπ, φ.π.,ζει.389. 



«ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ»                                                                                       ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟY ΥΡΤΟΤΛΑ  

ΝΟΜΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ DOMAIN NAMES                                                                                                                36 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4: Η ΝΟΜΙΚΗ ΥΤΗ ΣΨΝ DOMAIN NAMES 

Αξρηθά, φζνλ αθνξά αθνξά ηε λνκηθή θχζε ησλ νλνκάησλ ρψξνπ, ην πξψην ζεκαληηθφ 
ραξαθηεξηζηηθφ πνπ αμίδεη λα επηζεκαλζεί είλαη ν άπινο ραξαθηήξαο ηνπ

159
, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη ην φλνκα ρψξνπ δελ δηαζέηεη πιηθή ππφζηαζε. Δπηπιένλ, θάησ απφ ην πξίζκα ηνπ 
ίδηνπ ζέκαηνο , ηξεηο είλαη νη δηαζηάζεηο ηνπ πνπ ζα κειεηεζνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ ιεπηνκεξψο: 
πξψηνλ, ν πεξηνπζηαθφο ραξαθηήξαο ηνπ, δεχηεξνλ, ν απφιπηνο ραξαθηήξαο ηνπ θαη ηξίηνλ, ε 
ζρέζε πνπ έρεη κε ηα δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα. 

4.1 Περιουσιακή Διάσταση των Domain Names 

χκθσλα κε ηελ ζσζηφηεξε θαη επηθξαηνχζα ζέζε ηα δηθαηψκαηα
160

 απνηεινχλ ηε κία απφ ηηο 
δχν θαηεγνξίεο ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ δηθαίνπ. πλεπψο ηα δηθαηψκαηα ,πνπ ην έλλνκν 
ζπκθέξνλ ην νπνίν ππεξεηνχλ θαη ζηεξίδνληαη είλαη θπξίσο νηθνλνκηθφ ραξαθηεξίδνληαη σο  
«πεξηνπζηαθά». 

Έηζη, ε πεξηνπζία απνηειεί έλαλ ελλνηνινγηθφ ππξήλα κέζα απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηνπλ 
θαη πεγάδνπλ φιεο νη έλλνκεο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ ηα νπνία  δελ έρνπλ απζηεξά πξνζσπηθφ 
ραξαθηήξα. Όια απηά νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη σο πεξηνπζία είλαη ην ζχλνιν ησλ δεθηηθψλ 
ρξεκαηηθήο απνηίκεζεο έλλνκσλ ζρέζεσλ (δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ) θάπνηνπ 
πξνζψπνπ, θαζψο θαη αιεζηλψλ θαηαζηάζεσλ πνπ παξέρνπλ πξνζδνθία θηήζεσο, φπσο γηα 
παξάδεηγκα είλαη είλαη ε θήκε

161
, ε πίζηε, ε πειαηεία.  

Δπηπιένλ, ε θχζε ηνπ αγαζνχ ησλ domain names καο πξνζδηνξίδεη θαη ηελ 
πεξηνπζηαθή ηνπο δηάζηαζε, γη' απηφ αθξηβψο ην ιφγν θαη αλήθνπλ ζηελ έλλνηα ηεο πεξηνπζίαο. 
Σα domain names πξνθαλψο θαη ηθαλνπνηνχλ έλλνκα ζπκθέξνληα νηθνλνκηθήο θχζεο, 
επνκέλσο έρνπλ ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή αμία, θαη κε απνηέιεζκα λα  είλαη θαη δεθηηθά ζηε 
κεηαβίβαζε. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα  ππάξρεη θαη ζπγθεθξηκέλε πξφβιεςε

162
 ζην άξζξ. 15 

ηεο ππ' αξηζκ. 351/76 απφθαζεο ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. 

Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία εθρψξεζεο ελφο νλφκαηνο ρψξνπ φπσο 
αθξηβψο  έρεη νξηζηεί ζηελ  παξαπάλσ απφθαζε, ζην δηάζηεκα απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 
πξνθεηκέλνπ λα  εθρσξεζεί έλα domain name  κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή

163
 ελεξγνπνίεζε ηνπ 

παξεκβάιιεηαη έλα ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν απφ ηε κία ην φλνκα ρψξνπ 
ελεξγνπνηείηαη

164
 πξνζσξηλά θαη απφ ηελ άιιε ε Δ.Δ.Σ.Σ. εμεηάδεη θαηά πφζνλ ην δπλαηφλ 

εθαξκφδνληαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο κε ζθνπφ λα ελεξγνπνηεζεί
165

 θαη νξηζηηθά. ην 
παξαπάλσ δηάζηεκα, απηφο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αίηεζε γηα ηελ εθρψξεζε ηνπ 
domain name έρεη κφλν ην δηθαίσκα πξνζδνθίαο ην νπνίν επίζεο ππνζηεξίδεηαη απφ πνιινχο  
φηη κπνξεί αθφκα λα είλαη θαη αληηθείκελν

166
 κεηαβίβαζεο. 

 Δπηπιένλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο ηνπ νλφκαηνο 
ρψξνπ, δελ κπνξεί παξά λα ζεσξεζεί φηη ζα ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα θαηάζρεζεο ηνπ, 
γεγνλφο πνπ απνηειεί  αθφκα έλα ζηνηρείν πνπ καο πεγαίλεη ζην λα απνδερηνχκε ηνλ 
πεξηνπζηαθνχ  ραξαθηήξα ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ.  

ηελ ίδηα παξαπάλσ αλαθεξζείζα ππ' αξηζκ. 351/76 απφθαζε  πξνβιέπνληαη ηα εμήο: 

«Έλα Όλνκα Χώξνπ πνπ έρεη θαηάιεμε .gr δηαγξάθεηαη όηαλ ζπληξέρνπλ κία ή 
πεξηζζόηεξεο από ηηο εμήο πεξηνξηζηηθά νξηδόκελεο πεξηπηώζεηο: .......β. Σε πεξίπηωζε πνπ ν 
Φνξέαο είλαη θπζηθό πξόζωπν θαη απνβηώζεη, εθόζνλ νη εθηειεζηέο

167
 ηεο δηαζήθεο ή νη λόκηκνη 

θιεξνλόκνη ηνπ δελ δεηήζνπλ κέζα ζε δηάζηεκα 6 κελώλ από ηελ εκεξνκελία ζαλάηνπ ηνπ 
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 Βι. Φ. Μάιακα, Ζ Φνξνιφγεζε ηνπ Domain Name, ΓΔΔ 2001, ζει 1216. 
160

 Ζ άιιε θαηεγνξία αληηθεηκέλσλ δηθαίνπ είλαη ηα «πξάγκαηα». 
161

 Βι. Απ. Γεσξγηάδε, Γεληθέο Αξρέο Αζηηθνχ Γηθαίνπ, 2002, ζει. 230. 
162

 Βι. θαη ην δηθηπαθφ ηφπν: http://www.1stin.com/index.htm ζην νπνίν πσινχληαη domain names. Όπσο θαη ηνλίδεηαη 
ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζειίδα ηνπ site, ηα νλφκαηα ρψξνπ ππφ ηνλ gTLD .com είλαη πξψηα έλαληη ησλ άιισλ ζε δήηεζε,θαη 

φπσο ζπλεπάγεηαη θαη ζε αμία, θαη αθνινπζνχλ ηα νλφκαηα ρψξνπ ππφ ηνλ gTLD .net. 
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 Άξζξν 11 παξ. 15 απφθαζεο 351/76 ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. 
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 Άξζξν 11 παξ. 9. 
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Άξζξν 11 παξ.12.  
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 Βι. θαη Ξνπξαθά, φ.π., ζει. 210. 
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 Άξζξν 9 παξ. 1. 
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«ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ»                                                                                       ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟY ΥΡΤΟΤΛΑ  

ΝΟΜΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ DOMAIN NAMES                                                                                                                37 
 

θπζηθνύ πξνζώπνπ, ηε κεηαβνιή
168

 νλνκαηεπωλύκνπ / επωλπκίαο ηνπ Φνξέα ηνπ Ολόκαηνο 
Χώξνπ πνπ έρεη ηελ θαηάιεμε .gr εμαηηίαο θαζνιηθήο δηαδνρήο».  

Έηζη ινηπφλ, απφ ηελ  παξαπάλσ ξχζκηζε, πξνθχπηεη ην γεγνλφο φηη ην φλνκα ρψξνπ 
κπνξεί θαη λα θιεξνλνκεζεί θαη θαηά ην ζπγθεθξηκέλν ζπλεπάγεηαη θαη πάιη ν πεξηνπζηαθφο ηνπ 
ραξαθηήξαο. Έηζη θαη αιιηψο πξνο  ηελ ίδηα νδφ ηεο νηθνλνκηθήο απνηίκεζεο

169
 ηνπ νλφκαηνο 

ρψξνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο  πεξηνπζηαθήο ηνπ θχζεο, καο θαηεπζχλεη θαη ε ξχζκηζε ηνπ 
άξζξνπ 4 παξ. 1 ζηνηρ. α ηεο απφθαζεο ζηελ νπνία γίλεηαη αλαθνξά γηα ηελ  ζπλαίλεζε ηνπ 
θνξέα δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ θαη απφ ηξίηνλ. 

Δπηπξφζζεηα, ε νηθνλνκηθή θαη σο απνηέιεζκα πεξηνπζηαθή θχζε ησλ νλνκάησλ 
ρψξνπ θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηε δξάζε πνπ αλέιαβαλ νη cybersquatters (θπβεξλνζθεηεξηζηέο). 
Οη cybersquatters, έηζη φπσο έρνπλ αθξηβψο έρνπλ αλαιπζεί ζηελ Final Report ηεο WIPO

170
 

ζηηο 30 Απξηιίνπ 1999, ζθφπηκα, θαηαρξεζηηθά θαη θαθφπηζηα πξνιαβαίλνπλ  θαηαρσξνχλ 
νλφκαηα ρψξνπ ηα νπνία απνηεινχληαη απφ ζήκαηα ή αιιηψο απφ δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα 
θήκεο, κε ζθνπφ ηε κεηαβίβαζε ηνπο ζηηο αληίζηνηρέο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ηα αληίζηνηρα 
δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζχλζεζε ησλ νλνκάησλ 
ρψξνπ είηε ζε θάπνην ηξίην πξφζσπν πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα πξνρσξήζεη ζηελ πψιεζε ησλ 
επηρεηξήζεσλ

171
, έλαληη ζπρλά κεγάινπ

172
 αληαιιάγκαηνο.  

ηνλ θπβεξλνζθεηεξηζκφ
173

 αλήθεη ελλνηνινγηθά θαη ε αληίζηνηρε πεξίπησζε ηνπ 
warehousing πνπ απνηειεί ζηελ πξαθηηθή ηεο θαηαρψξηζεο αξθεηά κεγάινπ αξηζκνχ domain 
names πνπ ζπληίζεληαη απφ ην δηαθξηηηθφ γλψξηζκα επηρεηξήζεσλ κε απψηεξν απνηέιεζκα 
ζρεδφλ πάληα ηελ πψιεζε ηνπο ζε απηέο

174
.  

4.2 To domain name ως απόλυτο δικαίωμα 

Με ηελ εθρψξεζε νλφκαηνο ρψξνπ
175

, ν θνξέαο απνθηά απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ 
νλφκαηνο ρψξνπ, γεγνλφο απφ ην νπνίν θαη ζπλεπάγεηαη ν απφιπηνο ραξαθηήξαο ηνπ 
δηθαηψκαηνο επί ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ, γηα ην νπνίν ηφζν ε ζεηηθή φζν θαη ε αξλεηηθή δηάζηαζε 
ηνπ πξνθχπηνπλ πάξα πνιχ εχθνια κέζα απφ ην θείκελν ηεο παξαπάλσ απφθαζεο. 

Αλαθνξηθά, ε ζεηηθή δηάζηαζε ζπλίζηαηαη ζηε ρξήζε ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ απφ ηνλ 
δηθαηνχρν. Ζ απφθαζε πξνβιέπεη φηη φηαλ ην φλνκα ρψξνπ ην νπνίν θαη εθρσξείηαη απνηειείηαη 
απφ κεηαβιεηφ πεδίν κε ειιεληθνχο ραξαθηήξεο, ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ζα 
επεθηαζεί απηφκαηα θαη ζηελ πεδή άηνλε κνξθή ηνπ

176
. Δπίζεο, πξνβιέπεηαη αθφκα φηη ν 

θνξέαο ελφο domain name είλαη δπλαηφ ζε θάζε πεξίπησζε αθνχ έρεη γίλεη ζπκθσλία λα 
παξαρσξήζεη ζε ηξίην ηε ρξήζε ηνπ αληίζηνηρνπ νλφκαηνο ρψξνπ πνπ ηνπ εθρψξεζε

177
 ε 

Δ.Δ.Σ.Σ.. Δπηπξφζζεηα, ζην δηθαίσκα επί ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ πεξηιακβάλεη θαη ε 
πξαγκαηνπνίεζε απηφκαηεο δέζκεπζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπ

178
 ρσξίο ή κε ζεκεία 

ζηίμεο
 
ή κε εληειψο δηαθνξεηηθά ζεκεία ζηίμεο ή αθφκα θαη ζε δηαθνξεηηθά ςεθία, θαζψο επίζεο 

θαη ε απηφκαηε δέζκεπζε ησλ νκφγξαθσλ, παξέρνληαο ηαπηφρξνλα ηε δπλαηφηεηα ζην θνξέα 
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 πγθεθξηκέλα, άξζξν 9 παξ. 1 ζηνηρ.viii. 
169

 Βι. Ξνπξαθά, φ.π., ζει. 203. 
170

Βι. WIPO, Final Report, φ.π., ζει. 53.  
171

 Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε εηαηξία Mc Donald's ε νπνία πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ην φλνκα ρψξνπ 
πνπ αληηζηνηρεί ζην δηαθξηηηθφ ηεο γλψξηζκα εμαλαγθάζηεθε λα δψζεη ππφ ηε κνξθή δσξεάο έλα πνζφ χςνπο $ 3.500. 

Βι. Σνπληφπνπινπ/Υαηδφπνπιν, φ.π., ζει. 24. 
172

 Αμίδεη λα ηνλίζνπκε φηη δελ απνθιείεηαη ην ελδερφκελν ν θπβεξλνζθεηεξηζηήο λα κελ έρεη ζθνπφ ηελ πψιεζε ηνπ 
νλφκαηνο ρψξνπ αιιά λα ζέιεη λα ην θαηαθξαηήζεη είηε γηα λα εκπνδίδεη ηελ θαηαρψξηζε ηνπ απφ ηνλ πξαγκαηηθφ 

δηθαηνχρν ηνπ αληίζηνηρνπ δηαθξηηηθνχ γλσξίζκαηνο, είηε γηα δηθηά ηνπ ρξήζε, φρη  δειαδή γηα ηελ απνθφκηζε θάπνηνπ 
νηθνλνκηθνχ νθέινπο αθνχ ζα επσθειεζεί  απφ ηε θήκε ηνπ δηαθξηηηθνχ γλσξίζκαηνο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ πξντφληνο 
πνπ ρξεζηκνπνίεζε κε ζθνπφ ηε ζχλζεζε ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ. 
173

 Βι. αλαιπηηθά θεθ.5, 5.4.1. 
174

 Δδψ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε θαη ηελ πεξίπησζε ησλ typosquatters νη νπνίνη θαηαρσξνχλ γλσζηά νλφκαηα ρψξνπ 
πνιχ ιίγν παξαιιαγκέλα, ψζηε λα επσθειεζνχλ  απφ ηελ αβιεςία θαη ηα αληίζηνηρα ηππνγξαθηθά ιάζε πνπ ζπρλά νη 

ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ κπνξεί θαη λα θάλνπλ θαηά ηελ πιεθηξνιφγεζε ελφο γλσζηνχ νλφκαηνο ρψξνπ κε απνηέιεζκα 
λα κπαίλνπλ ζην site πνπ ν αληίζηνηρνο  typosquatter έρεη θαηαρσξίζεη. Παπαθσλζηαληίλνπ, φ.π., ζει. 406. 
175

 Άξζξν 2, άξζξν 4 παξ. 1 θαη 8 θαη άξζξν 11 παξ.9 απφθαζεο 351/76 ηεο Δ.Δ.Σ.Σ.. 
176

  Άξζξν 3 παξ. 6. 
177

 Άξζξν 4 παξ. 1 ζηνηρ. α. 
178

 Άξζξν 3 παξ. 7 θαη 8, άξζξν 4 παξ.1 ζηνηρ. β . 
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ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ λα ελεξγνπνηήζεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ δεζκεπκέλεο κνξθέο 
ρσξίο σζηφζν λα απαηηείηαη  θάπνηα πξνεγνχκελε απφθαζε ηεο Δ.Δ.Σ.Σ..  

Δπίζεο, ν δηθαηνχρνο ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ λνκηκνπνηείηαη λα κεηαβηβάζεη είηε ην ίδην
179

 
domain name  είηε ην δηθαίσκα ηεο πξνζδνθίαο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ νξηζηηθή

180
 

ελεξγνπνίεζε ηνπ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην δηθαίσκα ζηα επίπεδα ηα νπνία ν δηθαηνχρνο ηνπ 
νλφκαηνο ρψξνπ είλαη δπλαηφ λα πξνζζέηεη απφ κφλνο ηνπ, ρσξίο δειαδή λα είλαη απαξαίηεην 
λα εθρσξεζνχλ

181
 απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ., δελ απνηειεί απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα

182
 αιιά παξεπφκελν. 

 Όζνλ αθνξά ηελ αξλεηηθή δηάζηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο επί ηνπ domain name,  αμίδεη λα 
επηζεκαλζεί φηη ν θνξέαο ηνπ αληίζηνηρνπ domain name κπνξεί λα κελ επηηξέπεη ζε ηξίηνπο λα 
ρξεζηκνπνηνχλ ρσξίο ηε δηθή ηνπ ζπλαίλεζε ηνπ, νλφκαηα ρψξνπ κε ην ίδην κεηαβιεηφ θαη κε 
κεηαβιεηφ

 183 
πεδίν ή αθφκα θαη θάπνηα απφ ηηο δεζκεπκέλεο κνξθέο ηνπ. Απφ ηελ άιιε κεξηά , 

ν δηθαηνχρνο νλφκαηνο ρψξνπ δελ κπνξεί λα κελ επηηξέςεη ηελ εθρψξεζε νλφκαηνο ρψξνπ κε 
δηαθνξεηηθφ κε κεηαβιεηφ πεδίν αθφκα θαη αλ ην κεηαβιεηφ είλαη αθξηβψο ην ίδην.

  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θνξέαο domain name δεπηέξνπ επηπέδνπ δελ δχλαηαη λα ε-
κπνδίζεη

184
 ηελ εθρψξεζε domain name ηξίηνπ επηπέδνπ, ηνπ νπνίνπ κφλν ην ηξίην επίπεδν 

είλαη κεηαβιεηφ πεδίν απνηεινχκελν απφ φκνηνπο αιθαξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο κε απηνχο πνπ 
ζρεκαηίδνπλ ην δεχηεξν πεδίν ηνπ δηθνχ ηνπ domain name. Έηζη, ν θνξέαο ηνπ domain name 
«trapeza.gr» δελ κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ εθρψξεζε ηνπ «trapeza.com.gr» θαη αληίζηξνθα. 

Δπηπιένλ, ν θνξέαο domain name ηξίηνπ επηπέδνπ, ηνπ νπνίνπ κφλν ην ηξίην επίπεδν 
είλαη κεηαβιεηφ πεδίν δελ δχλαηαη λα εκπνδίζεη

185
 ηελ εθρψξεζε domain name ηξίηνπ επηπέδνπ 

ηνπ νπνίνπ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη κεηαβιεηφ πεδίν απνηεινχκελν απφ φκνηνπο αιθαξηζ-
κεηηθνχο ραξαθηήξεο, εθφζνλ ην δεχηεξν επίπεδν ησλ δχν domain names απνηειείηαη απφ 
δηαθνξεηηθά θνηλφρξεζηα. Έηζη, ν θνξέαο ηνπ domain name «trapeza.com.gr» δελ δχλαηαη λα 
εκπνδίζεη ηελ εθρψξεζε ηνπ «trapeza.edu.gr». 

4.3 Ο Διακριτικός Φαρακτήρας των Domain Names  

Αξρηθά, απφ ηελ πξψηε θηφιαο  ζηηγκή πνπ απαζρφιεζαλ ηα νλφκαηα ρψξνπ ηε λνκηθή πιεπξά 
ηεο επηζηήκεο, ε παγθφζκηα λνκηθή θνηλφηεηα θαηέβαιιε πνιιέο πξνζπάζεηεο   επηιχζεη ην 
δήηεκα ηεο λνκηθήο ηνπο θχζεο κε ην λα εμαθξηβψζεη ηε ιεηηνπξγίαο πνπ απηά κπνξεί λα 
επηηεινχλ. ρεηηθά κε απηφ ην ζέκα ππνζηεξίρηεθαλ δχν αληίζεηεο απφςεηο. χκθσλα κε ηελ 
πξψηε θαη παιαηφηεξε, ηα νλφκαηα ρψξνπ έρνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ιεηηνπξγία θαη 
κνλάρα απηή θαη γηα απηφ ην ιφγν δελ είλαη δπλαηφ λα έρνπλ ην ραξαθηήξα δηαθξηηηθνχ 
γλσξίζκαηνο, φκσο θαηά ηελ δεχηεξε  άπνςε ηα  νλφκαηα ρψξνπ εμαηνκηθεχνπλ ην δηθαηνχρν 
ηνπο θαη γη' απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη ππφ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο λα κπνξνχλ θαη λα 
ιεηηνπξγνχλ θαη ζαλ δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα επηρεηξήζεσλ. 

4.3.1 Η παλαιότερη άποψη - Η τεχνική λειτουργία του Ονόματος Φώρου 

Ζ παιαηφηεξε άπνςε
186

 ινηπφλ ππνζηεξίδεη φηη ηα νλφκαηα ρψξνπ δελ κπνξνχλ θαζφινπ λα 
ζεσξεζνχλ φηη έρνπλ ην ραξαθηήξα δηαθξηηηθνχ γλσξίζκαηνο. Ζ ζπγθεθξηκέλε άπνςε απηή 
βαζίδεηαη θπξίσο ζην επηρείξεκα φηη ηα νλφκαηα ρψξνπ  δελ εμαηνκηθεχνπλ θάπνην 
ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν ή επηρείξεζε, ην νπνίν ζπληζηά απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα 
ζεσξεζνχλ δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα θαη απηφ ιακβάλεη ρψξα δηφηη νη ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο 
δελ είλαη ηίπνηα άιιν, φπσο θαη  πξναλαθέξζεθε , παξά κφλν κηα ζπζηνηρία θαη ζχλζεζε 
αξηζκψλ, νη νπνία κε ηε ζεηξά ηεο απνηειεί ηε δηεχζπλζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ειεθηξνληθνχ 
ππνινγηζηή ζην Internet.  
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 Άξζξν 15. 
180

 Άξζξν 11 παξ.9 
181

Άξζξν 5.  
182

 Βι. Ξνπξαθά, φ.π., ζει. 209 επ.. 
183

 Άξζξν 4 παξ.3. 
184

 Άξζξν 4 παξ.2 ζηνηρ.α. 
185

 Άξζξν 4 παξ.2 ζηνηρ.β. 
186

 Βι. Ξνπξαθά, φ.π., ζει. 241 επ.. 
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Με άιια ιφγηα ην domain name ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαηνκίθεπζε θάπνηνπ 
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζην Γηαδίθηπν θαη γη' απηφλ αθξηβψο ην ζπγθεθξηκέλν ιφγν θάζε 
φλνκα ρψξνπ είλαη θαη κνλαδηθφ θαη πνπζελά ζηνλ θφζκν δελ κπνξεί λα εθρσξεζεί ην ίδην γηα 
δεχηεξε θνξά. ε απηή ηε βαζηθή ιεηηνπξγία πνπ ηα νλφκαηα ρψξνπ επηηεινχλ, ηε δηάθξηζε 
δειαδή ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πεξηνξίζηεθε ζε απηφ ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη θαη ε 
λνκηθή ηνπο αληηκεηψπηζε ζε έλα πνιχ αξρηθφ ζηάδην ηεο λνκηθήο ζθέςεο. πκπεξαζκαηηθά, 
ζεσξήζεθε δειαδή, πσο ν ραξαθηήξαο ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν 
ηερληθφο θαη φηη ε παξαπάλσ ρξήζε ηνπ δελ έρεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ εθείλε ηνπ αξηζκνχ 
ηειεθψλνπ ή ελφο θαμ ή απιά κηαο ηαρπδξνκηθήο δηεχζπλζεο

187
. 

Έηζη, ε ιεηηνπξγία ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά ζην ηερληθφ κέξνο, πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν παξνρήο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν αιιά θαη σο κέζνπ ζχλδεζεο 
κεηαμχ δχν ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ  ζην Ηληεξλέη θαη γη' απηφ αθξηβψο ην ιφγν ζηεξείηαη θαη 
λνκηθήο ζεκαζίαο. πλεπψο, ν εμαηνκηθεπηηθφο ραξαθηήξαο ελφο νλφκαηνο ρψξνπ πεξηνξίδεηαη 
ζεκαληηθά ζηελ εμαηνκίθεπζε

188
 ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζην Ηληεξλέη θαη επίζεο, δελ 

πξνζδηνξίδεη θάπνην πξφζσπν, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ην φλνκα
189

 , νχηε  δηαθξίλεη θάπνηα  
ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, φπσο ζαθψο θαη επηηειεί γηα παξάδεηγκα ε εκπνξηθή επσλπκία, ην 
δηαθξηηηθφ γλψξηζκα, ην ζήκα θιπ , άξα ζπκπεξαίλεηαη φηη δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη έρεη θαη 
ην ραξαθηήξα δηαθξηηηθνχ γλσξίζκαηνο. 

Ζ  άλσ ζεσξία  επαιεζεχεηαη θαη απφ κηα ζεηξά απφ δηθαζηηθέο
190

  απνθάζεηο, φπσο 
θάπνηνο δειαδή δελ κπνξεί λα απαηηήζεη έλαλ ηειεθσληθφ αξηζκφ πνπ έρεη ήδε δνζεί, κε ηελ 
ίδηα έλλνηα δελ κπνξεί λα απαηηήζεη θαη κηα ζπγθεθξηκέλε  ειεθηξνληθή δηεχζπλζε, ε νπνία έρεη 
δνζεί ζε θάπνηνλ ηξίηνλ, αλεμαξηήησο κε ην αλ έρεη θάπνην δηθαίσκα, φπσο γηα παξάδεηγκα, 
θαηνρπξσκέλν ζήκα ζην ιεθηηθφ ζρεκαηηζκφ πνπ απνηειεί ηελ αληηζηνηρεί ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε. Απηφ ην ζπγθεθξηκέλν ζπκβαίλεη, γηαηί ε ζχλδεζε ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κε 
θάπνηνλ άιινλ, κέζσ Ηληεξλέη, κπνξεί θαλνληθά λα επηηεπρζεί θαη κε θάπνηα άιιε δηαθνξεηηθή 
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε, ε νπνία ζα επηηειεί ηελ ίδηα αθξηβψο ιεηηνπξγία θαη ε νπνία ζα είλαη 
επίζεο κνλαδηθή. 

4.3.2. Η σύγχρονη άποψη - Η εξατομικευτική λειτουργία του Ονόματος Φώρου 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζέζε είλαη αληίζεηε ζηελ πξνεγνχκελε ρσξίο φκσο θαη λα αγλνεί ηελ ηερληθή 
ιεηηνπξγία ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ, θαζψο νχηε θαη ην γεγνλφο φηη απηφ εμαηνκηθεχεη θάπνηνλ 
ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζην Γηαδίθηπν θαζψο θαη εμαζθαιίδεη ην ζηνηρείν ηεο κνλαδηθφηεηαο 
ηνπ κέζα ζε απηφλ. 

 Απιψο αλαθέξεη φηη ε παιαηφηεξε αληίιεςε ακειεί αξθεηά  ηε ιεηηνπξγία ηνπ DNS, ην 
νπνίν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θάζε ελδηαθεξφκελν λα κπνξεί λα 
ζρεκαηίδεη ειεχζεξα κηα ζπγθεθξηκέλε  ιεθηηθή παξάζηαζε πνπ απνηειεί ηελ ειεθηξνληθή ηνπ 
δηεχζπλζε. Δηδηθφηεξα, ν ρξήζηεο ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ δελ έξρεηαη ζε άκεζε επαθή

191
 κε ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν πνιπςήθην αξηζκφ πνπ απνηειεί ην πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο ηνπ ζην Ηληεξλέη, 
πηζαλφλ λα κελ ηνλ κάζεη πνηέ, παξά κφλν κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ιέμε ή θξάζε, φπνπ ζηελ 
αίηεζε γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ ν εθάζηνηε ελδηαθεξφκελνο επηιέγεη ηε ιέμε 
πνπ επηζπκεί λα ζπληζηά ζην εμήο ηελ ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε, αληίζεηα θάπνηνο δελ επηιέγεη 
έλαλ ηειεθσληθφ ηνπ αξηζκφ ή γηα παξάδεηγκα ηνλ αξηζκφ ηνπ θαμ θιπ. 

Έηζη ινηπφλ, ε ζπγθεθξηκέλε ειεπζεξία  πξνο ην ζρεκαηηζκφ ηεο ειεθηξνληθήο 
δηεχζπλζεο, φπσο θαη ζαθψο απνδεηθλχεη θαη ε θαζεκεξηλή πξαθηηθή, νδεγεί θάπνηνλ πνπ ζέιεη 
λα θαηαρσξήζεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε λα επηιέμεη κία ιέμε

192
, ε νπνία, 

αλ θαη πξφθεηηαη γηα θάπνην θπζηθφ πξφζσπν ζαθψο θαη ζα κνηάδεη κε ην φλνκα ηνπ ή αθφκα 
ζα έρεη θάπνηα ζηελή ζρέζε κε απηφ θαη γηα παξάδεηγκα αλ πξφθεηηαη γηα εκπνξηθή επηρείξεζε 
ζαθψο θαη  ζα ηαπηίδεηαη κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν δηαθξηηηθφ ηεο γλψξηζκα. 
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 Βι. Σνπληφπνπινπ/Υαηδφπνπιν, φ.π., ζει. 28 επ.. 
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 Βι. Καξάθσζηα, φ.π.,ζει. 31. 
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 Με ηελ έλλνηα ηνπ ΑΚ 58-59 (πξνζηαζία νλφκαηνο). 
190

 To παξαπάλσ ζθεπηηθφ θαίλεηαη θαη ζηελ πξψηε απφθαζε ειιεληθνχ δηθαζηεξίνπ ζρεηηθά κε φλνκα ρψξνπ, ηελ 
ΜΠξΘεζ 7569/1997 ε νπνία ραξαθηήξηζε ην domain name σο «κλεκνληθή νλνκαζία» θαη αληηκεησπίζηεθε σο απιή 

δηεχζπλζε Γηαδηθηχνπ. 
191

 Βι. Σνπληφπνπινπ/Υαηδφπνπιν, φ.π., ζει. 30.. 
192

 Βι. M.W. Stecher, Webvertising, Unfair Competition and Trademarks on the Internet,1999, ζει.227. 
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 Δπίζεο, έρεη επξέσο εληππσζεί ε αληίιεςε φηη ε ρξήζε απφ κία επηρείξεζε ελφο 
νλφκαηνο ρψξνπ, φκνηνπ κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ηεο, ζηνλ πιηθφ θφζκν, 
γηα παξάδεηγκα ζηα δηαθεκηζηηθά ηεο έληππα, ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε κηαο ζεηηθήο εηθφλαο 
πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο

193
 . 

Δπηπιένλ, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα λννχληαη νη ελδείμεηο 
εθείλεο πνπ εμαηνκηθεχνπλ θαη δηαθξίλνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο ην πξφζσπν πνπ αλαπηχζζεη 
εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηα κέζα πνπ απηφ ρξεζηκνπνηεί

194
, δειαδή ηελ επηρείξεζε θαη ηα 

εκπνξεχκαηα ή πξντφληα πνπ απηφ ζέηεη ζε θπθινθνξία ή παξάγεη. 

ε απηφ ην πιαίζην γίλεηαη δεθηφ φηη, φηαλ δηθαηνχρνο ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο είλαη 
επηρείξεζε, ηφηε ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε απνηειεί δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ηεο επηρείξεζεο πνπ, 
σο ιεθηηθφ, αλ έρεη δηαθξηηηθή δχλακε, πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ζηηο 
ζπλαιιαγέο. Γηαθξηηηθή δχλακε έρεη, γηα παξάδεηγκα ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε amazon.com ή 
google.com - αλ φκσο πξφθεηηαη γηα ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο πνπ δελ έρνπλ δηαθξηηηθή δχλακε 
(φπσο, γηα παξάδεηγκα ε δηεχζπλζε ηνπ ηχπνπ shop.gr) ηφηε δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα θαζίζηαληαη 
απφ ηελ θαζηέξσζε ηνπο ζηηο ζπλαιιαγέο. 

Έηζη  ε θάζε επηρείξεζε επηιέγεη έλα φλνκα ρψξνπ φκνην κε ην δηθφ ηεο δηαθξηηηθφ  
γλψξηζκα δειψλνληαο έηζη ζηνπο ρξήζηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο  ηζηνζειίδαο  φηη ηα πξντφληα, νη 
δηαθεκίζεηο θαη νη πεξηζζφηεξεο  πιεξνθνξίεο νη νπνίεο θαη πξνβάιινληαη, πξνέξρνληαη θαη 
αθνξνχλ ηελ δηθηά ηνπο  επηρείξεζε 

195
. Αληίζηνηρα, ν ρξήζηεο ηνπ Ηληεξλέη πιεθηξνινγψληαο 

ζηνλ δηθφ ηνπ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ην δηαθξηηηθφ γλψξηζκα κηαο επηρείξεζεο κε ηε κνξθή 
θάπνηαο  ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο, γηα παξάδεηγκα πιεθηξνινγεί ην ζήκα κηαο αξθεηά γλσζηήο 
εηαηξείαο πνπ εκπνξεχεηαη απηνθίλεηα ηε "FERRARI" ππφ ηε κνξθή www.ferrari.com , έηζη δελ 
επηζπκεί λα έιζεη ζε θάπνηα επηθνηλσλία κε θάπνηνλ άιιν ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή , αιιά κε ηε 
βνήζεηα απηνχ,  αλακέλεη λα ιάβεη θάπνηεο  πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο

196
 ηεο 

άλσ επηρείξεζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα πιεξνθνξίεο πξνεξρφκελεο απφ ηελ παξαπάλσ 
επηρείξεζε . 

 πκπεξαζκαηηθά, ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ζε κία ηέηνηα παξαπάλσ πεξίπησζε 
ρξεζηκνπνηείηαη

197
 γηα λα δηαθξίλεη  ηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε απφ ην πιήζνο άιισλ 

επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη λα δηαθεκίζεη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηεο ,πνιχ  
πηζαλφλ λα εγγπεζεί θαη ηελ θαιή πνηφηεηα ηνπο θάησ απφ ζπγθεθξηκέλν ζήκα θαη 
ζπκπεξαζκαηηθά γηα λα επηηειέζεη ηε δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία πνπ έρεη θάπνην δηαθξηηηθφ γλψξηζκα 
ζην ρψξν ηνπ Ηληεξλέη θαη γη' απηφ θαη κε ηελ παξαπάλσ δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία ζα  πξέπεη λα 
αληηκεησπίδεηαη. 

Έηζη ινηπφλ, ζεσξία θαη λνκνινγία είλαη ππέξ ηνπ δηαθξηηηθνχ ραξαθηήξα ησλ 
νλνκάησλ ρψξνπ. Δπίζεο, ππνζηεξίδεηαη φηη εθηφο ηνπ ακηγνχο  ηερληθνχ ξφινπ ηνπο ηα 
νλφκαηα ρψξνπ ζπκβάιινπλ ζην λα δηαθξίλνπλ ηελ πξνέιεπζεο ηεο πεγήο ηεο πιεξνθνξίαο, 
δείρλνπλ δειαδή κία ζρέζε

198
 κε έλα αληίζηνηρν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν  

Έηζη ινηπφλ, ζχκθσλα  κε ηελ ππ' αξηζκ. 9485/2000 απφθαζε ΜΠξΑΘ ηα νλφκαηα 
ρψξνπ έρνπλ θάπνηα νλνκαηηθή ιεηηνπξγία, ε νπνία πξνηείλεηαη φηη πξέπεη λα ηνπο εθθέξεηε 
θαηά πην έκκεζν ηξφπν, θαη γη' απηφ ην ιφγν κπνξεί λα πνχκε φηη ζεσξνχληαη θαη δηαθξηηηθά 
γλσξίζκαηα. Δπηπιένλ, ζηελ ππ' αξηζκ. 637/1999 απφθαζε ΜΠξχξ

  
ην αληίζηνηρν δηθαζηήξην 

βάζηζε ηελ απφθαζε ηνπ ζηε ζθέςε φηη ηα domain names κπνξνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη 
σο δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα

199
. 

Σέινο, έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη είλαη έλα νηνλεί δηαθξηηηθφ γλψξηζκα γηα ην νπνίν νη 
ζέζεηο δηαθνξνπνηνχληαη ζρεηηθά κε ην αλ ζπληζηά έλα θαηλνχξην

200
, sui generis δηαθξηηηθφ 

γλψξηζκα
 

θαη ζπλεπψο  κηα «λέα κνξθή εθδήισζεο ηνπ ραξαθηήξα, φζνλ αθνξά ζηηο 
πξνζσπηθέο ηζηνζειίδεο πνπ έρνπλ νη δηάθνξνη ρξήζηεο ζην Ηληεξλέη» ή αλ κπνξεί λα κπεη ζε 
κία απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο ησλ δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ . 

                                                             
193

 Βι. Ξνπξαθά, φ.π., ζει. 257 θαη εθεί παξαπνκπή ζε Ηγγιεδάθε, ΔπηζθΔΓ -2000, ζει. 1113. 
194

 Βι. Παπαθσλζηαληίλνπ, φ.π., ζει. 389 επ.. 
195

 Βι. Ξνπξαθά, φ.π., ζει. 246 θαη εθεί παξαπνκπέο ζε μέλνπο ζπγγξαθείο. 
196

 Βι. Σνπληφπνπινπ/Υαηδφπνπιν, φ.π., ζει. 31. 
197

 Βι.ηλαληψηε-Μαξνχδε/Φαξζαξψηα, φ.π.,ζει.121. 
198

 Βι. Θ. ηδεξφπνπιν, φ.π., ζει. 161. 
199

 Βι. Ξνπξαθά, φ.π., ζει. 247 επ. πνπ αλαιχεη αξθεηέο ειιεληθέο απνθάζεηο πνπ δέρνληαη ηα domain names σο 
δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα. 
200

 Βι.Αιεμαλδξηλνχ,ν.π.,ζει.157. 

http://amazon.com/
http://google.com/
http://shop.gr/
http://www.ferrari.com/
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 Έηζη, ππνζηεξίδεηαη φηη αθνχ ην domain name έρεη ζρέζε κε ηελ άζθεζε θάπνηαο 
εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί ελδερνκέλσο θαη λα απνηειεί ην φλνκα ηεο εηαηξίαο ζην 
Ηληεξλέη δειαδή ηελ εκπνξηθή επσλπκία ηεο, ην ζήκα πξντφληνο

201
 ή ππεξεζίαο (βι. ζρήκα 5) , 

δηαθξηηηθφ ηίηιν ή θάπνην άιιν δηαθξηηηθφ γλψξηζκα. 

 

 

 

ρήκα 5: Δίδε εκάησλ. 

4.3.3 υμπέρασμα 

Ζ νινέλα θαη απμαλφκελε εθκεηάιιεπζε ηνπ Ηληεξλέη ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ηε βνήζεηα 
ηεο ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο, θαζψο θαη ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζχλαςεο 
δηάθνξσλ on line ζπκβάζεσλ, ζαθψο θαη δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ιαλζαζκέλε αληίιεςε 
βάζε ηεο  νπνίαο , ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε δελ απνηειεί απφ κφλε ηεο δηαθξηηηθφ γλψξηζκα. 
Δπηπιένλ, θάηη ηέηνην ζα νδεγνχζε, απφ ηε κία ζε θαηάθνξεο  αδηθίεο ζε βάξνο ησλ 
επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζα έβιεπαλ ηα δηαθξηηηθά ηνπο γλσξίζκαηα λα εθαξκφδνληαη σο 
ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο απφ άιιεο ηξίηεο επηρεηξήζεηο, ρσξίο  λα κπνξνχλ  θαη λα πάξνπλ ηα 
κέηξα ηνπο  κέζσ ηνπ λφκνπ πνπ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ θαη απφ 
ηελ άιιε ζα έθξπβε δηάθνξνπο  θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ζπκπεξαζκαηηθά γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ, νη νπνίνη πνιχ πηζαλφλ λα πξαγκαηνπνηνχζαλ 
ηηο αλάινγεο ζπλαιιαγέο  κε άιιελ επηρείξεζε απφ εθείλε πνπ πξαγκαηηθά λφκηδαλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ε παιαηφηεξε αληίιεςε αληηκεησπίδεη πνιχ ζηελά ην παξαπάλσ 
ζέκα θαη είλαη αξθεηά πξνζθνιιεκέλε ζην ηερληθφ κέξνο ιεηηνπξγίαο ησλ νλνκάησλ ρψξνπ. 
Δπηπιένλ, δελ πξέπεη λα μερλάεη θαλείο φηη θαηά ηα πξψηα ρξφληα πνπ ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην 
Γηαδίθηπν  ε ρξήζε ηνπ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κπνξνχκε λα πνχκε φηη δελ ήηαλ θαη ηφζν 
δηαδεδνκέλε, νχηε επίζεο κπνξνχζε πηζαλφλ θαη λα πξνβιεθζεί φηη, ζε θάπνηα ρξφληα ζα 
κπνξνχζαλ ζαθψο λα πξνθχςνπλ ηφζεο πνιιέο πεξηπηψζεηο ζρεηηθά κε ζέκαηα πξνζβνιήο 
ησλ  δηθαησκάησλ ζε δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ. 

Απφ ηελ άιιε φκσο , ην λα ζεσξνχκε απφιπηε ηε λεφηεξεο αληίιεςε θαη λα πηζηεχνπκε 
φηη ν θάζε ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ αληηκεησπίδεη έλα φλνκα ρψξνπ απνθιεηζηηθά θαη κφλν θάησ 
απφ ηε δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία ηνπ κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα θαη 
απνηειέζκαηα . 

Έηζη ινηπφλ, ε θαηνρχξσζε κηαο εθάζηνηε ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο απφ κφλε ηεο 
ζαθψο θαη δε απνηειεί θαη δηθαίσκα ζε θάπνην δηαθξηηηθφ γλψξηζκα θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ζην 
ζήκα. πκπεξαζκαηηθά, γηα λα γελλεζεί δηθαίσκα ζε δηαθξηηηθφ γλψξηζκα πξέπεη ππνρξεσηηθά 
λα πθίζηαηαη  ε ρξήζε ηνπ θαη ίζσο θαη ε επηθξάηεζε ηνπ ζηηο ζπλαιιαγέο

202
 θαη ζπγθεθξηκέλα 

γηα ην ζήκα είλαη απαξαίηεην λα ηεξεζνχλ νξηζκέλεο δηαηππψζεηο
203

. Αλ ινηπφλ γελλεζεί ην 
δηθαίσκα ζην δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ζηνλ "πιηθφ θφζκν" κε βάζε  ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, 
ηφηε θαη κφλν κπνξεί απηφ λα δερηεί θάπνηα πξνζηαζία ζην ρψξν ηνπ Ηληεξλέη , εθφζνλ 
ρξεζηκνπνηείηαη  θαη κφλν σο ηέηνην ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο

204
.  

                                                             
201

Σν δηθαίσκα ζην ζήκα απνθηάηαη κφλν κε ηελ θαηαρψξηζε βι. λ.2239/14 "Πεξί εκάησλ". 
202

 Βι. άξζξν 13 λ. 146/14. 
203

 Βι. λ.2239/14. 
204

 Βι. Παπαθσλζηαληίλνπ, φ.π., ζει. 393. 
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Δπηπιένλ, εμαίξεζε κπνξνχκε λα πνχκε φηη απνηειεί ε πεξίπησζε κηαο  επηρείξεζεο, 
πνπ έρεη θάπνηα δξάζε θαη ζπλαιιάζζεηαη απνθιεηζηηθά ζην ρψξν ηνπ Ηληεξλέη, έηζη ζπλάγεηαη 
φηη ην δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ηεο (φρη φκσο ην ζήκα, φπνπ γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ πξέπεη λα 
ηζρχνπλ θάπνηεο  δηαηππψζεηο ) κπνξεί ινηπφλ λα απνθηεζεί γηα πξψηε θνξά ζηνλ "ειεθηξνληθφ 
θφζκν"

205
 , εθφζνλ ππήξρε ρξεζηκνπνίεζε θαη επηθξάηεζε ζε ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο . 

Έηζη ινηπφλ, ην φλνκα ρψξνπ, φηαλ ηαπηίδεηαη κε θάπνην ππάξρνλ δηαθξηηηθφ γλψξηζκα 
ηνπ "πιηθνχ θφζκνπ " θαη επίζεο ρξεζηκνπνηείηαη σο ην παξαπάλσ, λα αληηκεησπίδεηαη σο έλα 
λέν είδνο  δηαθξηηηθνχ γλσξίζκαηνο ηδηάδνπζαο φκσο  θχζεο, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ 
εμαηνκηθεπηηθή, δηαθεκηζηηθή θαη επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία θαη κνξθή

206
 ζπγθεθξηκέλα ζην ρψξν 

ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ . 

Δπηπιένλ, ε ηδηάδνπζα θχζε ηνπ, δε ζεκαίλεη, φπσο θάπνηνη ζεσξνχλ 
207

, φηη δελ 
απνηειεί αθξηβψο δηαθξηηηθφ γλψξηζκα, αιιά κνηάδεη κε απηφ θαη δέρεηαη απιψο ηελ εθάζηνηε 
πξνζηαζία ησλ δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ.  

πκπεξαζκαηηθά, πξφθεηηαη γηα δηαθξηηηθφ γλψξηζκα, ζαθψο θαη  φκνην κε εθείλα ηνπ 
πιηθνχ θφζκνπ , ε ηδηάδνπζα  φκσο θχζε ηνπ θαίλεηαη ζην φηη απηφ θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ ζε 
έλαλ άιιν θφζκν

208
, ηνλ ''ειεθηξνληθφ'' θαη ε αληίζηνηρε ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη, φζνλ αθνξά ην 

ηερληθφ κέξνο ηνπ, ζηε δνκή θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ Ηληεξλέη. 

χκθσλα ινηπφλ
209

, κε ηελ ζπγθεθξηκέλε  ξχζκηζε ε εθρψξεζε ελφο νλφκαηνο ρψξνπ 
ζαθψο θαη δελ αλαηξεί ηελ εμαηνκηθεπηηθή ιεηηνπξγία πνπ έρεη κηα ειεθηξνληθήο δηεχζπλζε σο 
δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ηνπ δηθαηνχρνπ κηαο ηζηνζειίδαο ζην Γηαδίθηπν θαη ηνχην γηαηί, φπσο έγηλε 
αλαθνξά, φηαλ έλα δηαθξηηηθφ γλψξηζκα απνθηεζεί ζηνλ "πιηθφ θφζκν", ζαθψο θαη κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ιφγν ρξήδεη θάπνηαο  
πξνζηαζίαο, σο ηέηνην θαη ζην ρψξν ηνπ Ηληεξλέη.  

Δπηπιένλ, ε παξαπάλσ δηάηαμε ηνπ Καλνληζκνχ, απιψο ζέιεη λα πξνιάβεη θάπνηεο  
παξαλνήζεηο πνπ κπνξεί θαη λα πξνέιζνπλ απφ ηελ απνιπηνπνίεζε ηεο λεφηεξεο άπνςεο 
φζνλ αθνξά ηε λνκηθή θχζε ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ, πνπ νδεγνχλ ζην ιαλζαζκέλν ζπκπέξαζκα 
φηη ην φλνκα ρψξνπ πξέπεη λα ηαπηίδεηαη θαη κε θάπνηα δηαθξηηηθή ή νλνκαηηθή ιεηηνπξγία ζε 
ζρεδφλ θάζε πεξίπησζε.  

Δπηπξφζζεηα, ε θαηαρψξεζε ελφο νλφκαηνο ρψξνπ απφ κφλε ηεο ζαθψο θαη δε γελλά 
δηθαίσκα ζε θάπνην δηαθξηηηθφ γλψξηζκα, εάλ δελ ηζρχνπλ  νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο 
ζχκθσλα πάληα κε ην λφκν, φπσο γηα παξάδεηγκα δηαθξηηηθή δχλακε, λα αληηζηνηρνχλ ζε 
επηρεηξήζεηο ηνπ πιηθνχ θφζκνπ θαη αλ δελ ηζρχνπλ θαη ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα ππάξρεη 
θαζηέξσζε ζηηο ελδερφκελεο ζπλαιιαγέο, ην νπνίν πεηπραίλεηαη  κφλν κε ηε βνήζεηα  ηεο 
πξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ θαη ίζσο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο θάπνησλ 
πσιήζεσλ ή ηνπιάρηζηνλ ηεο απφθηεζεο θάπνησλ on-line δηαθεκίζεσλ

210
.  

Δπηπιένλ, ε λνκνζεζία γηα ηελ εθρψξεζε  ησλ domain names θαη ε αληίζηνηρε 
λνκνζεζία γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ είλαη αλεμάξηεηεο, δηαθξηηέο θαη 
ηέκλνληαη

211
 είηε φηαλ ην φλνκα ρψξνπ απνηειείηαη απφ θάπνην ζήκα πνπ πξνυπάξρεη ή κε 

δηαθξηηηθφ γλψξηζκα είηε αλ έλα εθρσξεζέλ φλνκα ρψξνπ έρεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε 
ζχκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε λνκνζεζία πνπ ραξαθηεξίδεη ηα δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα λα 
αλαγλσξηζηεί θαη σο ηέηνην.  

Έηζη θαη αιιηψο , ην γεγνλφο φηη δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί φηη ην αληίζηνηρν domain 
name  αθνχ εθρσξεζεί κπνξεί ζηε ζπλερεία λα αλαγλσξηζηεί θαη επηπιένλ λα κπνξέζεη θαη λα  
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 Βι. Ξνπξαθά, φ.π., ζει. 270 επ., πνπ δέρεηαη φηη είλαη δπλαηφλ λα απνθηεζεί δηθαίσκα δηαθξηηηθνχ γλσξίζκαηνο ζε 
αληίζηνηρν φλνκα ρψξνπ, κε ηε ρξήζε ηνπ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηνλ ειεθηξνληθφ θφζκν.  
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 Βι. Ξνπξαθά, φ.π., ζει. 254 επ.. 
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 Βι. Καξάθσζηα φ.π.,ζει. 31. 
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 Βι. Ξνπξαθά, φ.π., ζει. 253 επ.. 
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 Βι. άξζξν 4 παξ. 9 ηεο απφθαζεο Δ.Δ.Σ.Σ. 
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 Απηφ βέβαηα ζα ζπκβαίλεη θαηά θαλφλα ζε απνθιεηζηηθά on-line επηρεηξήζεηο, πνπ δελ έρνπλ αλάγθε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ήδε γλσζηά δηαθξηηηθά ηνπο γλσξίζκαηα, αιιά ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο 

πεξηγξαθηθέο πνπ ζα πξνζειθχζνπλ επηζθέπηεο αθξηβψο ιφγσ ηεο κνξθήο ηνπο (shop.gr, shoppingcenter.gr θιπ. - εδψ 
επίζεο ζα πξέπεη λα ππαρζνχλ θαη νη ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο κε πεξηζζφηεξεο πεξηγξαθηθέο ιέμεηο ηνπ ηχπνπ 
doyourshoppinghere.gr, θιπ). Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πάλησο ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ απνθιεηζηηθά on-line 

επηρεηξήζεσλ έρεη ππνζηεξηρηεί φηη κπνξεί λα πξνζηαηεπζνχλ επηπιένλ θαη απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13, λ. 146/14 
"Πεξί αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ", βι. Παπαθσλζηαληίλνπ, φ.π., ζει. 392. 
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 Βι. Ξνπξαθά, φ.π., ζει. 261. 

http://shop.gr/
http://shoppingcenter.gr/
http://doyourshoppinghere.gr/
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ιεηηνπξγήζεη θαη σο δηαθξηηηθφ γλψξηζκα, γεγνλφο πνπ πξνθχπηεη έκκεζα θαη απφ ηελ 
ζπγθεθξηκέλε  απφθαζε ηεο Δ.Δ.Σ.Σ., θαζψο θάπνηεο  απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ δηαηππψλεη ε 
απφθαζε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή ε αίηεζε γηα ηελ εθρψξεζε domain name  , λα κε 
ζεσξεζεί αλππφζηαηε ή εάλ εθρσξεζεί λα κε δηαγξαθεί, πεγάδνπλ ελδερνκέλσο  απφ ην ρψξν 
ησλ δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ.  

Γηα παξάδεηγκα, αλαθέξνπκε φηη απνξξίπηεηαη ε αίηεζε γηα ηελ εθρψξεζε domain 
name πνπ απνηειείηαη απφ ιέμεηο πνπ ζπληζηνχλ ιέμεηο-θιεηδηά ζην Γηαδίθηπν, φπσο 
ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη ζηελ απφθαζε ηα www

212
 θαη email , ελψ ε έιιεηςε δηαθξηηηθνχ 

ραξαθηήξα
213

 ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ απνηειεί ιφγν δηαγξαθήο ηνπ. 
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 Άξζξν 8 παξ.1 ζηνηρ.γ. 
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 Άξζξν 9 παξ.1 ζηνηρ.β. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5: ΤΓΚΡΟΤΗ DOMAIN NAME ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΟΤ 

ΓΝΨΡΙΜΑΣΟ 

Απφ ηε ζηηγκή ηεο εθρψξεζεο ηεο ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε απνηειεί, ππφ πξνυπνζέζεηο
214

 
ρξήζεο ή θαζηέξσζεο ηεο ζηηο ζπλαιιαγέο, ηδηαίηεξε πεξίπησζε δηαθξηηηθνχ γλσξίζκαηνο ηεο 
επηρείξεζεο πνπ ηελ ρξεζηκνπνηεί. Χο ηέηνην, κπνξεί λα ζπλππάξμεη θαη επνκέλσο λα 
ζπγθξνπζηεί κε άιια δηαθξηηηθά  γλσξίζκαηα επηρεηξήζεσλ, εκπνξηθέο επσλπκίεο ή θαη ζήκαηα 
(φρη φκσο θαη κε πξνυπάξρνπζα ειεθηξνληθή δηεχζπλζε, αθνχ ήδε ζα είρε απνξξηθζεί ε Αίηεζε 
Δθρψξεζεο σο αλππφζηαηε).  

Άιισζηε, φπσο είδακε, ν έιεγρνο ηεο ΔΔΣΣ θαηά ηελ εμέηαζε θάζε Αίηεζεο 
Δθρψξεζεο πεξηνξίδεηαη ζηελ εμέηαζε ηππηθψλ κνξθνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη, θπζηθά, 
ηνπ Μεηξψνπ γηα ηε δηαπίζησζε ηπρφλ χπαξμεο ίδηαο αθξηβψο πξνγελέζηεξεο ειεθηξνληθήο 
δηεχζπλζεο ,επνκέλσο ε κε ζχγθξνπζε κε άιια δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα εηαηξεηψλ πνπ ρξεζη-
κνπνηνχληαη ζηελ αγνξά δελ εμαζθαιίδεηαη. 

πλεπψο, ε αλάιπζε ζα επηθεληξσζεί ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 
είλαη φκνηα ή παξφκνηα κε άιια δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα επηρεηξήζεσλ ή ηδησηψλ. Οη πεξηπηψζεηο 
απηέο, φπσο εχθνια γίλεηαη θαηαλνεηφ, κπνξεί λα δηαθξηζνχλ ζε απηέο θαηά ηηο νπνίεο ην 
domain name:  

 ηαπηίδεηαη ή κνηάδεη κε ζήκα θάπνηνπ ηξίηνπ. 

 ηαπηίδεηαη ή κνηάδεη κε δηαθξηηηθφ γλψξηζκα θάπνηνπ ηξίηνπ. 

 ρξεζηκνπνηεί ην φλνκα ηξίηνπ (θπζηθνχ πξνζψπνπ). 

 πξνζβάιιεηαη απφ θάπνηα κεηαγελέζηεξα δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα. 

5.1  Η Απουσία Προληπτικού Ελέγχου - Η Αρχή της Φρονικής 

Προτεραιότητας 

Αξρηθά, παξά ηελ επηθξάηεζε ηεο άπνςεο  πνπ απνδίδεη ζηα νλφκαηα ρψξνπ ραξαθηήξα 
δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ ζε δηάθνξα πξντφληα ή ππεξεζίεο , ε  λνκνζεζία πνπ ηζρχεη δελ έρεη 
αθήζεη ζπγθεθξηκέλα πεξηζψξηα γηα ηε ζπκπφξεπζε ησλ παξαθάησ δχν ζπζηεκάησλ, δειαδή 
απηνχ πνπ δηέπεη ηα domain name θαη απηνχ πνπ αλαθέξεη ηα δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα. 

Οπφηε ην παξαπάλσ, έρεη σο απνηέιεζκα νχηε ε εθρψξεζε ελφο νλφκαηνο ρψξνπ λα 
ζπλεπάγεηαη ην δηθαίσκα θηήζεο

215
 ηνπ αληίζηνηρνπ δηαθξηηηθνχ γλσξίζκαηνο αιιά νχηε θαη ε 

αληίζηνηρε  θαηαρψξηζε ελφο ζήκαηνο ή ε επηθξάηεζε ζηηο ζπλαιιαγέο θάπνηνπ άιινπ  
δηαθξηηηθνχ γλσξίζκαηνο λα απνηειεί θάπνην δηθαίσκα ρξήζεο ηεο αληίζηνηρεο νλνκαζίαο σο 
φλνκα ρψξνπ.  

Δπνκέλσο, φπσο αλαθέξζεθε, ε αλαγλψξηζε ζηα domain name θάπνην ραξαθηήξα 
δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ νδήγεζε  ζηε ζπλχπαξμε αιιά θαη ζηε ζχγθξνπζε ηνπο κε άιια 
δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα επηρεηξήζεσλ, εκπνξηθέο επσλπκίεο, ζήκαηα ή επηπιένλ θαη κε άιια 
domain name. 

Δπίζεο, ν έλαο απφ ηνπο δχν ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ζην  παξαπάλσ ζπκπέξαζκα ηεο 
ζχγθξνπζεο ησλ νλνκάησλ ρψξνπ κε δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα είλαη εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο πσο 
ζηα πιαίζηα ησλ δηεζλψο ηζρπνπζψλ ξπζκίζεσλ δελ γίλεηαη θαλέλαο απνιχησο έιεγρνο πξηλ 
ηελ θαηαρψξηζε ελφο domain name πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ πξνυπάξρνπλ ηνπ 
νλφκαηνο ρψξνπ θάπνηα δηθαηψκαηα ηξίησλ επί δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ.  

πκπεξαζκαηηθά, ε παξαπάλσ θαηάζηαζε πνπ ηζρχεη θαίλεηαη πσο είλαη αλαπφθεπθηε 
θαζψο κηα δηαδηθαζία ειέγρνπ, πνπ είλαη παξφκνηα κε  απηή πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ 
θαηαρψξηζε ζεκάησλ πνπ είλαη αθελφο ηδηαηηέξσο ρξνλνβφξα πξάγκα πνπ ζεσξείηαη φηη δελ 
είλαη εθηθηφ λα κπνξεί λα ζπλάδεη κε ηνπο πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο ηνπ Γηαδηθηχνπ, θαη απφ 
ηελ άιιε πνιχ πην αθξηβή απφ ηελ σο ηψξα εθαξκνδφκελε θαη ηζρχνπζα δηαδηθαζία, 
ππνζηεξίδεηαη φηη ζα δξνχζε πεξηνξηζηηθά ζην αίηεκα γηα εχθνιε θαη φζν ην δπλαηφλ πην 
αλέμνδε αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

                                                             
214

 Βι. Παπαθσλζηαληίλνπ, φ.π., ζει. 397. 
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 Άξζξν 4 παξ. 9 ηεο απφθαζεο Δ.Δ.Σ.Σ.. 
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 πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ην ελδερφκελν πξνιεπηηθνχ 
ειέγρνπ ζπγθξνχεηαη κε ηελ ίδηα νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαρψξηζεο ησλ 
δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ επεηδή δελ πθίζηαηαη θάπνην εληαίν κεηξψν

216
 γηα ηηο εκπνξηθέο 

επσλπκίεο θαη ηνπο δηαθξηηηθνχο ηίηινπο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα, αιιά 
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ειεγρζνχλ φια ηα ζήκαηα ζηα αληίζηνηρα γξαθεία ηεο Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Τπνπξγείνπ θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο ή ζην 
site

217
 ηεο γξακκαηείαο. 

Έηζη ινηπφλ, θαηά ηελ εθρψξεζε ησλ domain names, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί 
παξαπάλσ εθαξκφδεηαη ε αξρή ηεο ρξνληθήο πξνηεξαηφηεηαο: «ν πξψηνο πνπ θηάλεη 
εμππεξεηείηαη θαη πξψηνο» (fcfs). πκπεξαίλνπκε, φηη ε αξρή ηεο ρξνληθήο πξνηεξαηφηεηαο , ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε θάπνηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ, θαζηζηνχλ ην ζχζηεκα εθρψξεζεο 
ησλ domain names αλαμηφπηζην θαη επηηξέπνπλ ηελ επηθείκελε αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 
θπβεξλνζθεηεξηζκνχ (cybersquatting)  θαζψο θαη ηελ ελδερφκελε δεκηνπξγία δηαθνξψλ θαη 
ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ πεξηζζφηεξσλ δηεθδηθεηψλ γηα ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ρξήζεο ελφο 
νλφκαηνο ρψξνπ

218
.  

πγθεθξηκέλα, γηα ηελ επίιπζε ησλ επηθείκελσλ ζπγθξνχζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα 
εκθαληζηνχλ κεηαμχ domain name θαη δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ, ζα εθαξκφδεηαη ε ρξνληθή 
πξνηεξαηφηεηα φπσο φκσο  γίλεηαη αληηιεπηή ζην ζπγθεθξηκέλν δίθαην ηεο βηνκεραληθήο 
ηδηνθηεζίαο, άξα ζπλάγεηαη φηη θξίζηκν ζα είλαη ε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ  νπνία γελληέηαη ην 
δηθαίσκα επί ηνπ δηαθξηηηθνχ γλσξίζκαηνο θαη ην φλνκα ρψξνπ πνπ ιεηηνπξγεί σο αληίζηνηρν 
δηαθξηηηθφ γλψξηζκα. πκπεξαζκαηηθά, αληίζεηε εθδνρή πνπ ζα ππνζηήξηδε ηελ εθαξκνγή ηεο 
ρξνληθήο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ DNS ζα άθελε απέμσ  ην γεγνλφο φηη νη αληίζηνηρνη θαλφλεο πνπ 
δηέπνπλ ηα αληίζηνηρα δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα βξίζθνπλ παξφκνηα εθαξκνγή θαη ζην Ηληεξλέη  
θαη φηη κε ηελ εθρψξεζε ηνπ domain name δελ απνθηψληαη

219
  γηα πξψηε θνξά δηθαηψκαηα 

πάλσ ζε απηά. 

5.2 Προσβολή προγενέστερων διακριτικών γνωρισμάτων από Domain 

Name 

5.2.1 To Όνομα χώρου ταυτίζεται ή μοιάζει με σήμα τρίτου  

Αξρηθά, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θνξέα ζήκαηνο απφ ηξίην ζηνλ νπνίν έρεη εθρσξεζεί ε 
αληίζηνηρε έλδεημε σο φλνκα ρψξνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 2239/1994

220
 

«Πεξί ζεκάησλ» απφ ηηο νπνίεο θαη πξνθχπηνπλ νη ηξεηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα 
ζπληξέρνπλ πξνθεηκέλνπ λα ζεκειησζεί ην δηθαίσκα ηνπ θνξέα ηνπ ζήκαηνο επί ηνπ domain 
name πνπ ν ηξίηνο θαηαρψξηζε: 

 κε ην εθρσξεζέλ domain name πξνζβάιιεηαη άκεζα ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα 
ηνπ ζεκαηνχρνπ επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ. 

 ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ domain name  γίλεηαη ζηηο ζπλαιιαγέο. 

 απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε απηή κπνξεί λα εκθαληζηεί θίλδπλνο ζχγρπζεο
221

. 
 

Δπηπιένλ , φηαλ ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ε ξχζκηζε ηνπ άξζξ. 18 παξ. 1 λ. 2239/1994, 
βάζε ηεο νπνίαο  ε αληίζηνηρε  θαηαρψξηζε θάπνηνπ ζήκαηνο εμαζθαιίδεη ζην θνξέα 

                                                             
216

 ην Γηθηπαθφ ηφπν (www.ebea.gr) ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ  Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ κπνξεί θαλείο λα  
πξαγκαηνπνηήζεη έιεγρν γηα ην αλ κηα επσλπκία είλαη θαηαρσξηζκέλε ζε απηφ. 
217

 Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε είλαη:www.gge.gr. 
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 Όπνπ ζα εμεηαζηνχλ αξθεηέο πεξηπηψζεηο παξαθάησ. 
219

 Βι. Σνπληφπνπιν/Υαηδφπνπιν, φ.π., ζει. 102 επ.. 
220

Βι. Άξζξν 18 θαη 26 παξ. 1 λ. 2239/1994: Όπνηνο ρξεζηκνπνηεί ή παξαπνηεί θάπνην ζήκα πνπ ην έρεη θάπνηνο άιινο  
κπνξεί λα ππνζηεί παξάιεηςε ή θαη απνδεκίσζε ή θαη ηα δχν καδί. πγθεθξηκέλα, κπνξεί λα ζπκβεί θαη γηα θάπνηνλ 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ζεκείν πνπ ηαπηίδεηαη  ή κνηάδεη κε ην παξαπάλσ ζήκα, αιιά δελ κπνξεί λα δηαθξίλεη ζπλαθή 

πξντφληα ή ππεξεζίεο κε απηά πνπ δηαθξίλνληαη  απφ ην ζήκα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη  έρεη απνθηήζεη θήκε ζηελ ρψξα 
θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζεκείνπ ζα έδηλε ζε απηφλ πνπ ηε ρξεζηκνπνηεί ρσξίο εκθαλή αηηία θάπνην φθεινο απφ ην 
δηαθξηηηθφ ραξαθηήξα ή ηελ αληίζηνηρε θήκε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζήκαηνο ή ζα έβιαπηε ην δηαθξηηηθφ ραξαθηήξα ή ηε 

θήκε ηνπ παξαπάλσ ζήκαηνο. 
221

 Βι.ηλαληψηε-Μαξνχδε/Φαξζαξψηα, φ.π.,ζει.122. 
 

http://www.ebea.gr/
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απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα φπνπ εθηφο ησλ άιισλ ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ην ρξεζηκνπνηεί ζε 
αληίζηνηρα ειεθηξνληθά ή νπηηθναθνπζηηθά κέζα, ν λνκνζέηεο είρε ζην κπαιφ ηνπ ηηο 
δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξίζεηο ζηα αληίζηνηρα ξαδηνηειενπηηθά κέζα, αθνχ εθείλε ηελ επνρή δελ 
είραλ αθφκα αλαθχςεη δεηήκαηα πνπ είραλ ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ ζήκαηνο απφ ηα 
νλφκαηα ρψξνπ. 

Δπηπιένλ, ζηνλ νξηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ πνπ ε παξαπάλσ 
ξχζκηζε αλαθέξεη, πιένλ ζα πξέπεη λα εληαρζεί θαη ην Ηληεξλέη  κε απνηέιεζκα ζην ξπζκηζηηθφ 
πεδίν ηεο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπ λα ππάξρεη ε πξνζηαζία ηνπ απφιπηνπ δηθαηψκαηνο

222
 επί 

ηνπ ζήκαηνο θαη απφ νλφκαηα ρψξνπ. 

 ηε ζπλέρεηα, γηα λα ηζρχεη ε πξνυπφζεζε
223

  γηα ηε  ρξήζε ζηηο ζπλαιιαγέο, ην 
domain name ζα πξέπεη, ζχκθσλα κε ηελ απζηεξή εξκελεία ηνπ φξνπ, λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ απφ ηελ άιιε ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία γίλεηαη αληίζηνηρε 
ρξήζε  απφ θάπνην ηδηψηε γηα θάπνηνπο  ηδησηηθνχο ζθνπνχο

224
, δελ είλαη εθηθηή ε εθαξκνγή 

ηνπ v. 2239/94. 

Δπίζεο, ην δήηεκα  ην νπνίν πξνθχπηεη κε αθνξκή ηα domain names αλαθέξεηαη ζην 
εξψηεκα αλ ε απιή δέζκεπζε ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ ρσξίο θάπνηα ελεξγνπνίεζε ηνπ ή 
ζπγθεθξηκέλα φηαλ θέξεη ηελ έλδεημε «Τπφ Καηαζθεπή» είλαη δπλαηφ λα εμαζθαιίζεη 
ρξεζηκνπνίεζε ζηηο ζπλαιιαγέο. Δπηπιένλ, ε άπνςε πνπ επηθξαηεί είλαη πσο αθφκα θαη έλα 
φλνκα ρψξνπ πνπ δελ έρεη αθφκα ελεξγνπνηεζεί εμαζθαιίδεη ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνυπφζεζε, 
ελψ δελ απαζρνιεί ελδερφκελε πξφζεζε ηνπ θνξέα ηνπ domain name λα ην ελεξγνπνηήζεη. 

 Δπίζεο, ε ζπγθεθξηκέλε λνκηθή πξνζέγγηζε ζεσξείηαη ζηηο Ζ.Π.Α., απφ φπνπ θαη 
άξρηζε ν παξαπάλσ δηαζηαιηηθφο φξνο «ρξεζηκνπνίεζε ζηηο ζπλαιιαγέο», σο ν πην 
απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θπβεξλνζθεηεξηζηψλ πνπ ζεσξείηαη φηη 
ηζρχεη ε πξνυπφζεζε ηεο ρξήζεο ζηηο ζπλαιιαγέο κε κφλν απφ ην  φηη δεζκεχνπλ έλα domain 
name κε απψηεξν ζθνπφ  ηελ πψιεζε ηνπ θαη αλεμάξηεηα κε ην αλ έρνπλ γίλεη θαηαρσξίζεηο 
ζηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα ή φρη, θαη ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ γίλεη αληίζηνηρεο  θαηαρσξίζεηο 
αλεμάξηεηα απφ ην εκπνξηθφ ή κε πεξηερφκελν ηνπο.

 

πκπεξαζκαηηθά, ε πξνζβνιή θάπνηνπ ζεκαηνχρνπ ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ 
είλαη δπλαηφ  λα  έρεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα πνπ ν λφκνο ηνπ εμαζθαιίδεη, άξα απφ ηε 
ζηηγκή πνπ θάζε φλνκα ρψξνπ είλαη κνλαδηθφ, ν ζεκαηνχρνο εκπνδίδεηαη λα θαηαρσξίζεη 
domain name

225
 κε ην αληίζηνηρν ζήκα ηνπ. Δπίζεο,  παξφκνηα πξνζβνιή θαη θαηά ζπλέπεηα 

θαη ρξεζηκνπνίεζε ζηηο ζπλαιιαγέο, ππάξρεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνθχπηεη θάπνηα 
αληίζηνηρε εκπνξηθή ζθνπηκφηεηα. 

Όζνλ αθνξά ηνλ θίλδπλν ζχγρπζεο, είλαη αλαγθαίν λα γίλνπλ νη παξαθάησ δηαθξίζεηο: 
α) ην φλνκα ρψξνπ ηαπηίδεηαη κε ην ζήκα θαη β) ην φλνκα ρψξνπ είλαη παξφκνην κε ην ζήκα. 

 Όζνλ αθνξά ηελ πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην εθρσξεζέλ domain name 
ηαπηίδεηαη κε ην ζήκα έρνπλ εηπσζεί δχν απφςεηο. Ζ πξψηε, αξθείηαη ζην γεγνλφο λα ππάξρεη ε 
ηαχηηζε ηνπ αληίζηνηρνπ νλφκαηνο ρψξνπ κε ην ζήκα, ρσξίο λα πξέπεη λα ππάξρεη ε αλάγθε λα 
γίλεη έιεγρνο γηα ην αλ νη δχν επηρεηξήζεηο έρνπλ δξάζε ζε αθξηβψο  ίδηνπο ή δηαθνξεηηθνχο 
επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο

226
. 

Ζ δεχηεξε άπνςε  ππνζηεξίδεη φηη γηα λα ππάξρεη θίλδπλνο ζχγρπζεο πξέπεη λα έρνπκε 
νκνηφηεηα

227
 ζηα  πξντφληα ή ππεξεζίεο  πνπ αληίζηνηρα πξνζθέξνληαη. Έηζη ινηπφλ γηα ηελ 

χπαξμε ηνπ θίλδπλνπ ζχγρπζεο δελ απνηειεί θξίζηκν ζεκείν ε πιεθηξνιφγεζε ηνπ νλφκαηνο 
ρψξνπ αιιά εθείλε ε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ν ρξήζηεο βιέπεη ηε ζπλάθεηα ή κε ησλ 
αληίζηνηρψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ίδην ζήκα κπνξεί λα 
θαηαρσξεζεί απφ πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο ζηελ πεξίπησζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θιάζεσλ , άξα 
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 Βι. Σνπληφπνπιν/Υαηδφπνπιν, φ.π., ζει. 104 επ.. 
223

 Άξζξν 18 παξ. 3 ηνπ λ. 2239/1994: Ο θνξέαο  ηνπ ζήκαηνο είλαη δπλαηφ λα απαγνξεχεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην λα 

ρξεζηκνπνηεί ζηηο ζπλαιιαγέο αληίζηνηρα ζεκεία, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο απνηεινχλ παξαπνίεζε ή απνκίκεζε ηνπ 
αληίζηνηρνπ ζήκαηνο ηνπ, βάζε  κε απηά πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4 παξ. 1 ηνπ παξαπάλσ λφκνπ.  
224

 Βι. Σνπληφπνπιν/Υαηδφπνπιν, φ.π., ζει. 105. 
225

 Βι. Αιεμαλδξίδνπ, φ.π., ζει. 170. 
226

 Βι. ΜΠξΑΘ 10292/2001, ΠνιΠξζεζ 14638/2001, ΓΔΔ 2002, ζει. 600 επ., θαη ΜΠξΛαζ 496/2000, ΥξΗΓ 2001, ζει. 
80. ηηο απνθάζεηο  ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο , πξνθεηκέλνπ ην δηθαζηήξην λα ειέγμεη αλ ειινρεχεη θίλδπλνο ζχγρπζεο, 

αξθέζηεθε κφλν ζηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζχγθξηζεο κεηαμχ ηνπ domain name κε ην δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ρσξίο λα 
γίλεη έιεγρνο θάπνηαο δηαθνξάο ζε αληίζηνηρε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 
227

 Βι. άξζξν 4 θαη 26 ηνπ  λ.2239/1994 
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φιν θαη πεξηζζφηεξνη κπνξεί λα δηθαηνχληαη λφκηκα  λα δηεθδηθήζνπλ ην ίδην φλνκα ρψξνπ γηα 
ηελ δηθηά ηνπο επηρείξεζε.  

πκπεξαζκαηηθά, γηα λα έρνπκε θάπνην θίλδπλν ζχγρπζεο ζα πξέπεη ηα πξντφληα πνπ 
πξνζθέξνληαη

228
 λα είλαη ηνπιάρηζηνλ παξφκνηα. ε αληίζεηε πεξίπησζε, θαη' αξρήλ ζεσξείηαη 

φηη δελ δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο ζχγρπζεο. 

ηελ  δεχηεξε πεξίπησζε εάλ ην δεχηεξν επίπεδν ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ είλαη  παξφκνην 
κε ην αληίζηνηρν ζήκα,  ν θνξέαο ηνπ ζήκαηνο  δελ εκπνδίδεηαη λα θάλεη αίηεζε γηα ηελ 
εθρψξεζε ηνπ ζήκαηνο ηνπ σο domain name, πξνθχπηεη φκσο, ην ζέκα κήπσο αλ θαη ηζρχνπλ  
ηα παξαπάλσ δεκηνπξγείηαη θάπνηνο  θίλδπλνο ζχγρπζεο. 

πκπεξαζκαηηθά, ε άπνςε πνπ έρεη ελδερνκέλσο επηθξαηήζεη απαληά αξλεηηθά ζην 
παξαπάλσ εξψηεκα, κε ην λα ππνζηεξίδεη φηη ν πεπεξαζκέλνο αξηζκφο ησλ domain names, 
απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη κνλαδηθά, δελ επηηξέπεη παξφκνηνπ ηχπνπ πξνζεγγίζεηο. 

 Έηζη θαη αιιηψο , ν εθάζηνηε ρξήζηεο αλ ζέιεη λα επηζθεθηεί ην αληίζηνηρν site ηνπ 
ζεκαηνχρνπ, ζα πιεθηξνινγήζεη ην δηθφ ηνπ domain name θαη κφλν θαη δελ ζα 
πιεθηξνινγήζεη

229
 θαλέλα άιιν, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη παξφκνην κε απηφ πνπ 

ηνλ ελδηαθέξεη.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη εμαίξεζε απφ ηα παξαπάλσ απνηειεί ε πεξίπησζε θαηά ηελ 
νπνία ην ζήκα πνπ πξνζβάιιεηαη είλαη ζήκα θήκεο, άξα ν εθάζηνηε πνπ κειεηάεη ηε δηαθνξά 
δελ κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία λα δηελεξγήζεη ειέγρνπο ζρεηηθά κε ην αλ ππάξρεη θάπνηνο θίλδπλνο 
ζχγρπζεο, αξθεί ην φλνκα ρψξνπ λα ηαπηίδεηαη

230
 ή  αθφκα λα κνηάδεη κε ην αληίζηνηρν ζήκα θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ αθνξά ζε πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ δελ έρνπλ θακηά απνιχησο  
ζπλάθεηα κε ηα δηαθξηλφκελα κε ην αληίζηνηρν ζήκα

231
.  

ηελ Διιάδα κεηαμχ παξφκνησλ πεξηπηψζεσλ πνπ έρνπλ θηάζεη ζηα δηθαζηήξηα  
εληάζζνληαη δηελέμεηο γχξσ απφ ηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο google.gr, amazon.gr θαη 
rolex.gr

232
 . 

Καη ζηηο ηξεηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ηξίηνη, κε ζρεηηδφκελνη κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 
απηνκάησο έξρνληαη ζην κπαιφ ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ φπνηε αλαθέξνληαη ηα αληίζηνηρα 
νλφκαηα (google, amazon, rolex), βηάζηεθαλ λα θαηνρπξψζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 
ειιεληθέο εθδνρέο ησλ δηεζλψλ ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ, δειαδή ην www.google.gr, ην  
www.amazon.gr θαη www.amazon.com.gr, θαζψο θαη ην www.rolex.gr. Οη δξαζηεξηφηεηεο 
αζθνχληαλ ζηνπο αληίζηνηρνπο Γηαδηθηπαθνχο Σφπνπο ήηαλ απφ απνιχησο αληίζηνηρεο

233
 κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζηγνκέλσλ δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ ,ζηελ πεξίπησζε ηνπ amazon.gr,κέρξη 
θαη κάιινλ άζρεηεο κε απηέο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ google.gr, φπνπ παξέρνληαλ δηαθεκηζηηθέο 
ππεξεζίεο. 

ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο θξίζεθε φηη ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ 
δηεπζχλζεσλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγεί ζχγρπζε ζηνπο  θαηαλαισηέο επνκέλσο 
αθαηξέζεθαλ απφ ηνπο ηξίηνπο πνπ βηάζηεθαλ λα ηηο απνθηήζνπλ. Καη νη ηξεηο πάλησο εηαηξείεο 
(google, amazon, rolex) είραλ ήδε θαηνρπξψζεη ηα αληίζηνηρα ζήκαηα.  

ρεηηθά ζεκεηψζεθε φηη ε «θαηά ηνλ άλσ ηξφπν ρξήζε (απφ ηνλ ελαγφκελν) ηεο ιέμεο 
rolex πξνθαιεί ζχγρπζε ζην ζπλαιιαθηηθφ θνηλφ θαη ηδία ζηνπο ρξήζηεο ηνπ internet σο πξνο 
ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ ελαγνκέλνπ, σο πξνο ηελ νπνία πξέπεη λ' απνδνζεί  κηα 
ιεηηνπξγία δηαθξηηηθνχ ηίηινπ θαη ζήκαηνο αθνχ αλαγθαία νη ρξήζηεο πνπ αλαδεηνχλ ηελ 
ελάγνπζα ζα βξεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ελαγνκέλνπ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ζε 
απηνχο ε απαηειή εληχπσζε είηε φηη ππάξρεη ζρέζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν επηρεηξήζεσλ 

                                                             
228

Γηα παξάδεηγκα θαηά ηνλ παξαπάλσ ηξφπν ζθέθηεθε ην δηθαζηήξην ζηηο ΜΠξχξ 637/1999, ΔπηζθΔΓ 1999, ζει. 
1217 επ., θαη ΜΠξΑΘ 1554/2002, ΔπηζθΔΓ 2002, ζει. 301 επ.   
229

 Βι. Αιεμαλξίδνπ, φ.π., ζει. 173επ. 
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 Βι. ππφζεζε «Candyland» φπνπ ε ζρεηηθή νλνκαζία πεδίνπ είρε δνζεί ζε ζειίδα πνξλνγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ.  
231

 Βι. άξζξν 26 παξ.1 ηνπ  λ.2239/1994 
232

 Βι. 27832/2003 ΜνλΠξσηΘεζζαι, ΔΔκπΓ 2003, ζει. 907επ., 637/1999 ΜνλΠξσηπξ, ΔΔκπΓ 2000, ζει. 144επ., 
θαη 3359/2003 ΠνιΠξσηΑζ, ΔΔκπΓ 2003, ζει. 695επ. αληίζηνηρα. Έρεη θξηζεί πσο ε πξνζζήθε ηεο θαηάιεμεο .gr δε 
δηαθνξνπνηεί ηε δηαθξηηηθή δχλακε «ειιεληθήο» ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο ζε ζρέζε κε δηεζλή, πνπ αλήθεη γηα 

παξάδεηγκα ζε πνιπεζληθή επηρείξεζε, θαη φηη κάιηζηα ε πξνζζήθε απηή θαιιηεξγεί ζην ρξήζηε ηελ  εληχπσζε φηη ν 
θάηνρνο ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο ζπληζηά ηνλ αληηπξφζσπν ηεο αληίζηνηρεο πνιπεζληθήο ζηελ εθάζηνηε ρψξα. 
233

 Βι. Παπαθσλζηαληίλνπ, φ.π., ζει. 400. 

http://google.gr/
http://amazone.gr/
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http://www.amazon.gr/
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είηε φηη ε επηρείξεζε ηνπ ελαγνκέλνπ είλαη εληαγκέλε ζην δίθηπν ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 
ελάγνπζαο είηε φηη κεηαμχ ηνπο ππάξρνπλ νξγαλσηηθέο ή νηθνλνκηθέο ζρέζεηο»

234
. 

πλεπψο, ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε (ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο rolex.gr) 
απνδίδεηαη ζε θάζε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε κηα «ιεηηνπξγία δηαθξηηηθνχ ηίηινπ θαη ζήκαηνο» πνπ, 
αλ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ήδε θαηνρπξσκέλν ζήκα, ππνρξεψλεη ζε αθαίξεζε ηεο, ψζηε λα 
αξζεί ε πξνζβνιή. 

 Αληίζηνηρα θαη ζηηο ππφινηπεο παξαπάλσ ππνζέζεηο θξίζεθε φηη «κε ηε ζπκπεξηθνξά 
ηεο ε θαζήο πξνζβάιιεη ην δηθαίσκα ηεο αηηνχζαο ζην λνκίκσο θαηαρσξεκέλν ζήκα ηεο θαη 
ηνχην, δηφηη ν ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ εθιακβάλεη κε ηνλ ηξφπν απηφλ φηη ε επηρείξεζε ηεο 
θαζήο ζπλδέεηαη ή ζπλεξγάδεηαη κε ηελ επηρείξεζε ηεο αηηνχζαο κε απνηέιεζκα ε πξψηε 
εθκεηαιιεπφκελε ηε θήκε ηεο δεχηεξεο λα απνζπά απφ απηήλ πειαηεία»

235
. 

Δπηπξφζζεηα, ε ρξήζε θαηνρπξσκέλνπ ζήκαηνο απφ ηξίηνλ κε ηηο ζπλζήθεο πνπ πεξη-
γξάθνληαη παξαπάλσ, κε ηελ απφθηεζε δειαδή ηεο ειιεληθήο εθδνρήο ηεο ειεθηξνληθήο 
δηεχζπλζεο γλσζηφηαησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γηαδηθηχνπ, ζπληζηά θαη πξάμε αζέκηηνπ 
αληαγσληζκνχ: «ε κε ηνλ ηξφπν απηφλ εθκεηάιιεπζε ηνπ ζήκαηνο ηεο αηηνχζαο ζην ρψξν ηνπ 
Γηαδηθηχνπ σο φλνκα πεξηνρήο απφ ηελ θαζήο ζπληζηά παξάιιεια θαη πξάμε αζέκηηνπ 
αληαγσληζκνχ ζε βάξνο ηεο, αθνχ ε ρξήζε απηνχ γίλεηαη απφ ηελ θαζήο κε ζθνπφ αζέκηηεο 
πξνζέιθπζεο ηεο πειαηείαο ηεο».

236
 

5.2.2 To Όλνκα ρώξνπ  ηαπηίδεηαη ή κνηάδεη κε δηαθξηηηθό γλώξηζκα ηξίηνπ 

πγθεθξηκέλα, γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζβνιήο επσλπκίαο θάπνηαο επηρείξεζεο απφ domain 
name, απηφο πνπ πξνζβάιινληαη κπνξεί λα ππεηζέξζεη  ζηηο παξαθάησ ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ 
58 ΑΚ  “Πεξί πξνζηαζίαο νλφκαηνο” θαη 13 παξ. 1 ηνπ λ. 146/1914

237
 “Πεξί αζέκηηνπ 

αληαγσληζκνχ”. Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα λα ηεζεί ζε εθαξκνγή ε ηειεπηαία δηάηαμε είλαη νη 
αθφινπζεο : 

 α) ε ρξήζε
238

 ζηηο ζπλαιιαγέο. 

 β) ν θίλδπλνο  ζχγρπζεο, γηα ηελ ηζρχ ηνπ νπνίνπ απαηηείηαη λα ππάξρεη  θάπνηα 
ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θιάδσλ

239
 ζηνπο νπνίνπο νη επηρεηξήζεηο αζθνχλ δξάζε.  

Ζ δηάηαμε ηνπ παξαπάλσ λφκνπ βξίζθεη εθαξκνγή θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
δηαθξηηηθνχ ηίηινπ θάπνηνπ θαηαζηήκαηνο ή θάπνηαο  επηρείξεζεο. 

Οη αληίζηνηρεο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ παξεκπνδηζηηθφ αληαγσληζκφ ζηηο αληίζηνηρεο 
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο βξίζθνπλ πξνζηαζία ζην άξζξν 1 ηνπ λ. 146/1914. Αλαθνξηθά κε ηε 
ζρέζε δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ θαη domain names παξεκπνδηζηηθφο  αληαγσληζκφο ηζρχεη ζηηο 
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 α) αζέκηηεο εθκεηάιιεπζεο θάπνηαο μέλεο θήκεο ή  αληίζηνηρεο παξεκπφδηζεο γηα ηε 
ρξεζηκνπνίεζε  θάπνηνπ δηαθξηηηθνχ γλσξίζκαηνο σο domain name . 

 β) ζηελ θαηαρψξεζε domain name  κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ πψιεζε ηεο. 

ε αληίζεζε, κε ην άξζξν 13 ηνπ λ. 146/1914 γηα λα εθαξκνζηεί ην άξζξν 1 δελ είλαη 
απαξαίηεην απφ ηηο πξάμεηο ηνπ ρξήζηε νλφκαηνο ρψξνπ  λα δεκηνπξγείηαη θάπνηνο  θίλδπλνο 
ζχγρπζεο ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, αξθεί απιά λα ρξεζηκνπνηείηαη ην αληίζηνηρν φλνκα ρψξνπ, 
είηε γηα λα κπνξέζεη λα εθκεηαιιεπζεί ν θνξέαο ηνπ ηε θήκε  θάπνηνπ άιινπ δηαθξηηηθνχ 
γλσξίζκαηνο , είηε γηα λα κπνξέζεη λα εκπνδίζεη  ηε ρξεζηκνπνίεζε  ηνπ ζε  θάπνην 
αληαγσληζηή. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ παξεκπφδηζε ρξήζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηα  
κεγαιχηεξε απζηεξφηεηα θαη ππεπζπλφηεηα επεηδή είλαη αδχλαην λα γίλεη θαηαρψξεζε ίδηαο 
ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο γηα  δεχηεξε θνξά. 

Δπίζεο, παξεκπνδηζηηθφ αληαγσληζκφ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ιεηηνπξγία  ηνπ ίδηνπ 
άξζξνπ απνηειεί θαη ε πεξίπησζε ησλ θπβεξλνζθεηεξηζηψλ, ησλ νπνίσλ ε  δξάζε θάπνηνπ 
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 Βι. 3359/2003 ΠνιΠξσηΑζ. 
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 Βι. 27842/2003 ΜνλΠξΘεζζαι. 
236

 Βι. 27842/2003 ΜνλΠξΘεζζαι,φ.π.. 
237

 Βι.ηλαληψηε-Μαξνχδε/Φαξζαξψηα, φ.π.,ζει.122. 
238

 Γηα ηνλ φξν «ρξεζε ζηηο ζπλαιιαγέο»  ηζρχεη φηη δηαηππψζεθε πξνεγνπκέλσο, ζηελ παξαπάλσ αλάιπζε γηα ην 
ζήκα. 
239

 Βι. Αιεμαλξίδνπ, φ.π., ζει. 178. 

http://rolex.gr/
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ελδερφκελνπ αληαγσληζκνχ πνπ ην άξζξν 1 ηνπ λ. 146/1914 έρεη ζαλ πξνυπφζεζε, ζηεξίδεηαη 
ζηελ απαίηεζε ηνπο λα παξαρσξήζνπλ ην domain name ζηνλ αληίζηνηρν δηθαηνχρν έλαληη 
θάπνηνπ αληαιιάγκαηνο

240
 ηνπ νπνίνπ θαη απέβιεςαλ. 

Δπηπιένλ, ζην πεδίν πξνζηαζίαο ηνπ άξζξνπ 1 θαη φρη ζην άξζξν 13 αλήθνπλ θαη νη 
πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζβνιή θάπνηνπ δηαθξηηηθνχ γλσξίζκαηνο θήκεο απφ φλνκα 
ρψξνπ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα μερσξίζεη πξντφληα ή δηάθνξεο ππεξεζίεο δηαθνξεηηθά 
απφ ην αληίζηνηρν δηαθξηηηθφ γλψξηζκα θήκεο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε πξνζηαζία 
δίλεηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε θάπνηνπ πηζαλφλ θηλδχλνπ ζχγρπζεο. 

ηε ζπλέρεηα, ζηηο εθρσξεκέλεο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο
241

 πνπ έρνπλ γίλεη νη ίδηεο 
δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ κνηάδνπλ ή είλαη ίδηεο κε 
δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα άιισλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν 
πεξηπηψζεηο:  

α) νη δχν επηρεηξήζεηο έρνπλ νκνεηδέο αληηθείκελν. 

β) νη δχν επηρεηξήζεηο λα έρνπλ δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν.  

Καη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ παξαδείγκαηα ζηελ ειιεληθή λνκνινγία: γηα ηελ 
πξψηε πεξίπησζε, απηή ησλ επηρεηξήζεσλ κε νκνεηδέο αληηθείκελν, έλα ηαμηδησηηθφ πξαθηνξείν 
κε παξνπζία ζηελ αγνξά ήδε απφ ην 1970 θαη κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «easy travel» άζθεζε αγσγή  
θαηά άιινπ ηαμηδησηηθνχ πξαθηνξείνπ πνπ ηδξχζεθε ην 2000 θαη ακέζσο απέθηεζε ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε www.easytravel.gr

242
.  

Γηα ηελ δεχηεξε πεξίπησζε, απηή ησλ επηρεηξήζεσλ κε δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν, ε 
αιπζίδα ξνχρσλ zara άζθεζε αγσγή θαηά κηαο επηρείξεζεο εκπνξίαο κεραλψλ θαθέ πνπ 
ιεηηνπξγνχζε ζηελ ρψξα ήδε απφ ην 1983 θαη είρε πξψηε απνθηήζεη ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 
www.zara.gr 

243
. 

Γεληθφο θαλφλαο είλαη φηη «ε ζχγθξνπζε κεηαμχ δηαθξηηηθνχ γλσξίζκαηνο  επηρείξεζεο 
θαη νλφκαηνο δηαδηθηχνπ (ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο) ζα αξζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ρξνληθήο 
πξνηεξαηφηεηαο». Γειαδή, δηθαίσκα ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ζεκειηψλεη φπνηνο πξψηνο 
ρξεζηκνπνίεζε ηελ ίδηα ιέμε ζηελ εκπνξηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, εθφζνλ βέβαηα νη εκπνξηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο κνηάδνπλ θαη ππάξρεη θίλδπλνο λα δεκηνπξγεζεί ζχγρπζε ζηνπο θαηαλαισηέο.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, αλ ε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ δχν κεξψλ δελ ηαπηίδεηαη, 
θίλδπλνο ζχγρπζεο ζηνπο θαηαλαισηέο δελ πθίζηαηαη θαη ν γεληθφο θαλφλαο ηεο ρξνληθήο 
πξνηεξαηφηεηαο θαηά ηελ εθρψξεζε ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ ζα πξέπεη λα ηεξεζεί 
επηβξαβεχνληαο ηνλ επηκειέζηεξν επηρεηξεκαηία

244
. 

Σα παξαπάλσ εθαξκφζηεθαλ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθά ζηελ πξάμε. ην πξψην 
παξάδεηγκα θξίζεθε φηη ε ηαχηηζε ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ αληηδίθσλ (ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία) 
κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ζχγρπζε ηνλ ρξήζηε ηνπ Γηαδηθηχνπ ,ζπλεπψο  αθνχ ε ελάγνπζα 
ρξεζηκνπνηνχζε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «easy travel» πνιχ πξηλ απφ ηελ ελαγνκέλε, δηαηάρζεθε ε 
αθαίξεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο απφ ηελ ηειεπηαία

245
.  

Αληίζεηα, ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε θξίζεθε φηη ν έκπνξνο κεραλψλ θαθέ λνκίκσο 
ρξεζηκνπνηνχζε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν zara ήδε απφ ην 1995,  

εμίζνπ λνκίκσο απέθηεζε θαη ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε zara.gr ην 2000, θίλδπλνο 
ζχγρπζεο κεηαμχ ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ νκίινπ πψιεζεο ξνχρσλ zara δελ πθίζηαηαη ιφγσ 
δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ζπλεπψο επεηξάπε ζε απηφλ ε ζπλέρηζε ηεο ρξήζεο ηεο 
ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο www.zara.gr.

246
 

Οη παξαπάλσ παξαδνρέο δίλνπλ ιχζε ζηηο πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο εθρσξεκέλεο 
ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο ιφγσ ηαχηηζεο κε δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνχληαλ 
ζηελ αγνξά πξηλ ηελ εθρψξεζε ηεο.  
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 Βι. Αιεμαλξίδνπ, φ.π., ζει. 179 επ.. 
241

 Βι. Παπαθσλζηαληίλνπ, φ.π., ζει. 398 επ.. 
242

 Βι. 4327/2003 ΠνιΠξσηΑζ ,ΓΔΔ 2004, ζει. 750επ.. 
243

 Βι. 3950/2001 ΜνλΠξσηΑζ ,ΓΔΔ 2001, ζει. 606επ. 
244

 Βι. Σνπληφπνπιν/Υαηδφπνπιν, φ.π., ζει. 118. 
245

 Βι. 4327/2003 ΠνιΠξσηΑζ. εκεηψλεηαη φηη νη αγσγέο απηνχ ηνπ ηχπνπ θαηεπζχλνληαλ θαηά ηνπ ΗΣΔ, σο αξκνδίνπ 
γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ, ζηελ νπζία επνκέλσο ην δηθαζηήξην δηέηαμε ην ΗΣΔ λα «δηαθφςεη 

ηε ζχλδεζε ηεο ελαγνκέλεο ζην Γηαδίθηπν κε ην φλνκα Γηαδηθηχνπ». ήκεξα παξφκνηεο αγσγέο ζα έπξεπε λα 
ζηξαθνχλ, γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, θαη θαηά ηεο ΔΔΣΣ. 
246

 Βι. 3950/2001 ΜνλΠξσηΑζ. 
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5.2.3 To Όνομα χώρου αποτελείται από το όνομα τρίτου(φυσικού προσώπου) 

ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ππάξρεη πξνζβνιή ηνπ νλφκαηνο θαη 
δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ άξζξνπ 57 ΑΚ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο , αιιά θαη 
ηνπ εηδηθφηεξνπ άξζξνπ 58 ΑΚ

247
, πνπ είλαη γηα εηδηθή πξνζηαζία ηνπ νλφκαηνο, ζα πξέπεη ην 

φλνκα ρψξνπ φρη  λα κνηάδεη απιά αιιά θαη λα ππάξρεη ηαχηηζε  κε ην αληίζηνηρν φλνκα. 

 Δπίζεο, θαη ε ρξήζε ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη παξάλνκε, γηαηί αλ ν θνξέαο ηνπ νλφκαηνο 
ρψξνπ είλαη ζπλνλφκαηνο ηνπ ηξίηνπ ή έρεη δξάζε ζε επηρεηξεκαηηθφ θιάδν πνπ ζπλεπψο  
δηθαηνινγεί ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ domain name ή αλ πθίζηαηαη θάπνηα άιιε 
ηδηαίηεξε ζρέζε ηνπ κε ην αληίζηνηρν φλνκα, ηφηε δελ κπνξεί λα ππάξμεη παξαλνκία ζε βάξνο 
ηνπ θνξέα ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ

248
 θαη ε ιχζε ζα δνζεί κε βάζε  ηελ αξρή ηεο ρξνληθήο 

πξνηεξαηφηεηαο θαηά ηελ ζηηγκή πνπ ζα απνθηεζεί ην δηθαίσκα. 

Οη πεξηπηψζεηο βέβαηα φπνπ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ζα ρξεζηκνπνηεί (ζην κεηαβιεηφ 
ηεο κέξνο) φλνκα ηξίηνπ ζα είλαη κάιινλ ζπάληεο

249
, κφλε πξαθηηθή ζεκαζία ζα είρε απηφ αλ 

θίινη πρ. θαιιηηερλψλ ή άιισλ «επσλχκσλ»
 
 δεκηνπξγνχζαλ Γηαδηθηπαθνχο Σφπνπο κε ην 

φλνκα απηψλ. Μηα ηέηνηα πηζαλφηεηα ζην ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ θξίλεηαη κάιινλ 
δχζθνιν λα ππάξμεη. 

5.3 To Domain Name προσβάλλεται από μεταγενέστερα διακριτικά 

γνωρίσματα 

ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, δελ απνθιείεηαη ην ελδερφκελν λα ζπγθξνπζηνχλ δηθαηψκαηα 
επί ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο κε άιια, κεηαγελέζηεξα απηήο, δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα. Σέηνηεο ζα 
είλαη, γηα παξάδεηγκα, νη πεξηπηψζεηο πνπ ν δηθαηνχρνο κηαο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο δελ ηελ 
θαηνρχξσζε θαη κε ζήκα, θάηη φκσο ην νπνίν ζα θάλεη αξγφηεξα αληαγσληζηήο ηνπ. 

 Με απηφλ ηνλ ηξφπν, πξνγελέζηεξε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
250

 είλαη δπλαηφ λα νκνηάδεη 
ή θαη λα ηαπηίδεηαη κε κεηαγελέζηεξν ηεο ζήκα ή δηαθξηηηθφ γλψξηζκα. Μάιηζηα, είλαη πξνθαλέο 
φηη αλ ν πξψηνο ρξνληθά δηθαηνχρνο ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο απνπεηξαζεί λ' απνθηήζεη ην 
αληίζηνηρν ζήκα, ε αίηεζε ηνπ κάιινλ ζ' απνξξηθζεί, εμαηηίαο ηεο νκνηφηεηαο ή ηεο ηαχηηζεο κε 
άιιν ζήκα, αλεμαξηήησο αλ ε ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε ήδε πξνυπήξρε απηνχ. 

Έηζη ινηπφλ, ζε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ζα πξέπεη λα 
ιεηηνπξγήζνπλ πξάγκαηη σο δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα, θαη ε ζχγθξνπζε λα επηιπζεί κε βάζε ηηο 
αξρέο ηεο ρξνληθήο πξνηεξαηφηεηαο ηεο βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο ηζνηηκίαο

251
 ησλ 

δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ. 

5.4 Σεχνικές προσβολής διακριτικών γνωρισμάτων 

Tν Γηαδίθηπν απνηειεί δπλακηθφ πεδίν αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ θαη ε αλζξψπηλε θαληαζία 
είλαη πξαγκαηηθά αλεμάληιεηε φηαλ πξφθεηηαη γηα λένπο ηξφπνπο πινπηηζκνχ. Έηζη ζην 
Γηαδίθηπν εθδειψλνληαη λέεο ηάζεηο, λέεο ηερληθέο θαη λένη Γηαδηθηπαθνί Σφπνη πνπ ζθνπφ έρνπλ 
λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ ρξεζηψλ ζε φζν ην δπλαηφλ  

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε ζθνπφ λα απνδψζεη θέξδνο ε επέλδπζε ησλ δεκηνπξγψλ ηνπο.  

                                                             
247

 Βι.ηλαληψηε-Μαξνχδε/Φαξζαξψηα, φ.π.,ζει.121. 
248

 Βι. Σνπληφπνπιν/Υαηδφπνπιν, φ.π., ζει. 136 επ.. 
249

 Βι. Παπαθσλζηαληίλνπ, φ.π., ζει. 402. 
250

 Βι. Παπαθσλζηαληίλνπ, φ.π., ζει. 402. 
251

Βι. Φνπληεδάθε Σ.,Ζ ζχγθξνπζή ησλ δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ,2003,ζει. 247. Αλεμάξηεηα κε ηα φζα έρνπλ 
δηαηππσζεί σο ηψξα ζρεηηθά κε ην πψο επηιχνληαη νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ domain names θαη domain names θαη 
δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ, ππνζηεξίδεηαη φηη ζα πξέπεη λα ηεζεί ππφςε θαη έλα αθφκα ζηνηρείν: ην πξαγκαηηθφ 

γεσγξαθηθφ πιαίζην ζην νπνίν νη  επηρεηξήζεηο πνπ ζπγθξνχνληαη έρνπλ δξάζε, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη έιεγρνο αλ φλησο 
ππάξρεη πξνζβνιή ησλ ζπκθεξφλησλ θάπνηνπ ηξίηνπ. Πξάγκαηη, κηα ηζηνζειίδα γξακκέλε ζηα ειιεληθά επηρείξεζεο ε 
νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη  εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο, αθφκα θαη αλ σο δεχηεξν επίπεδν ρξεζηκνπνηεί ην ζήκα 

θάπνηαο επηρείξεζεο πνπ έρεη ηε δξάζε ηεο  γηα παξάδεηγκα ζηελ Ηηαιία, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη πξνζπαζεί 
ελδερνκέλσο λα πξνζβάιιεη ηα δηθά ηεο ζπκθέξνληα.  
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Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη λα έρνπλ αλαθχςεη, θαη λα αλαθχπηνπλ ζπλερψο λέα 
δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο. Βέβαηα, πξέπεη λα παξαηεξεζεί φηη πιένλ ε 
πξνζνρή κεηαθηλήζεθε απφ ηελ θαηαρψξεζε, φπνπ είρε εζηηαζηεί αξρηθά (πεξηπηψζεηο 
cybersquatting), ζηελ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ ζην Γηαδίθηπν. Παξαθάησ 
παξνπζηάδνληαη θάπνηεο πεξηπηψζεηο λέσλ ηερληθψλ πξνζβνιήο ησλ δηαθξηηηθψλ 
γλσξηζκάησλ. 

5.4.1 Κυβερνοσφετερισμός 

Ζ πην ζπλεζηζκέλε πξνζβνιή θάπνηνπ δηαθξηηηθνχ γλσξίζκαηνο κέζσ νλφκαηνο ρψξνπ είλαη ην  
cybersquatting  ή  δηαθνξεηηθά domaingrabbing

252
. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα έλα ηξφπν, θαηά 

ηνλ νπνίν θάπνηνη, εθκεηαιιεπφκελνη ηνλ κηθξφ θαη ζρεδφλ αλχπαξθην έιεγρν θαηά ηε 
δηαδηθαζία θαηαρψξεζεο ελφο νλφκαηνο ρψξνπ, θαηαρσξνχλ ζην φλνκα ηνπο κηα ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε απνηεινχκελε απφ έλα δηαθξηηηθφ γλψξηζκα, πνπ είλαη ζπλήζσο θήκεο, κε απψηεξν 
ζθνπφ λα ηε πνπιήζνπλ, πξνθαλψο ζηελ επηρείξεζε ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη θάησ απφ ην 
ζρεηηθφ δηαθξηηηθφ γλψξηζκα. 

Δπίζεο, νη cybersquatters, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο επαξθψλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ 
λα θαιχπηνπλ ηνλ αληίζηνηρν ρψξν ηνπ Ηληεξλέη, ζηα ηέιε ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο είραλ 
πνιχ έληνλε δξάζε ζε πάξα πνιιέο ρψξεο, θπξίσο φκσο  ζε ΖΠΑ θαη Γεξκαλία. Έηζη πνιιέο 
εηαηξείεο , φπσο ε Mc Donalds,  ε Panavision, ε British Telecommunications  ρξεηάζηεθε λα 
αγνξάζνπλ ή λα δηεθδηθήζνπλ δηθαζηηθά ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ζήκαηνο ηνπο ζηνλ 
θπβεξλνρψξν

253
. 

 Σν παξαπάλσ θαηλφκελν δελ άξγεζε πνιχ λα εκθαληζηεί θαη ζηελ Διιάδα κε ηνπο 
ζπγθεθξηκέλνπο λα πξνβαίλνπλ ζηελ θαηαρψξηζε ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ κε αξθεηά γλσζηά 
νλφκαηα επηρεηξήζεσλ 

254
 πξνζβιέπνληαο ζηελ κεηαπψιεζε ησλ παξαπάλσ. 

Δπίζεο, αξθεηνί παξνκνίαζαλ απηή ηε λέα πξαθηηθή ζαλ έλα "ιεζηξηθφ ζήκα", κε ηε 
δηαθνξά φκσο φηη έλαο cybersquatter δξα κε αζθάιεηα θαη απηφ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη  
γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ φηη ππάξρεη θάπνην δηαθξηηηθφ γλψξηζκα θήκεο ην νπνίν δελ έρεη 
αθφκα θαηαρσξεζεί σο φλνκα ρψξνπ θαη ην θαηνρπξψλεη ν ίδηνο πεξηκέλνληαο 

255
  κε 

αλππνκνλεζία ην ''ζχκα'' ηνπ. 

Δπηπιένλ, έρνπλ ζεκεησζεί θαη θάπνηεο πεξηπηψζεηο cybersquatting κε κνλαδηθφ ζθνπφ 
θαη ζηφρν είηε ηελ παξεκπφδηζε θάπνηαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θάπνηνπ επηθείκελνπ 
αληαγσληζηή κε ηε δπζθήκηζε  ηνπ ζε αληίζηνηρν site, πνπ έρεη ην αληίζηνηρν δηαθξηηηθφ ηνπ 
γλψξηζκα σο κηα ειεθηξνληθή δηεχζπλζε, είηε κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο θήκεο θαη ηεο 
αλαγλσζηκφηεηαο ηνπ αληαγσληζηή κέζσ ηεο δηεχζπλζεο ηνπ θαη κεηάβαζεο ηνπ ρξήζηε ζε 
θάπνηνλ άιινλ δηαδηθηπαθφ ηφπν.  

          Δπίζεο, παξφκνηα πεξίπησζε, πνπ απαζρφιεζε πεξηζζφηεξν ηα Γηθαζηήξηα, 
είλαη απηή ησλ "πνιηηηθψλ θπβεξλνπαξαβαηψλ" 

256
, νη νπνίνη πξνβαίλνπλ ζηελ θαηαρψξηζε  

ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ πεξηθιείνληαο  δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα θήκεο αξθεηά γλσζηψλ 
επηρεηξήζεσλ ή εηαηξεηψλ, κε απψηεξν ζθνπφ λα δπζθεκήζνπλ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο 
ηνπο, φρη φκσο γηα θάπνηνπο εκπνξηθνχο αιιά γηα πνιηηηθνχο ή ζπρλά ζξεζθεπηηθνχο

257
 ή γηα 

άιινπο  ηδενινγηθνχο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο. 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί  φηη ην παξαπάλσ θαηλφκελν ζηηο ΖΠΑ είρε πάξεη πνιχ 
κεγάιεο δηαζηάζεηο, πνπ ην έηνο 1999  πξαγκαηνπνηήζεθε ςήθηζε  ηνπ λφκνπ θαηά ησλ 

                                                             
252

 ηα ειιεληθά απνδίδεηαη σο "θπβεξλνζθεηεξηζκφο". 
253

 Βι. Σνπληφπνπιν/Υαηδφπνπιν, φ.π., ζει. 108. 
254

 Όπσο mega.gr, vardinoyannis.gr, απφ ηνλ Γεσξγηάδε, Ζ πξνζηαζία ησλ δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ ζην δηαδίθηπν - 
Domain Names, ΓΔΔ 1999,ζει.1244. 
255

 Βι. Ξνπξαθά, φ.π., ζει.175. 
256

 Χο πνιηηηθνί θπβεξλνπαξαβάηεο ραξαθηεξίδνληαη ηα άηνκα ή νη νξγαλψζεηο πνπ, γηα πνιηηηθνχο, θνηλσληθνχο, 
ζξεζθεπηηθνχο ή άιινπο κε εκπνξηθνχο ζθνπνχο, θαηνρπξψλνπλ σο νλνκαζίεο πεδίνπ, γλσζηέο επσλπκίεο ή ζήκαηα, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ πεξηζζφηεξνπο επηζθέπηεο. 
257

 Βι. γηα παξάδεηγκα ηελ ππφζεζε Planned Parenthood Federation of America, ζηελ νπνία , ελψ νη ελάγνληεο 
πξνζέθεξαλ ππεξεζίεο ηερλεηήο γνληκνπνίεζεο θαη ήηαλ θαη δηθαηνχρνη ηνπ ζήκαηνο «Planned Parenthood», ν 

ελαγφκελνο είρε θαηνρπξψζεη σο φλνκα επηπέδνπ ην «plannedparenthood.com» ζηε ζειίδα ηνπ νπνίνπ θεξφηαλ σο 
πνιέκηνο, επηθαινχκελνο ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο ησλ ηερλεηψλ παξεκβάζεσλ ζηνλ θχθιν ηεο δσήο.  
 

http://mega.gr/
http://vardinoyannis.gr/
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θπβεξλνπαξαβαηψλ, ν Anticyberquatting Consumer Protecting Act (ACPA) κε κνλαδηθφ ζθνπφ 
λα πεξηνξίζεη ζην ειάρηζην ηηο πεξηπηψζεηο πξνζβνιήο ζήκαηνο ζην Ηληεξλέη απφ ηνπο 
ιεγφκελνπο  θπβεξλνζθεηεξηζηέο. 

5.4.2 Typosquatting 

Οη πεξηπηψζεηο typosquatting απνηεινχλ ηε κεηεμέιημε ησλ πεξηπηψζεσλ θπβεξλνζθεηεξηζκνχ. 
Όπσο ίζσο θαη ν ίδηνο ν φξνο αθήλεη λα ελλνεζεί, κε απηφλ θαιχπηεηαη ε απφθηεζε 
ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ πνπ απνηεινχλ πξνβιεπφκελα ζπλήζε ιάζε πιεθηξνιφγεζεο 
πνιχ γλσζηψλ (ήδε εθρσξεκέλσλ) Γηαδηθηπαθψλ Σφπσλ - ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ 
γλσζηψλ επηρεηξήζεσλ ή νξγαληζκψλ.  

Οη typosquatters ζηελ νπζία πξνβιέπνπλ ηα δεκνθηιέζηεξα ιάζε πιεθηξνιφγεζεο
258

 
κηαο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο (γηα παξάδεηγκα, βάζεη ηεο ζέζεο ησλ πιήθηξσλ ηνπ 
πιεθηξνινγίνπ) θαη εθκεηαιιεχνληαη ηηο αληίζηνηρεο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο δεκηνπξγψληαο 
άιινπο, άζρεηνπο κε ηνπο αξρηθνχο Γηαδηθηπαθνχο Σφπνπο ή παξαπέκπνληαο ζε Γηαδηθηπαθνχο 
Σφπνπο αληαγσληζηψλ ηνπο

259
. 

 Γεκνθηιή παξαδείγκαηα απηήο ηεο πξαθηηθήο απνηεινχλ νη πεξηπηψζεηο nasdasq.com 
έλαληη ηνπ Γηαδηθηπαθνχ  Σφπνπ ηνπ nasdaq, 

wallsreetjournal.com έλαληη ηνπ Γηαδηθηπαθνχ Σφπνπ ηεο Wall Street Journal 
(wallstreetjournal.com), dosney.com έλαληη ηνπ Γηαδηθηπαθνχ Σφπνπ ηεο Disney (disney.com) ή 
θαη playstaion.com ή plystation.com έλαληη ηνπ Γηαδηθηπαθνχ Σφπνπ www.playstation.com. 

Άιιε πεξίπησζε typosquatting ζεκεηψζεθε φηαλ γλσζηφο δηεζλήο θαηαρσξεηήο 
ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ , ε VeriSign, δεκηνχξγεζε Γηαδηθηπαθφ Σφπν φπνπ θαηεπζχλνληαλ, 
κέζσ redirecting, φινη εθείλνη νη ρξήζηεο πνπ πιεθηξνιφγεζαλ ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο πνπ 
δελ αληηζηνηρνχζαλ ζε Γηαδηθηπαθνχο Σφπνπο (αληηθαζηζηψληαο δειαδή ην κήλπκα ιάζνπο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο πινήγεζεο ζην Γηαδίθηπν).  

Ο θαηαρσξεηήο αλαγθάζηεθε λα θαηαξγήζεη ηνλ Γηαδηθηπαθφ απηφλ Σφπν κφλν αθφηνπ 
δέρηεθε αγσγέο απφ ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ θαη, θπζηθά, απφ ηνλ ICANN. 

πλεπψο, πεξηπηψζεηο typosqatting ζηε ρψξα καο είλαη δχζθνιν λα ζπκβνχλ, αθνχ 
ιίγνη είλαη νη Γηαδηθηπαθνί Σφπνη πνπ παξνπζηάδνπλ ηέηνηα θίλεζε ψζηε λα δηθαηνινγείηαη 
νηθνλνκηθά πξνζπάζεηα εθηξνπήο κέξνπο ησλ επηζθέςεσλ ρξεζηψλ ζε απηνχο. ε θάζε 
πεξίπησζε πάλησο, παξφκνηεο θαηαζηάζεηο, ζα κπνξνχζαλ ίζσο λ' αληηκεησπηζηνχλ κέζσ ησλ 
γεληθψλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο ησλ δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ απφ θίλδπλν ζχγρπζεο. 

5.4.3 Προσβολή διακριτικού γνωρίσματος μέσω metatag 

Αξρηθά, ε παξαπάλσ ηερληθή πξφθεηηαη γηα κηα αμηνζεκείσηε απφ ηερληθήο πιεπξάο κέζνδνο 
ζρεηηθά κε ηελ πξνζβνιή δηθαησκάησλ πάλσ ζε δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα ζην ρψξν ηνπ Ηληεξλέη, 
πνπ θέξεη αξθεηά απνηειέζκαηα γηα εθείλνπο πνπ παίξλνπλ ηα ζρεηηθφ φθεινο. ηελ 
ζπγθεθξηκέλε  πεξίπησζε δελ πξαγκαηνπνηείηαη άκεζε  ζχγθξνπζε ηνπ δηθαηψκαηνο  ζε 
δηαθξηηηθφ γλψξηζκα κε ηελ αληίζηνηρε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

260
, πξφθεηηαη φκσο γηα κηα 

πξαθηηθή πνπ έρεη  έκκεζε ζρέζε κε ηα νλφκαηα ρψξνπ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα αλαπηχζζεηαη 
φιν θαη απμαλφκελα. 

Δπηπιένλ, ν εθάζηνηε ρξήζηεο ηνπ Ηληεξλέη, φηαλ δελ μέξεη αθξηβψο ηε δηεχζπλζε ηεο 
αληίζηνηρεο επηρείξεζεο, πνπ ζέιεη κε ηε ζεηξά ηνπ λα επηζθεθηεί, ζηξέθεηαη πξνο ηηο κεραλέο 
αλαδήηεζεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο, πξνθεηκέλνπ λα δψζνπλ ζηνλ εθάζηνηε ελδηαθεξφκελν φιεο ηηο 
ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ιέμε - θιεηδί πνπ πιεθηξνιφγεζε, θάλνπλ 
αλαδήηεζε ηεο ιέμεο απηήο, ζπλήζσο ζηηο ιεγφκελεο κεηαεηηθέηεο (metatags).  
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 Βι. Παπαθσλζηαληίλνπ, φ.π., ζει. 406επ.. 
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 Γηα παξάδεηγκα, Γηαδηθηπαθνί Σφπνη φπσο νη lufthansa-airlines.net, british-air-ways.com, holidayinnhotels.org, ή 
hilton-hotel-reservation.com παξέπεκπαλ ζε εθπησηηθέο αιπζίδεο αληίζηνηρσλ on-line θξαηήζεσλ θαη αληηθεηκέλνπ. Οη 

πεξαηηέξσ ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο Γηαδηθηπαθνχο απηνχο Σφπνπο θέξνπλ θαη αληίζηνηρα νλφκαηα, φπσο 
«mousetrapping», φηαλ ν ρξήζηεο παγηδεχεηαη ζε άιινλ Γηαδηθηπαθφ Σφπν θαη δελ κπνξεί εχθνια λα βγεη απφ απηφλ. 
260

 Βι. Παπαθσλζηαληίλνπ, φ.π., ζει. 408. 

http://nasdasq.com/
http://■vallsreetjoumal.com/
http://wallstreetjournal.com/
http://dosney.com/
http://disney.com/
http://playstaion.com/
http://plystation.com/
http://www.playstation.com/
http://lufthansa-airlines.net/
http://ways.com/
http://holidayinnhotels.org/
http://hilton-hotel-reservation.com/
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πγθεθξηκέλα, νη κεηαεηηθέηεο
261

 απνηεινχλ  ζηνηρεία ηνπ θψδηθα πξνγξακκαηηζκνχ ηεο 
εθάζηνηε ηζηνζειίδαο, ε νπνία έρεη δεκηνπξγεζεί ζπλήζσο, φπσο έρεη αλαθεξζεί, κε ηε γιψζζα 
πξνγξακκαηηζκνχ HTML (Hyper Text Markup Language) .  

Δπηπιένλ, ν ζπγθεθξηκέλνο θψδηθαο  απνηειείηαη απφ ζηνηρεία πνπ δελ κπνξεί λα ηα 
θαηαλνήζεη ν θνηλφο  ρξήζηεο αιιά θαη απφ θάπνηεο  ιέμεηο ηνπ θαζεκεξηλνχ καο ιεμηινγίνπ θαη 
αζθαιψο, κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν θψδηθα δελ έξρεηαη ζε θακία επαθή ν εθάζηνηε ρξήζηεο. 

 Έηζη ινηπφλ, ζχκθσλα κε απηά ηα δεδνκέλα αλαθάιπςαλ θάπνηνη έλα αξθεηά επλντθφ 
θαη έμππλν ζχζηεκα. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ ηα αληίζηνηρα sites  ηνπο λα δέρνληαη φιν θαη πην 
πνιινχο επηζθέπηεο, έβαιαλ ζηνλ θψδηθα ηνπο σο ιέμεηο - καγλήηεο, θάπνηα δηαθξηηηθά 
γλσξίζκαηα δηάθνξσλ θεκηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ, φπνπ νη αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο δελ είραλ 
θακία απνιχησο ζρέζε, ψζηε φηαλ θάπνηνο πξνβαίλεη ζηελ πιεθηξνιφγεζε ηεο ιέμεο -θιεηδί 
πνπ επηζπκεί λα ηνλ πεγαίλεη ζηηο αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο, θαη ε κεραλή αλαδήηεζεο κε ηε ζεηξά 
ηεο λα ηνπ εκθαλίδεη θαη ηηο δηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο, πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν. 

Έηζη κε απηφ ην ζχζηεκα, θάπνηνη εθκεηαιιεχνληαη ηε θήκε ησλ εθάζηνηε δηαθξηηηθψλ 
γλσξηζκάησλ, κε ζθνπφ λα πξνζειθχζνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπο, κε απνηέιεζκα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη θάηνρνη  ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαθξηηηθψλ 
γλσξηζκάησλ λα κελ ην θαηαιαβαίλνπλ , δηφηη, φπσο είλαη αξθεηά θπζηνινγηθφ, ν κέζνο 
ρξήζηεο ηνπ Ηληεξλέη δελ κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία λα βξεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν θψδηθα 
πξνγξακκαηηζκνχ ηεο αληίζηνηρεο ηζηνζειίδαο. 

Απνηέιεζκα ινηπφλ, φισλ ησλ παξαπάλσ ήηαλ λα πξνθχςεη ην εμήο δήηεκα, εάλ ε 
ρξήζε θάπνηνπ δηαθξηηηθνχ γλσξίζκαηνο ζηηο metatags είλαη δπλαηφ λα ζεσξεζεί φηη πξνβαίλεη 
ζηελ πξνζβνιή ηνπ θαη αλ λαη, πνηεο είλαη ζπγθεθξηκέλα νη πξνυπνζέζεηο, κε θάπνηνπο λα 
ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη πξνζβνιή άκεζε  ησλ δηθαησκάησλ  ζε δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα, ελψ 
θάπνηνη άιινη λα ελζηεξλίδνληαη ηελ άιιε άπνςε. 

5.5  Κριτική 

Απφ ην παξφλ θεθάιαην ζπλεπάγεηαη φηη ε ειιεληθή ζεσξία θαη ζπγθεθξηκέλα ε λνκνινγία, 
είραλ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή αληίδξαζε ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζβνιή ησλ 
δηθαησκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλα δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε παξφκνησλ 
ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ, εθαξκφδνληαο κε επηηπρία ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ πεξί 
πξνζηαζίαο ζήκαηνο

262
 θαη πεξί αζεκίηνπ αληαγσληζκνχ

263
 θαιχπηνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην 

ηζρχνλ λνκνζεηηθφ θελφ. πγθεθξηκέλα, ηηο πην πνιιέο θνξέο ειήθζεζαλ ππφςε ηα  ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη ην Ηληεξλέη θαη νη φπνηεο δηαθνξέο έρεη ην εκπφξην ζηνλ  θφζκν ηνπ 
Γηαδηθηχνπ. 

Δπίζεο, ζε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο πνπ ππήξρε πξνζβνιή ζήκαηνο απφ 
θάπνην φλνκα ρψξνπ ηα αληίζηνηρα Γηθαζηήξηα, πξνθαλψο γηα αθφκα πην κεγάιε αζθάιεηα, 
παξάιιεια κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ. 2239/1994 εθάξκνζαλ θαη ην λ. 146/1914.  

Δπηπιένλ, ζρεδφλ ζε φιεο ηηο παξαπάλσ απνθάζεηο σο δηάδηθνο ζπκκεηείρε θαη ν 
Καηαρσξεηήο ησλ domain names, δειαδή ην ΗΠ/ΗΣΔ, ην νπνίν ζε αξθεηέο απφ ηηο παξαπάλσ 
πεξηπηψζεηο ππνρξεψζεθε λα πξνβεί ζε δηαθνπή ηεο παξνρήο ηνπ εθάζηνηε domain name. 
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 Γηα παξάδεηγκα,<html> <head> <title> Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο </title> </head>  

</html>. 
262

 Ν. 2239/1994 
263

 Ν. 146/1914 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6:ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΤΗ ΣΨΝ ΔΙΑΥΟΡΨΝ 

6.1 Δικαιοδοσία - Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Σα δεηήκαηα δηεζλνχο δηθαηνδνζίαο
264

 ζε ζέκαηα Γηαδηθηχνπ παξνπζηάδνπλ, εχινγα, ηδηαίηεξεο 
δπζρέξεηεο. Ζ παγθφζκηα θχζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ε δπλαηφηεηα δξαζηεξηνπνίεζεο ρσξίο 
πξαγκαηηθή ζρέζε κε έλαλ ηφπν ζέηνπλ πάληα εξσηήκαηα δηθαηνδνζίαο ζε φπνηεο αληηδηθίεο ηα 
κέξε πξάγκαηη επηιέμνπλ λα θέξνπλ ελψπηνλ δηθαζηεξίσλ. 

Οη ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο βέβαηα εκθαλίδνπλ ζηνηρεία ηνπηθφηεηαο πνπ επηιχνπλ 
κεγάιν κέξνο ησλ ζρεηηθψλ εξσηεκάησλ. πλεπψο, εχινγα, νη αληηδηθίεο κεηαμχ θαηνίθσλ ηεο 
ρψξαο κε αληηθείκελν ηελ εθρψξεζε ή κε ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ κε θαηάιεμε .gr ζα 
δηθάδνληαη ελψπηνλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη κε βάζε ην ειιεληθφ δίθαην, αθνχ αξκφδηνο 
θνξέαο γηα ηελ εθρψξεζε ηνπο είλαη ε Δ.Δ.Σ.Σ. 

Σν πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη ζηηο αληηδηθίεο πνπ αθνξνχλ ζε ηπρφλ πξνζβνιέο απφ 
ήδε εθρσξεκέλεο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο. Σν γεγνλφο φηη ν αληίζηνηρνο δηαθνκηζηήο (web 
server) κπνξεί λα βξίζθεηαη νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη νπνηνζδήπνηε, 
δειαδή θαη πξφζσπν πνπ δελ έρεη θακία απνιχησο ζρέζε κε ηελ Διιάδα, κπνξεί λα ιάβεη απφ 
ηελ Δ.Δ.Σ.Σ. ειεθηξνληθή δηεχζπλζε κε θαηάιεμε .gr δεκηνπξγνχλ ακθηβνιίεο γηα ηε δηθαηνδνζία 
ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε δηαθνξά πεξηιακβάλεη δηθαηνχρνπο 
ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ κε κηθξή ή θαη θακία ζρέζε κε ηελ Διιάδα.  

Σν εθαξκνζηέν δίθαην
265

 εμεπξίζθεηαη απφ ην άξζξν 26 ΑΚ. Δθαξκνζηέν είλαη ην δίθαην 
ηεο πνιηηείαο φπνπ δηαπξάρηεθε ην αδίθεκα. πγθεθξηκέλα, σο ηφπνο ηέιεζεο ηνπ αδηθήκαηνο 
πξέπεη λα ζεσξεζεί ηφζν ν ηφπνο πνπ έιαβε ρψξα ην δεκηνγφλν γεγνλφο φζν θαη ν ηφπνο πνπ 
εθδειψζεθε ε δεκία, ζχκθσλα πάληνηε  κε ην ζθνπφ πνπ επεδίσθε ην πξφζσπν πνπ πξνέβε 
ζηελ θαηαρψξηζε, ελαπφθεηηαη ζην δεκησζέληα ε επηινγή ηνπ εθαξκνζηένπ δηθαίνπ. Αληηζέησο 
,απνηειεί αηειέζθνξν θξηηήξην γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εθαξκνζηένπ δηθαίνπ, ν ηφπνο 
εγθαηάζηαζεο ηνπ εμππεξεηεηή (server). 

Οη παξαπάλσ ιχζεηο ιεηηνχξγεζαλ ηθαλνπνηεηηθά κέρξη ζήκεξα, αθνχ νη πεξηπηψζεηο 
πνπ θξίζεθαλ αθνξνχζαλ είηε δηεζλείο γλσζηνχο νξγαληζκνχο πνπ ππεξαζπίζηεθαλ ζηελ 
νπζία ηηο ειεθηξνληθέο ηνπο δηεπζχλζεηο απφ Έιιελεο cybersquatters είηε Έιιελεο αληηδίθνπο, 
κε αληηθείκελν δηθαηψκαηα επί ειιεληθψλ Γηαδηθηπαθψλ Σφπσλ.  

Σν παξαπάλσ αίηεκα πνπ ζα ππνβιεζεί, είηε πξφθεηηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 
παξαθάησ λφκνπ πεξί ζεκάησλ , δειαδή ηνπ λ. 2239/1994 είηε γηα εθαξκνγή ηνπ λφκνπ πεξί 
αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ, δειαδή ηνπ λ. 146/1914  είηε ηνπ ΑΚ 58, ζα αθνξά ηελ πξνζβνιή θαη 
ηελ ελδερφκελε παξάιεηςε ηεο κειινληηθά ή κε ηελ απελεξγνπνίεζε

266
 ηνπ επίδηθνπ νλφκαηνο 

ρψξνπ, κε ηελ απεηιή θάπνηαο ρξεκαηηθήο πνηλήο ή ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε θαη πξνζσξηλήο 
θξάηεζεο . 

Δπίζεο, κπνξεί λα δεηεζεί απνδεκίσζε γηα ηελ ελδερφκελε απνθαηάζηαζε 
πξνζβνιήο

267
 πεξηνπζηαθήο θχζεσο 

 
ή αθφκα θαη ρξεκαηηθή απνιαβή

268
 εμαηηίαο εζηθήο 

βιάβεο, εηδηθά αλ ππάξρεη θαη πεξίπησζε θπβεξλνζθεηεξηζκνχ, θαηά ηελ νπνία κπνξεί λα 
ζηεξηρηεί γηα απνδεκίσζε θαη ζην άξζξν 919 ΑΚ, κε δεδνκέλν φηη ν ελαγφκελνο αλ  γλψξηδε  
πνιχ θαιά γηα ην δηθαίσκα ηνπ ελάγνληα επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νλφκαηνο ρψξνπ, φρη κφλν 
δήηεζε λα ην θαηαρσξήζεη αιιά θαη ππέβαιε ςεχηηθε ππεχζπλε δήισζε φηη δειαδή κε ην 
ζπγθεθξηκέλν domain name  δελ πξνβαίλεη ζε πξνζβνιή

269
 ζε  δηθαηψκαηα ηξίησλ. 

 Δπηπιένλ, εθηφο ησλ άιισλ ππάξρεη θαη ην ζέκα ηεο κεηαβίβαζεο φπνπ ε ειιεληθή 
λνκνινγία δελ έρεη αθφκα αζρνιεζεί κε ην παξαπάλσ δήηεκα. Έηζη ινηπφλ, ππάξρνπλ θάπνηεο 
δηαθσλίεο γηα ηε κεηαβίβαζε ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ κε δηθαζηηθή απφθαζε. Παξφιαπηα, ε 
απφθαζε γηα ηε κεηαβίβαζε ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ ζα έπξεπε ζαθψο λα πξνηηκάηαη σο ε πιένλ 
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 Βι. Παπαθσλζηαληίλνπ, φ.π., ζει. 403. 
265

 Βι. Σνπληφπνπιν/Υαηδφπνπιν, φ.π., ζει. 100επ.. 
266

πγθεθξηκέλα, ε δηαθνπή ηεο ζχλδεζεο ηνπ domain name θαη ζπλεπψο ε απελεξγνπνίεζε ηνπ αλαηίζεηαη ζην 
κεηξψν, δειαδή ζην  ΗΠ/ΗΣΔ. 
267

Βι. 914 ΑΚ. 
268

 Βι. 932 ΑΚ. 
269

 Βι. άξζξν 11 παξ. 2 απφθαζεο Δ.Δ.Σ.Σ. 
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ζσζηφηεξε ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελδερφκελσλ αληηπαξαζέζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ γηα 
domain names, γηαηί αθφκα θαη αλ απηφο πνπ θάλεη ηελ αίηεζε  δηθαησζεί ζηα πιαίζηα θάπνηνπ 
δηθαζηηθνχ αγψλα, ηίπνηε δελ απνθιείεη ην γεγνλφο θάπνηνο άιινο λα πξνιάβεη λα ππνβάιεη 
αίηεζε θαηαρψξηζεο ηνπ επίδηθνπ νλφκαηνο ρψξνπ γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ , κε απνηέιεζκα ν 
ζπγθεθξηκέλνο δηάδηθνο λα έρεη κηα δηθαζηηθή απφθαζε πνπ ηνπ αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα ηνπ 
επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ domain name αιιά θαλέλαλ απνιχησο ηξφπν λα πεηχρεη ηελ εθρψξεζε 
ηνπ παξαπάλσ νλφκαηνο ρψξνπ. 

 Ζ δπλακηθφηεηα ησλ επηρεηξεκάησλ
270

 πνπ ζέηνπλ ζε απφξξηςε ην αίηεκα γηα 
κεηαβίβαζε ηνπ domain name φιν θαη απνδπλακψλεηαη

271
 κε δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη ην 

παξαπάλσ αίηεκα  πξνβιέπεηαη κε ζαθήλεηα ηφζν ζηνπο Δληαίνπο Καλφλεο Δπίιπζεο 
Γηαθνξψλ ηεο ICANN φζν θαη ζηνπο παξαθάησ Καλφλεο Δλαιιαθηηθήο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ .eu

 

θαη επίζεο, απηφ ην αίηεκα ππνζηεξίδεηαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ ζεηηθψλ απνθάζεσλ πνπ 
απνθαζίδνληαη απφ ηηο Δπηηξνπέο Δπίιπζεο πνπ ζέηνπλ ζε εθαξκνγή ηελ UDRP. 

6.2 Παθητική Νομιμοποίηση ΙΠ/ΙΣΕ  

πγθεθξηκέλα, κε ην ΗΠ/ΗΣΔ, δειαδή ηνλ θνξέα πνπ πξαγκαηνπνηεί ηηο αληίζηνηρεο θαηαρσξίζεηο 
ησλ νλνκάησλ ρψξνπ γηα ηελ Δ.Δ.Σ.Σ. θαη κε αθνξκή απηφλ ηνλ ξφιν πνπ θαηέρεη, έρνπλ 
δηαηππσζεί δχν απφςεηο γηα ηελ επζχλε πνπ έρεη ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ 
εμαηηίαο ηεο ζχγθξνπζεο πνπ δεκηνπξγείηε κεηαμχ νλνκάησλ ρψξνπ κε δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα. 

 Έηζη ινηπφλ, βάζε ηεο πξψηεο άπνςεο, ην ΗΠ/ΗΣΔ θέξεη ηελ επζχλε ηνπ θαζφια 
άκεζνπ ζπλεξγνχ παξαρσξεί άκεζε ζπλδξνκή ζηνλ θνξέα ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ, ν νπνίνο κε 
ηε ζεηξά ηνπ πξνζβάιιεη θάπνην δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ή ζήκα πνπ δελ ηνπ αλήθεη, θαη κάιηζηα 
θαηά ηελ  ζηηγκή θαηαρψξηζεο ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δεχηεξε 
272

 είλαη αξθεηά πην 
επηθπιαθηηθνί θαηά ηελ απφδνζε ησλ αληίζηνηρσλ επζπλψλ ζην ΗΠ/ΗΣΔ θαη ε άπνςε απηή 
ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ην παξαπάλσ Ηλζηηηνχην δελ είλαη δπλαηφλ λα επσκηζηεί θάπνηα 
επζχλε γηα θάηη πνπ δελ ηνπ έρεη θαλ αλαηεζεί, γηαηί, φπσο έρεη ήδε αλαιπζεί ζηα πξνεγνχκελα 
θεθάιαηα, πξηλ ηελ εθρψξεζε domain names  δελ πξαγκαηνπνηεί θαλέλα πξνιεπηηθφ έιεγρν.  

Δπηπιένλ, φπσο έρεη θξηζεί θαη λνκηθά, επεηδή ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ππάξρεη ε 
ηερληθή ηνπ παξέκβαζε, είηε γηα λα δηαγξαθεί ε ρξήζε ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ νλφκαηνο ρψξνπ 
είηε γηα λα απνδψζεη ηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ domain name ζην δηθαηνχρν, ζεσξείηαη 
απαξαίηεην λα είλαη δηάδηθν κέξνο ζε θάπνηα ελδερφκελε δίθε, κε άιια ιφγηα ππνζηεξίδεηαη φηη 
είλαη αλαγθαίν ην ΗΠ/ΗΣΔ λα λνκηκνπνηείηαη παζεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα δεζκεχεηαη θαη λα πινπνηεί  
ηελ απφθαζε πνπ ελδέρεηαη λα εθδνζεί ρσξίο σζηφζν λα  πξέπεη λα απεηιείηαη απφ 
ελδερφκελεο θπξψζεηο . 

6.3 Ενιαία Πολιτική Επίλυσης των Διαφορών – UDRP 

Αξρηθά, ε ICANN πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα πξνζηαηεχζεη θαιχηεξα θαη πην απνηειεζκαηηθά ηα 
δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο ζην ρψξν ηνπ Ηληεξλέη απνθάζηζε λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ 
WIPO, πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ θάπνηνπο  κεραληζκνχο ζσζηφηεξεο πξνζηαζίαο ζε δηεζλέο 
επίπεδν θαη έηζη νδεγήζεθαλ ζηε ζέζπηζε νξηζκέλσλ θαλφλσλ, πνπ ζπγθεθξηκέλα 
πεξηιακβάλνληαη ζε δχν θείκελα, ζην Uniform Domain Name Resolution Policy (UDRP)

273
  πνπ 

απνδίδεηαη ζηα ειιεληθά σο Δληαία Πνιηηηθή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ζε ζρέζε κε ηηο Ολνκαζίεο 
Πεδίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζην Rules

274
 for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (The 

Rules ) πνπ απνδίδνληαη ζηα ειιεληθά σο Καλφλεο γηα ηελ Δληαία Πνιηηηθή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ 
ζε ζρέζε κε ηηο Ολνκαζίεο Πεδίνπ.     
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 Βι. Σνπληφπνπιν/Υαηδφπνπιν, φ.π., ζει. 140επ.. 
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  Έλα απφ ηα επηρεηξήκαηα είλαη φηη ν θνξέαο ηνπ domain name δελ κπνξεί λα ππνρξεσζεί λα ζπλαηλέζεη λα  
βειηησζεί ε θαηάζηαζε ηνπ αληηδίθνπ ηνπ. 
272

 Βι. Σνπληφπνπιν/Υαηδφπνπιν, φ.π., ζει. 147επ.. 
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 Βι.ηλαληψηε-Μαξνχδε/Φαξζαξψηα, φ.π.,ζει.117. 
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 πγθεθξηκέλα γηα ηνπο θαλφλεο πνπ πεξηιακβάλεη ε UDRP βι.www.icann.org./dndr/udrp/uniforms-rules.htm 
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Δπίζεο, απφ ηα παξαπάλσ ην πξψην αθνξά ηνπο δηθαηνχρνπο νλνκάησλ ρψξνπ, ελψ 
ην δεχηεξν, πεξηιακβάλεη ηνπο Καλφλεο πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ε UDRP

275
, ζηνπο θνξείο 

πνπ έρνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο αλαιάβεη ηελ εμσδηθαζηηθή επίιπζε ησλ ελδερφκελσλ δηαθνξψλ. 

πγθεθξηκέλα, ε ICANN έρεη αλαζέζεη ζε ηέζζεξηο νξγαληζκνχο
276

 ηελ εμσδηθαζηηθή 
επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ζχκθσλα κε ηε UDRP:  

 The National 
277

Arbitration Forum (NAF)  κε έδξα ηε Μηλεάπνιε  ησλ Ζ.Π.Α.  

 Asian 
278

Domain Name Dispute Resolution Center  (ADNDRC)   

 The International
279

 Institute for Conflict Prevention and Resolution κε έδξα ηε Νέα 
Τφξθε  

 Arbitration and Mediation Center ηεο WIPO
280

 ζηε Γελεχε  

Απηφο πνπ θάλεη ηελ θαηαγγειία κπνξεί λα επηιέμεη ζε πνηνλ ζα ήζειε λα απεπζπλζεί.    

Έηζη ινηπφλ, ε UDRP απνηειεί έλα θαλνληζηηθφ θείκελν
281

, ζχκθσλα κε ην νπνίν 
επηιχνληαη νη ελδερφκελεο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ θαηφρνπ νλφκαηνο ρψξνπ ππφ ηα 
αληίζηνηρα επίπεδα .com, .org, .net.,.info, .name, .aero, ..museum, .pro θαη θάπνηνπ ηξίηνπ, ν 
νπνίνο θαηέρεη θάπνην δηθαίσκα ζηελ θαηαρσξεκέλε νλνκαζία πεδίνπ. Έηζη θαη αιιηψο, 
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη θάπνηνο θνξέαο θάπνηαο δηεζλήο νλνκαζίαο πεδίνπ, σο 
κέξνο ηεοαπαηηνχκελεο ζχκβαζεο γηα ηελ θαηαρψξεζε κε ηελ ICANN, είλαη ε ζπλαίλεζε θαη ε 
απνδνρή ησλ φξσλ

282
 ηεο UDRP θαη θαηά ζπλέπεηα ε απνδνρή ζηε ζπκκεηνρή ζηελ αληίζηνηρε 

εμσδηθαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο(UDRP), αλ θαη εθφζνλ απηή πξνθχςεη. 

Δπίζεο, ην παξαπάλσ θείκελν δελ ζέηεη ηε δηαδηθαζία σο κεζνιάβεζε ή θάπνηα 
κνξθήο δηαηηεζία 

283
αιιά σο "δηνηθεηηθή δηαδηθαζία"

284
, ε νπνία  έρεη ζπγθεθξηκέλα ππνρξεσηηθφ 

ραξαθηήξα, κε βάζε φηη ε κε ζπκκεηνρή ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία  είλαη δπλαηφ λα νδεγήζεη 
ζηελ απψιεηα ηνπ θαηαρσξεκέλνπ domain name. 

6.3.1 Διαδικασία 

Αξρηθά, ε UDRP έρεη σο βαζηθφ κέιεκα ε επίιπζε ηεο δηαθνξάο λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε φζν ην 
δπλαηφλ πην ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη γη' απηφ αθξηβψο ην ιφγν βξίζθεη κεζφδνπο πνπ 
έρνπλ ειάρηζηε ζρέζε κε ηηο σο ηψξα ζπλεζηζκέλεο λνκηθέο δηαδηθαζίεο.  

πγθεθξηκέλα, νιφθιεξε ε δηαδηθαζία
285

 πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθά ρσξίο θακία 
απνιχησο πξνζσπηθή επαθή θαη νινθιεξψλεη ηνλ θχθιν ηεο ην πνιχ ζε εμήληα (60) εκέξεο. 
Απφ ηελ άιιε, φζνλ αθνξά ην αίηεκα ηνπ αηφκνπ πνπ πξνβαίλεη ζηελ θαηαγγειία κπνξεί λα 
επηιέμεη αλάκεζα ζε δχν πξάγκαηα: ηε δηαγξαθή

286
 ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ ή ηε κεηαβίβαζε ηνπ. 

Γπλαηφηεηα γηα απαίηεζε απνδεκίσζεο δελ ππάξρεη. 

Δπηπιένλ, γηα λα αξρίζεη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία απαηηείηαη λα θαηαηεζεί θάπνηα 
θαηαγγειία ζε έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ νξγαληζκνχο, ζηε ζπλέρεηα λα θαηαβιεζεί ην ζρεηηθφ 
ηέινο πνπ νξίδεηαη θαη λα θνηλνπνηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε θαηαγγειία ζηνλ θαζ' νπ. πγθεθξηκέλα, 
ν ελδηαθεξφκελνο πνπ ζεσξεί φηη κηα θαηαρσξεκέλε νλνκαζία πεδίνπ πξνζβάιιεη ηα 
αληίζηνηρα δηθαηψκαηα ηνπ, πξνβαίλεη ζηελ θαηάζεζε ελφο δηθνγξάθνπ ζε ειεθηξνληθή αιιά θαη 
ζε έληππε κνξθή, κε ην νπνίν δεηάεη ηελ αθχξσζε ή ηε κεηαβίβαζε  ηνπ αληίζηνηρνπ domain 
name.   
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 Ζ UDRP ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 26 Απγνχζηνπ 1999. 
276

 Βι.ηλαληψηε-Μαξνχδε/Φαξζαξψηα, φ.π.,ζει.118. 
277

 Βι. http://domains.adrforum.com. 
278

Βι.http://www.adndrc.org/adndrc/index.html. To ADNDRC ζπγθεθξηκέλα έρεη ηελ έδξα ηνπ  ζε ηξεηο πφιεηο, ζην 

Πεθίλν , ζην Υνλγθ-Κνλγθ θαη ζηε ενχι.  
279

 Bι http://www.cpradr.org. 
280

 Βι. http://arbiter.wipo.int.  
281

 Βι. Ξνπξαθά, φ.π., ζει.186. 
282

 Σν παξαπάλσ θείκελν ηεο UDRP έρεη βξεη απνδνρή θαη ζε ρψξεο γηα ηα εζληθά ηνπο επίπεδα, φπσο ε Κχπξνο, 
Οιιαλδία. ε αληίζεζε κε ηελ Δ.Δ.Σ.Σ. πνπ δελ ηελ πηνζεηεί θαζφινπ νχηε έρεη αθφκα πξνβεί ζε θάπνηα δηθή ηεο 

πνιηηηθή επίιπζεο δηαθνξψλ. 
283

 Γηα παξάδεηγκα, απφ ην γεγνλφο φηη δελ βαζίδεηαη ζε ακνηβαία ζπκθσλία ησλ κεξψλ αιιά επηβάιιεηαη απφ ηε κία 
πιεπξά. 
284

 Βι. Ξνπξαθά, φ.π., ζει.186επ.. 
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 Βι. Σνπληφπνπιν/Υαηδφπνπιν, φ.π., ζει. 46επ.. 
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 Άξζξν 4i UDRP. 
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ην παξαπάλσ δηθφγξαθν
287

 ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη ην επίδηθν domain name , ηα 
δηθαηψκαηα ηνπ θαηαγγέιινληνο πνπ ηζρπξίδεηαη φηη απηά πξνζβάιινληαη θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο 
ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξέπεη λα έρεη ν θαζ' νχ ην ζπγθεθξηκέλν domain name. Δπίζεο, 
πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη επαθξηβψο ν πξνζθεχγσλ, εάλ επηζπκεί λα  ππάξρεη κνλνκειήο ή 
ηξηκειήο Δπηηξνπή γλσζηφ θαη σο Panel.  

Δπίζεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ππάξμεη αληίζηνηρε θνηλνπνίεζε ν θαζ' νπ έρεη ζηε 
δηάζεζε ηνπ είθνζη εκέξεο γηα λα κπνξέζεη λα απαληήζεη ζην λνκηθφ κέξνο ηεο θαηαγγειίαο 
αιιά θαη γηα λα δειψζεη αλ ν ίδηνο επηζπκεί ηελ ππνβνιή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξάο ζε 
κνλνκειή επηηξνπή , αλ απηή ήηαλ ε πξφηαζε ηνπ αηφκνπ πνπ πξνέβεη ζηελ θαηαγγειία, ή αλ 
αιιηψο ζέιεη ηξηκειή επηηξνπή, νπφηε ζα πξέπεη λα αλαιάβεη θαη ηα κηζά έμνδα. Δπίζεο, ην 
κέινο ηεο κνλνκειήο επηηξνπήο γλσζηφ θαη σο  panelist επηιέγεηαη ειεχζεξα απφ ηνλ εθάζηνηε 
νξγαληζκφ, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα ηξηκειή επηηξνπή ην έλα κέινο θαζνξίδεηαη 
απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη ηα άιια δχν ηα επηιέγνληαη απφ ζπγθεθξηκέλε ιίζηα πνπ πεξηιακβάλεη 
ηξεηο ππνςεθίνπο πνπ πξέπεη λα ππνβάιιεη θάζε δηάδηθνο. 

Δπηπιένλ, ζε θάζε πεξίπησζε νη panelists δηαιέγνληαη απφ θάπνην ζρεηηθφ θαηάινγν
288

 
πνπ ηεξεί ν θάζε νξγαληζκφο πνπ δηελεξγεί ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία θαη απφ ηε ζηηγκή ηνπ 
δηνξηζκνχ ηνπο έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο δεθαηέζζεξηο εκέξεο πξνθεηκέλνπ λα εθδψζνπλ

289
 

θάπνηα απφθαζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε απφθαζε πινπνηείηαη αθνχ πεξάζνπλ δέθα εξγάζηκεο 
εκέξεο απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα εθδνζεί  θαη ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί  ν θαζ' νπ κπνξεί λα 
θέξεη ηελ εθδίθαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξάο κπξνζηά ζε δηθαζηήξηα, πνπ ζα έρεη σο 
απνηέιεζκα λα αλαζηαιεί

290
  ε εθηέιεζεο ηεο. 

Σέινο, ζηελ άιιε πεξίπησζε πνπ ε επηθείκελε απφθαζε είλαη απνξξηπηηθή εμεηάδεηαη 
ην γεγνλφο αλ ππάξρεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αληίζηξνθε πξνζβνιή, εάλ δειαδή ν θαηαγγέιισλ 
μεθίλεζε θαηαρξεζηηθά  νιφθιεξε ηελ δηαδηθαζία

291
 . 

6.3.2 Ουσιαστικό δίκαιο 

Αξρηθά, ε UDRP νξίδεη θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, κε ηελ παξαπάλσ 
δηαδηθαζία, αθπξψλεηαη ή κεηαβηβάδεηαη ην εθάζηνηε domain name. πγθεθξηκέλα, νη θαλφλεο 
ηνπ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ, ζην παξαπάλσ θείκελν θαίλνληαη αξρηθά πεξηνξηζκέλνη, αιιά είλαη 
αξθεηά ζαθείο. 

 Άιισζηε, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο panelists ηεο αληίζηνηρεο Δπηηξνπήο θαηά ηελ 
απφθαζε ηνπο λα ζπκπεξηιάβνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν θαλφλα δηθαίνπ ζεσξνχλ απηνί 
πξφζθνξν θαη απνηειεζκαηηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

292
 αθφκα θαη ησλ εζληθψλ δηθαίσλ. Έηζη 

ινηπφλ, ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο λα έρεη ζαλ ζπλέπεηα λα κε απνθεχγεηαη ε έθδνζε 
αληηθαηηθψλ απνθάζεσλ θαη ην πην αμηνζεκείσην, λα κε κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί ε βαζηθή αξρή 
πνπ πξεζβεχεη ηελ αζθάιεηαο δηθαίνπ. 

πγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη φηη γηα λα εληαρζεί θαλείο ζηελ ιεγφκελε "ππνρξεσηηθή 
δηνηθεηηθή δηαδηθαζία"

293
, είλαη απαξαίηεην λα ζπληξέρνπλ θαηά ηε ζηηγκή πνπ ζα εθδηθαζηεί ε 

αληίζηνηρε ππφζεζε νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο, ηηο νπνίεο κάιηζηα ζα πξέπεη θαη λα απνδείμεη 
ν θαηαγγέιισλ. πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη: 

 ην επίδηθν φλνκα ρψξνπ λα ηαπηίδεηαη ή θαη λα κνηάδεη ηφζν ψζηε λα κπνξεί λα 
πξνθιεζεί θίλδπλνο ζχγρπζεο, κε θάπνην ζήκα πξντφλησλ ή  δηάθνξσλ 
ππεξεζηψλ πάλσ ζην νπνίν απηφο πνπ πξνζθεχγεη έρεη δηθαίσκα. 

 ν θαζ' νπ λα κελ έρεη θαλέλα απνιχησο δηθαίσκα ή θάπνην ελδερνκέλσο λφκηκν 
ζπκθέξνλ ζην φλνκα ρψξνπ. 
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 ην επίδηθν φλνκα ρψξνπ λα έρεη θαηαρσξεζεί θαη λα γίλεηαη ρξήζε ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ θαθφπηζηα. 

Δπηπιένλ, άιινη θαλφλεο νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ δελ νξίδνληαη, παξά κφλν εμεηδηθεχεηαη
294

 
ν φξνο ηεο θαθήο πίζηεο. Δηδηθφηεξα θαθή πίζηε ππάξρεη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

 αλ νη πεξηζηάζεηο δειψλνπλ φηη ην αληίζηνηρν domain name θαηαρσξήζεθε κε 
αξρηθφ θαη κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ πψιεζε, ηελ ελνηθίαζε ή αθφκα θαη ηελ 
κεηαβίβαζε ηνπ είηε ζηνλ εθάζηνηε θαηαγγέιινληα, ν νπνίνο είλαη θαη θαζφια 
λφκηκνο δηθαηνχρνο αληίζηνηρνπ ζήκαηνο είηε ζε θάπνηνλ άιινλ αληαγσληζηή 
ηνπ, ζε ηηκή πνπ μεπεξλά ηα έμνδα θαηαρψξεζεο ηνπ. 

 αλ ην domain name θαηαρσξήζεθε απφ θάπνηνλ, ν νπνίνο απνδεδεηγκέλα 
ρξεζηκνπνηεί  ζπλαθείο πξαθηηθέο, κε απψηεξν ζθνπφ θαη ζηφρν λα κελ αθήζεη 
ην λφκηκα δηθαηνχρν ζήκαηνο λα ην ρξεζηκνπνηεί σο δηθή ηνπ νλνκαζία πεδίνπ. 

 αλ ην domain name έγηλε κε ζθνπφ λα εκπνδηζηεί ν ζπγθεθξηκέλνο 
αληαγσληζηήο λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη γηα δηθφ ηνπ επηρεηξεκαηηθφ ζθνπφ. 

 αλ κε ηε ρξήζε ηνπ domain name γίλεηαη θάπνηα πξνζπάζεηα πνπ έρεη 
απψηεξν ζηφρν ην θέξδνο λα πξνζειθπζηνχλ νη ρξήζηεο ηνπ Ηληεξλέη ζε 
δηαθνξεηηθή ηζηνζειίδα, δεκηνπξγψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν θίλδπλν ζχγρπζεο 
ζε βάξνο ζήκαηνο θάπνηνπ ηξίηνπ, ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε θαη επίζεο  ηελ 
νπνηαδήπνηε ζρέζε ηνπ ζήκαηνο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο. 

Έηζη ινηπφλ, γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ε UDRP πξνζβιέπεη ζηελ αληηκεηψπηζε  
θαηλνκέλσλ θπβεξλνζθεηεξηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα κφλν απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε ζρέζε κε 
ζήκαηα

295
 ρσξίο φκσο λα γίλεηαη θακία  πξφβιεςε γηα θάπνηα άιια δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα. Έηζη 

ινηπφλ, νπνηαδήπνηε άιιε ππφζεζε πνπ αθνξά ηε ζχγθξνπζή  θάπνηνπ δηαθξηηηθνχ 
γλσξίζκαηνο θαη νλφκαηνο ρψξνπ, πξέπεη λα παξαπεκθζεί ζηα αξκφδηα, ηαθηηθά δηθαζηήξηα θαη 
δελ ππάξρεη επίιπζε κε ηελ κέζνδν ηεο UDRP. 

Δπίζεο, ζρεηηθά κε ην αληίζηνηρν ζήκα ππάξρεη θάπνηα δηρνγλσκία, γηα ην εάλ ην 
ζπγθεθξηκέλν ζα πξέπεη λα έρεη θαηνρπξσζεί θαηά ηε ζηηγκή ηεο πξνζθπγήο ζηελ παξαπάλσ 
δηαδηθαζία ή αλ είλαη αξθεηφ λα έρεη απιά θαηαηεζεί θάπνηα ζρεηηθά αίηεζε πνπ λα εθθξεκεί. 
Έηζη ινηπφλ, ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα δελ αθνξά ζε πνηα ρψξα έρεη ην αληίζηνηρν ζήκα 
θαηνρπξσζεί, θαζφηη φπσο ηζρχεη ζε φιεο νη ζρεηηθέο απνθάζεηο, ε ρξήζε ηνπ Ηληεξλέη έρεη 
ππεξεζληθφ ραξαθηήξα θαη απψηεξνο ζθνπφο ηεο UDRP δελ είλαη λα ζέζεη ζε πεξηνξηζκφ ηελ 
πξνζηαζία ζηα ζήκαηα ηα νπία κε ηε ζεηξά ηνπο έρνπλ θαηνρπξσζεί ζε θάπνηα επηθξάηεηα. 

Αμίδεη λα ηνλίζνπκε, φηη επξεία εξκελεία
296

 έρεη απνδνζεί  ζηνλ φξν ζήκα, κε ηε κεγάιε 
πιεηνλφηεηα ησλ απνθάζεσλ λα θξίλνπλ ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπο φια ηα δηαθξηηηθά 
γλσξίζκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα θαη ηα κε θαηνρπξσκέλα ζήκαηα, ηα νπνία θέξδηζαλ 
δηθαηψκαηα απφ ηε απμαλφκελε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζηηο ζπλαιιαγέο ή θαη ηα αληίζηνηρα 
ζήκαηα γηα ηα νπνία έρεη ππνβιεζεί αιιά βξίζθεηαη ζε εθθξεκφηεηα ε αληίζηνηρε  αίηεζε 
θαηαρψξεζεο ηνπο ή αθφκα θάπνην ςεπδψλπκν ή θαη θάπνην άιιν παηξψλπκν πνπ ρξήδεη 
ηδηαίηεξεο θήκεο. 

6.3.3 Κριτική 

πκπεξαζκαηηθά, ε εμσδηθαζηηθή επίιπζε ησλ ελδερφκελσλ δηαθνξψλ πνπ αθνξά ηηο δηεζλείο 
νλνκαζίεο πεδίνπ θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο Φνξείο  Δπίιπζεο, παξνπζηάδεηαη 
φπσο αλαθέξζεθε έλαο αξθεηά επηηπρεκέλνο ζεζκφο γηα ηελ πξφιεςε θαη ζπλεπψο ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηνπ cybersquatting. Δπίζεο, ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία είλαη αξθεηά ζχληνκε, 
θαηαλνεηή ζην κέζν ρξήζηε ηνπ Ηληεξλέη, αθνχ πξαγκαηνπνηείηαη εμ' απνζηάζεσο ρσξίο 
ελδερφκελεο κεηαθηλήζεηο ζε θάπνηα άιιε ρψξα θαη ην θφζηνο δελ είλαη αξθεηά πςειφ, 
ζχκθσλα πάληα κε ηα δεδνκέλα πνπ ηζρχνπλ δηεζλψο.  

 Δπίζεο, ζε αληίζεζε κε ηηο ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο επίιπζεο ησλ δηαθφξσλ κέζσλ 
δηαηηεζίαο, φπνπ ε αξκνδηφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ νξγάλνπ βαζίδεηαη ζηελ απνδνρή ηνπ θαη απφ 

                                                             
294

 Άξζξν 4b UDRP. 
295

 Βι. Σνπληφπνπιν/Υαηδφπνπιν, φ.π., ζει. 50. 
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 Βι. Σνπληφπνπιν/Υαηδφπνπιν, φ.π., ζει. 53. 

 



«ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ»                                                                                       ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟY ΥΡΤΟΤΛΑ  

ΝΟΜΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ DOMAIN NAMES                                                                                                                59 
 

ηα δχν αληίδηθα κέξε θαη νη απνθάζεηο ηνπ είλαη δεζκεπηηθέο, νη θαλφλεο ηεο ICANN 
δεκηνπξγνχλ ηηο ζπλζήθεο  

κνλνκεξνχο επηβνιήο  ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο επηηξνπήο επίιπζεο ησλ  

δηαθνξψλ απφ ηνλ αηηνχληα, ρσξίο φκσο ηα κέξε λα δεζκεχνληαη απφ ηελ απφθαζε 
πνπ ζα εθδψζεη ε ζπγθεθξηκέλε επηηξνπή. Δπίζεο δελ επηρεηξείηαη ε εμεχξεζε ζπκβηβαζηηθήο 
ιχζεο, αιιά ε επίιπζε δηαθνξψλ κε βάζε πξνθαζνξηζκέλνπο θαλφλεο. 

Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί  φηη εμππεξεηείηε ηδηαίηεξα ν θνξέαο  δηθαζηηθήο επίιπζεο 
φπνπ απνθιείεη

297
 ηελ επζχλε ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο εμσδηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Δπίζεο, ε εμσδηθαζηηθήο δηαδηθαζία
298

 απνδξακαηνπνηεί ηελ επίιπζε ηεο  δηαθνξάο σο 
πξνο ηνπο αληηδίθνπο  θαζψο πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ρσξίο 
αθξφαζε. Όινη νη παξαπάλσ παξάγνληεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εληζρπκέλε εθηειεζηφηεηα ησλ 
απνθάζεσλ ζπληεινχλ ζηελ επηηπρία ηεο δηαδηθαζίαο.   

Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη θαλφλεο επίιπζεο ηεο ICANN πξνζηαηεχνπλ κφλν ηνπο 
δηθαηνχρνπο ηνπ ζήκαηνο θαη δελ πξνβιέπνπλ ηίπνηα γηα ηα ινηπά δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα. 
Δπίζεο, εθαξκφδνληαη ζε δηαθνξέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θαθή πίζηε, ελψ δελ 
πξνζθέξνπλ θακηά βνήζεηα γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ κεηαμχ θαιφπηζησλ δηθαηνχρσλ φκνησλ ή 
παξφκνησλ ζεκάησλ ή δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ. 

Δπηπιένλ, ε αλάγθε κεηάθξαζεο ησλ δηάθνξσλ εγγξάθσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ζηελ 
γιψζζα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε θαηαρψξηζε  απμάλεη ζεκαληηθά ην θφζηνο 
δηαδηθαζίαο. Δπίζεο, ε απνπζία παξάζηαζεο, ν κηθξφο ρξφλνο πνπ αθήλεηαη ζηνλ θαζ' νπ γηα 
πξνβάιεη ηελ άκπλα ηνπ (20 εκέξεο) θαη ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο γξαπηά, ζέηεη ην δήηεκα 
ηεο αμηνπηζηίαο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

θαζ' νπ. 

Σέινο, ε χπαξμε αληηθαηηθψλ απνθάζεσλ ιφγσ ησλ δηαθνξψλ ησλ εθαξκνζηέσλ 
δηθαίσλ ησλ επηηξνπψλ επίιπζεο, ζέηεη ην δήηεκα ηεο δεκηνπξγίαο κηαο επηηξνπήο πνπ λα 
εμαζθαιίδεη νκνηνγέλεηα ζε βαζηθά ζεκεία. 

6.4 Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών σε Κοινοτικό Επίπεδο 

ε αληίζεζε, κε φζα ηζρχνπλ ζην δηεζλέο επίπεδν, ην νπνίν αλαιχζεθε παξαπάλσ, 
ζπγθεθξηκέλα ζην ρψξν ηεο Κνηλφηεηαο, κεηά απφ πνιιέο  πξνζπάζεηεο, δίλεηαη πιένλ ε 
δπλαηφηεηα ζε θάπνηνλ λα πξνβεί ζε θαηαρψξεζε εληαίνπ θνηλνηηθνχ ζήκαηνο. πγθεθξηκέλα, 
φπνηνο επηζπκεί λα είλαη θνξέαο θάπνηνπ θνηλνηηθνχ ζήκαηνο, κπνξεί λα ππνβάιιεη αληίζηνηρε 
αίηεζε ζε έλα Γξαθείν Δλαξκφληζεο ζρεηηθά κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά κε έδξα ην Αιηθάληε 
Ηζπαλίαο θαη έηζη έρεη δίρσο λα ρξεηάδεηαη θάπνηεο άιιεο πξνυπνζέζεηο, δηθαίσκα ζην 
αληίζηνηρν ζήκα ην νπνίν ζα ηζρχεη θαη ζε φιεο ηηο ρψξεο πνπ αλήθνπλ ζηελ Κνηλφηεηα. Δπίζεο, 
ην Κνηλνηηθφ ζήκα ππάξρεη καδί κε ηα εζληθά, ρσξίο πξνθαλψο λα απνηειεί θάπνηα άιιε 
θαηεγνξία ζήκαηνο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζα εκθαληζηεί θάπνηα ζχγθξνπζε ζα ππεξηζρχζεη ην 
πην παιηφ, αθνχ ηζρχεη θαη ζην Κνηλνηηθφ επίπεδν ε ιεγφκελε αξρή ηεο ρξνληθήο 
πξνηεξαηφηεηαο. 

Δπηπιένλ, ν Καλνληζκφο 874/2004  πεξηέρεη ηνπο αληίζηνηρνπο φξνπο θαη ζπγθεθξηκέλα 
ηε δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο ησλ ελδερφκελσλ δηαθνξψλ, πνπ είλαη πηζαλφ λα 
πξνθχςνπλ ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν επίπεδν .eu. Δπίζεο, θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο, ηφζν ε 
ηζρχνπζα δηαδηθαζία φζν θαη ην ηζρχνλ  νπζηαζηηθφ δίθαην, ηαπηίδνληαη κε απηά πνπ αλαιχζεθαλ 
ζε δηεζλέο επίπεδν. πγθεθξηκέλα, νη νκνηφηεηεο ηεο παξαπάλσ εμσδηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο κε 
απηήλ πνπ ηζρχεη ζηελ UDRP είλαη πνιιέο γεγνλφο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ επηινγή ηνπ εθάζηνηε 
Δπξσπαίνπ λνκνζέηε λα έρεη σο πξφηππν

299
  θαη λα ζηεξίδεηαη ζηελ Δληαία Πνιηηηθή Δπίιπζεο 

Γηαθνξψλ πνπ αλήθεη ζηελ ICANN. 

Δπηπιένλ, παξφκνηα κε ηε UDRP, ε αίηεζε θαηαρψξηζεο domain name κε TLD .eu 
ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηε δέζκεπζε  απηνχ πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ αίηεζε φηη δειαδή ζα 
εθαξκφζεη φινπο ηνπο φξνπο θαη ηνπο θαλφλεο  θαηαρψξηζεο θαη απαξαηηήησο θαη ηεο 
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 Αηηηνινγηθέο ζθέςεηο ππ' αξηζκ. 16 θαη 17 Καλ. 874/2004. 
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αληίζηνηρεο δηαδηθαζίαο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο ελδερφκελσλ δηαθνξψλ φπσο αθξηβψο
300

 
νξίδεηαη ζην θεθάιαην IV. 

πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, ην ζπγθεθξηκέλν Μεηξψν 
θαζνξίδεη δηάθνξνπο Πάξνρνπο Τπεξεζηψλ Δλαιιαθηηθήο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, φπνπ ζηνπο 
νπνίνπο πξαγκαηνπνηνχληαη νη αληίζηνηρεο πξνζθπγέο. Ο θαηαγγέιισλ έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη 
εδψ λα δηαιέμεη ηνλ Πάξνρν πνπ ν ίδηνο επηζπκεί. Δπίζεο, ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία είλαη 
αθξηβψο ίδηα κε εθείλε πνπ θαζνξίδεη ε UDRP, κε κνλαδηθή δηαθνξά ηηο πξνζεζκίεο

301
, κε 

πνιηηηθή ηνπ Καλνληζκνχ λα επεθηείλεη ηηο παξαπάλσ εκεξνκελίεο, πξνθαλψο γηα λα ππάξρεη 
νινέλα θαη κεγαιχηεξε αζθάιεηα ηνπ δηθαίνπ, δειαδή  ν θαζ' νχ έρεη ην δηθαησκά ηνπ λα 
παξνπζηάζεη ηελ άκπλα ηνπ εληφο 30 εκεξψλ αληί γηα 20 πνπ φξηδε ε UDRP, παξφκνηα ε 
απφθαζε εθδίδεηαη ζε 30 κέξεο έλαληη ησλ 20 εκεξψλ θαη ην πην αμηνζεκείσην, είλαη φηη δίλεηαη 
ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 30 εκεξψλ ζηνλ θαζ' νχ  έλαληη ησλ 10 εκεξψλ πξνθεηκέλνπ λα 
πξνζθχγεη ζηα αξκφδηα ηαθηηθά δηθαζηήξηα θαη ζπλεπψο λα πξνβεί ζε αλαζηνιή ηνπ νλφκαηνο 
ρψξνπ ηνπ.  

Δπηπιένλ, άιιε πνιχ ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ παξαπάλσ επηιχζεσλ ησλ δηαθνξψλ 
είλαη φηη ζηελ παξνχζα ηα έμνδα δε κνηξάδνληαη, αλ ν θαζ' νχ απνθαζίζεη ηελ θξίζε ηεο 
αληίζηνηρεο ππφζεζεο απφ ηξηκειή Δπηηξνπή, αιιά κε φια ηα παξαπάλσ έμνδα βαξχλεηαη ν 
εθάζηνηε πξνζθεχγσλ. Δπίζεο, ε γιψζζα πνπ αλαπηχζζεηαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, είλαη 
ε γιψζζα πνπ πξνζπκθσλείηε θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θαηαρψξεζεο ηεο αληίζηνηρεο νλνκαζίαο 
θνηλνηηθνχ επηπέδνπ, εθηφο εάλ θαη αλ νη δηάδηθνη επηιέμνπλ καδί θάπνηα άιιε. Δπηπιένλ , 
νιφθιεξε ε δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο, ε νπνία  δελ απνηειεί κνξθή δηαηηεζίαο, δελ 
απνθιείεη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθνξψλ ησλ δηαδίθσλ ζηα αξκφδηα ηαθηηθά δηθαζηήξηα. 

Δπηπιένλ,  ην νπζηαζηηθφ
302

 δίθαην θαζνξίδεη φιε ηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο 
επίιπζεο δηαθνξψλ φπνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα  ηε κεηαβίβαζε ή δηαθνξεηηθά ηελ αθχξσζε ηνπ 
domain name ην νπνίν ιακβάλεη ρψξα, εθφζνλ ε αληίζηνηρε θαηαρψξεζε είλαη θεξδνζθνπηθή ή 
αιιηψο θαηαρξεζηηθή. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ην πφηε κηα θαηαρψξεζε έρεη θαηαρξεζηηθφ ή 
θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα νξίδεηαη

303
 θαη εθεί δηαηππψλνληαη νη αθφινπζεο ηξεηο πξνυπνζέζεηο 

πνπ ζέηεη νκνίσο θαη ε UDRP  φπσο ηαπηφηεηα ή θάπνηα νκνηφηεηα κε ηελ νπνία πξνθαιείηαη 
ζχγρπζε, έιιεηςε θάπνηνπ ελλφκνπ ζπκθέξνληνο, θαη ηέινο λα ππάξρεη θαθή πίζηε, κε ηε 
δηαθνξά φηη δελ είλαη απαξαίηεην λα ζπληξέρνπλ θαη νη ηξεηο πξνυπνζέζεηο ζσξεπηηθά, νπφηε 
αξθεί λα ηθαλνπνηείηαη ε πξψηε θαη ε δεχηεξε ή αιιηψο ε πξψηε θαη ε ηξίηε.  

Δπίζεο, γηα ηελ έλλνηα ηεο θαθνπηζηίαο νξίδνληαη νκνίσο θαη νη ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο
304

, 
πνπ ηζρχνπλ θαη ζηελ UDRP θαη πξνζηίζεηαη αθφκα  θαη κία πέκπηε, ε θαηαρψξεζε σο 
νλφκαηνο ρψξνπ θάπνην φλνκα πξνζψπνπ, κε ην νπνίν ν θαζ' νχ δελ έρεη θακία απνιχησο 
ζρέζε.  

Σέινο, κηα αξθεηά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ παξαπάλσ Καλνληζκνχ θαη ηεο 
UDRP, απνηειεί ζην φηη ν Καλνληζκφο πξνζηαηεχεη άκεζα εθηφο απφ ην αληίζηνηρν ζήκα θαη 
φια ηα δηθαηψκαηα πνπ αθνξνχλ ηε βηνκεραληθή ηδηνθηεζία θαη πξνζηαηεχνληαη απφ ην 
αληίζηνηρν θνηλνηηθφ ή απφ ηα ινηπά εζληθά δίθαηα ησλ αληίζηνηρσλ

305
  θξαηψλ - κειψλ, ζηα 

νπνία νξίδεηαη
306

 φηη πεξηθιείνληαη θαη ηα  εζληθά εκπνξηθά ζήκαηα πνπ έρνπλ θαηαηεζεί, θαζψο 
θαη ηα θαηαηεζέληα εκπνξηθά ζήκαηα ηεο Κνηλφηεηαο, αληίζηνηρεο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο ή 
θάπνηεο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο θαζψο θαη  θάπνηα κε θαηαηεζέληα εκπνξηθά ζήκαηα, νη 
αληίζηνηρεο εκπνξηθέο επσλπκίεο, ηα αλαγλσξηζηηθά πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα θάπνηαο 
επηρείξεζεο, νη δηάθνξεο εηαηξηθέο επσλπκίεο, θαζψο θαη ηα νηθνγελεηαθά νλφκαηα θαη νη 
δηάθνξνη ηίηινη πνπ ραξαθηεξίδνπλ πξνζηαηεπφκελα ινγνηερληθά θαη θαιιηηερληθά έξγα. 
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 Βι. άξζξν 3 δ ηνπ Καλ. 874/2004. 
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 Βι. Καλφλεο Δλαιιαθηηθήο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ζην παξαθάησ δηθηπαθφ ηφπν: 
http://www.adreu.eurid.eu/adr/adr_rules/index.php. 
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 Βι. άξζξν 22 Καλ. 874/2004. 
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 Βι. άξζξν 21 Καλ. 874/2004. 
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 Με ηε κφλε δηαθνξά φηη ζηελ παξαθάησ πεξίπησζε β) ππάξρνπλ θαη άιιεο  ηξεηο επηπιένλ πξνυπνζέζεηο. 

πγθεθξηκέλα βι. άξζξν 21 ηνπ παξαπάλσ Καλνληζκνχ. 
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Βι. άξζξν 21 ηνπ Καλ. 874/2004.  
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 Βι. άξζξν 10 ηνπ Καλ. 874/2004. 

http://www.adreu.eurid.eu/adr/adr_rules/index.php
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7:ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΥΟΡΜΑ ΜΕ HTML KAI PHP 

7.1 Η γλώσσα HTML 

Γηα ηε δεκνζίεπζε παγθφζκηαο πιεξνθνξίαο απαηηείηαη κία γιψζζα πνπ είλαη θαηαλνεηή απφ 
φινπο. πγθεθξηκέλα, ε δεκφζηα γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ παγθφζκην Ηζηφ είλαη ε 
γιψζζα ζήκαλζεο ή κνξθνπνίεζεο HTML (HyperText Markup Language).Ζ ζπγθεθξηκέλε 
γιψζζα έρεη επεθηαζεί κε αξθεηνχο ηξφπνπο θαη έρνπλ δεκηνπξγεζεί πνιιέο εθδφζεηο φπσο 
HTML 2, HTML 4, XHTML, DHTML θηι. 

H HTML
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 παξέρεη ηηο παξαθάησ δπλαηφηεηεο ζηνλ ζρεδηαζκφ ηζηνζειίδσλ: 

 Γεκνζίεπζε εγγξάθσλ κε επηθεθαιίδεο, θείκελν, πίλαθεο, ιίζηεο, θσηνγξαθίεο θηι. 

 Αλάθηεζε πιεξνθνξίαο κέζσ ππεξζπλδέζκσλ, κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ. 

 ρεδηαζκφ  θνξκψλ γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ επηθνηλσλία κε 
απνκαθξπζκέλεο ππεξεζίεο, γηα ρξήζε ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, παξαγγειία 
πξντφλησλ, θηι. 

 Πξνζζήθε πξνγξακκάησλ ινγηζηηθνχ θχιινπ, βίληεν, ήρν θαη άιιεο εθαξκνγέο ζηηο 
ηζηνζειίδεο. 

 Δθηέιεζε εθαξκνγψλ (π.ρ. applets) είηε ζηελ ίδηα ζειίδα είηε ζε δηαθνξεηηθφ παξάζπξν. 

Δπίζεο, ηα θείκελα HTML είλαη αξρεία ηχπνπ ASCII, ηα νπνία κπνξεί λα παξαρζνχλ 
ρξεζηκνπνηψληαο νπνηνδήπνηε επεμεξγαζηή θεηκέλνπ φπσο: 

 Emacs ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ιεηηνπξγηθφ UNIX. 

 Simple Text ζε Macintosh.  

 Notepad ζε πεξηβάιινλ Windows. 

 EditPlus 

Δπηπιένλ, ην θιεηδί γηα ηελ επηηπρία κηαο ηζηνζειίδαο είλαη ν ζσζηφο θαη νξζά 
γξακκέλνο  θψδηθαο HTML. Έηζη ινηπφλ, ππάξρεη έλαο αξηζκφο απφ δηάθνξεο πεγέο ή εξγαιεία 
πνπ παξέρνληαη ζην Ηληεξλέη .Δπίζεο, ππάξρνπλ δηνξζσηέο HTML πνπ ειέγρνπλ ηνλ θψδηθα 
γηα ηπρφλ ιάζε.  

Μεξηθνί απφ ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο δηνξζσηέο ηνπ παξαπάλσ θσδηθά  είλαη νη 
παξαθάησ: 

 World Wide Web Consortium 

 WebSiteGarage 

 NetMechanic 

 Doctor HTML 

Γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο ηζηνζειίδαο ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο θάπνηα εξγαιεία ηα 
νπνία θαινχληαη εξγαιεία ζπγγξαθήο HTML. 

Μεξηθά δεκνθηιέζηεξα εξγαιεία ζπγγξαθήο είλαη ηα παξαθάησ: 

 Macromedia Dreamwaver  UltraDev 

 Microsoft Frontpage 

 Notepad 

 EditPlus 

7.1.1 Πρότυπο SGML 

Ζ γιψζζα HTML βαζίδεηαη ζην πξφηππν SGML(Standard Generalized Markup Language). Σν 
παξαπάλσ πξφηππν αλαπηχρζεθε απφ ην δηεζλή νξγαληζκφ ISO. πγθεθξηκέλα πξνζδηνξίδεη 
θαλφλεο κνξθνπνίεζεο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε αληίζηνηρψλ εηηθεηψλ. Έηζη ινηπφλ νη εηηθέηεο 
κεηαθξάδνληαη κε απνηέιεζκα λα απνδίδνπλ ηελ θαηάιιειε κνξθή ζην αληίζηνηρν αξρείν. Ζ 
γιψζζα HTML βαζίδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν.  
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 Βι. Γνπιεγέξε / Μαπξνπφδε / Κνπαλάθε ,Σερλνινγίεο Γηαδηθηχνπ, αξρέο ιεηηνπξγίαο & πξνγξακκαηηζκφο 
εθαξκνγψλ ζην Γηαδίθηπν,2004, ζει.164 επ.. 
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Δπηπιένλ, θάζε γιψζζα κνξθνπνίεζεο, πνπ νξίδεηαη ζην πξφηππν  SGML, θαιείηαη 
πξφηππν «εθαξκνγήο SGML». 

 πγθεθξηκέλα , κηα εθαξκνγή SGML απνηειείηαη απφ: 

 Μία δήιωζε SGML.Ζ ζπγθεθξηκέλε θαζνξίδεη πνηνη απνηεινχλ ηνπο  γεληθνχο  
ραξαθηήξεο θαη πνηνη είλαη νη ραξαθηήξεο αξρήο ή ηέινπο πνπ κπνξεί λα εκθαλίδνληαη 
ζηελ εθαξκνγή. 

 Έλαλ νξηζκό ηύπνπ εγγξάθνπ (document type definition - DTD). Έλα DTD πεξηγξάθεη 
θάζε ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κέζα ζην έγγξαθν, θαζψο θαη ηα δηάθνξα 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δηάθνξεο ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ην αληίζηνηρν ζηνηρείν. 

 Μία πξνδηαγξαθή πνπ πεξηγξάθεη ηε ζεκαζηνινγία πνπ ζα απνδνζεί ζηελ ζήκαλζε ή 
ηε κνξθνπνίεζε. Γηα παξάδεηγκα, ζε θάπνην θείκελν  κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε αλ 
ζα έρεη εζνρή απφ αξηζηεξά θαη πφζε ζα είλαη απηή ηελ απφζηαζε ησλ ραξαθηήξσλ 
θηι. 

7.1.2 Η HTML ως εφαρμογή SGML 

Έλα ζηνηρείν είλαη έλα βαζηθφ ζπζηαηηθφ κε ην νπνίν δνκείηαη έλα έγγξαθν HTML. Μεξηθά 
παξαδείγκαηα ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ είλαη νη επηθεθαιίδεο (headers), νη πίλαθεο (tables), νη 
παξάγξαθνη (paragraphs) θαη νη ιίζηεο (lists). Δπηπιένλ, θάζε δήισζε ελφο ηχπνπ θάπνηνπ 
ζηνηρείνπ απνηειείηαη απφ ηξία κέξε :  

 κία αξρηθή εηηθέηα (start tag). 

 ην πεξηερφκελν. 

 ηειηθή εηηθέηα (end tag).  

πγθεθξηκέλα, ην φλνκα ηνπ ζηνηρείνπ εκθαλίδεηαη ζηελ αξρηθή εηηθέηα κε ηελ εμήο 
κνξθή: 

<φλνκα ζηνηρείνπ >  

θαη ζηελ ηειηθή εηηθέηα κε ηελ σο: 

</φλνκα ζηνηρείνπ > 

Δπίζεο , ηα ζηνηρεία κπνξεί λα πεξηέρνπλ θάπνην απιφ θείκελν ή άιια ζηνηρεία ή θαη ηα 
δχν. Οη εηηθέηεο HTML απνηεινχληαη απφ ην ζχκβνιν (<), αθνινπζεί ην φλνκα ηεο εηηθέηαο θαη 
ζηε ζπλέρεηα ην ζχκβνιν (>) θαη είλαη ζπλήζσο δεπγάξηα, π.ρ., ρξεζηκνπνηνχκε ηηο <Ζ2> θαη 
</Ζ2> γηα λα δειψζνπκε ηελ αξρή θαη ην ηέινο κηαο εηηθέηαο. 

Δπηπιένλ, θάπνηνη ηχπνη ζηνηρείσλ δελ έρνπλ πεξηερφκελν (π.ρ. BR). Σέηνηα θελά 
ζηνηρεία δελ έρνπλ πνηέ ηειηθέο εηηθέηεο. Δπίζεο, αξθεηά ζεκαληηθφ είλαη φηη ηα νλφκαηα ησλ 
ζηνηρείσλ δελ έρεη ζεκαζία αλ είλαη γξακκέλα θεθαιαία ή πεδά. Αθφκα, ηα ζηνηρεία κπνξεί λα 
έρνπλ θαη άιιεο ηδηφηεηεο πνπ θαινχληαη ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία κπνξεί λα έρνπλ ηηκέο 
πξνθαζνξηζκέλεο απφ ηνλ ζπγγξαθέα ηεο ηζηνζειίδαο . 

7.1.3 Βασική δομή ενός αρχείου HTML 

Κάζε αξρείν
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 HTML απνηειείηαη απφ ην θείκελν επηθεθαιίδαο θαη ην θείκελν ζψκαηνο. 
πγθεθξηκέλα, ε επηθεθαιίδα πεξηέρεη ηνλ ηίηιν ηεο ζειίδαο ελψ ην ζψκα απνηειείηαη απφ ην 
πξαγκαηηθφ θείκελν, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα πεξηέρεη παξαγξάθνπο, εηθφλεο θαη 
άιια ζηνηρεία. Ζ βαζηθή δνκή ελφο αξρείνπ HTML παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 6. 
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 Βι. Γνπιεγέξε / Μαπξνπφδε / Κνπαλάθε ,φ.π., ζει.172επ.. 
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            <HTML>                <HEAD> 

                                                          <TITLE>……………...</TITLE> 

                      Δπηθεθαιίδα 

Κψδηθαο                                        </HEAD> 

HTML                                               

 

             Κπξίσο              <BODY> 

              ψκα                 ……………………… 

                                       ……………………… 

                                           </BODY> 

           </HTML>        

 

ρήκα 6: Βαζηθή δνκή αξρείνπ HTML. 
 

Οπφηε έρνπκε ηξεηο θχξηεο εηηθέηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε έλα αξρείν HTML. 
πγθεθξηκέλα ηελ: 

 <HTML> 
Σν ζηνηρείν απηφ δειψλεη φηη ε πιεξνθνξία πνπ πεξηέρεη ην ζπγθεθξηκέλν 
αξρείν είλαη ζε HTML.Δπίζεο, απηφ δειψλεηαη θαη απφ ηελ θαηάιεμε ηνπ 
αξρείνπ .html. 

 <HEAD> 
Σν παξαπάλσ ζηνηρείν πξνζδηνξίδεη ηνλ ηίηιν ηνπ εγγξάθνπ, ν νπνίνο 
παξνπζηάδεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ παξαζχξνπ ηνπ θπιινκεηξεηή. 

 <BODY> 
Σν ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν πεξηιακβάλεη ην πεξηερφκελν ηνπ εγγξάθνπ, 
βξίζθεηαη ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ θαη εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο ηζηνζειίδαο 
ηνπ αληίζηνηρνπ θπιινκεηξεηή. 

7.1.4 Ετικέτες στο HEAD 

ε έλα έγγξαθν HTML κέζα ζην <HEAD> ππάξρνπλ νη παξαθάησ εηηθέηεο:  

<TITLE> 

Σν παξαπάλσ ζηνηρείν πξνζδηνξίδεη ηνλ ηίηιν ηνπ εγγξάθνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ην 
πεξηερφκελν ηνπ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηίηινο θαίλεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ θπιινκεηξεηή, αιιά φρη 
κέζα ζην ίδην ην παξάζπξν. Γεληθά, νη ηίηινη ζα πξέπεη λα κελ ππεξβαίλνπλ ηνπο 64 
ραξαθηήξεο. 

<ΜEΣA >  

Ζ ζπγθεθξηκέλε εηηθέηα, ζπλήζσο  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζζήθε πιεξνθνξίαο 
ζρεηηθήο κε έλα έγγξαθν, φπσο γηα παξάδεηγκα ε πξνζζήθε ηεο εκεξνκελίαο δεκηνπξγίαο ηνπ, 
ην ζπγγξαθέα ή θαη θάπνηα πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ δεκηνπξγνχ. Σν 
πεξηερφκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηηθέηαο είλαη αξθεηά ρξήζηκν ζε εμππεξεηεηέο, θπιινκεηξεηέο 
θαη κεραλέο αλαδήηεζεο αιιά δελ είλαη νξαηή ζηνλ ρξήζηε. πγθεθξηκέλα ππάξρνπλ δχν ηχπνη 
εηηθεηψλ <meta>, είηε κε ην ραξαθηεξηζηηθφ name είηε κε ην http-equiv. 

Δηδηθφηεξα, ην ραξαθηεξηζηηθφ name ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εηζάγεη θξπκκέλε 
πιεξνθνξία γηα ην έγγξαθν ελψ ην ραξαθηεξηζηηθφ http-equiv παξέρεη πιεξνθνξία πνπ 
επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ ν αληίζηνηρνο θπιινκεηξεηήο ρεηξίδεηαη ην έγγξαθν.   

7.1.5 Ετικέτες <Hi> 

Οη ζπγθεθξηκέλεο εηηθέηεο πεξηιακβάλνληαη ζην ζηνηρείν <BODY> θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 
δηακνξθψζνπλ έλα θείκελν. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ έμη επίπεδα επηθεθαιίδσλ, αξηζκεκέλα απφ 
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ην έλα έσο ην έμη, κε ην έλα λα είλαη ην πην κεγάιν. Γηα παξάδεηγκα, ν παξαθάησ θψδηθαο ζα 
έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξαθάησ ηζηνζειίδα (ρήκα 7). 

 <HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> ΔΠΗΚΔΦΑΛΗΓΔ </TITLE>   

</HEAD> 

<BODY> 

<Ζ1> Δπηθεθαιίδα Ζ1- Πξψην επίπεδν κεγέζνπο</Ζ1> 

<Ζ2> Δπηθεθαιίδα Ζ2- Γεχηεξν επίπεδν κεγέζνπο</Ζ2> 

<Ζ3> Δπηθεθαιίδα Ζ3- Σξίην επίπεδν κεγέζνπο</Ζ3> 

<Ζ4> Δπηθεθαιίδα Ζ4- Σέηαξην επίπεδν κεγέζνπο</Ζ4> 

<Ζ5> Δπηθεθαιίδα Ζ5- Πέκπην επίπεδν κεγέζνπο</Ζ5> 

<Ζ6> Δπηθεθαιίδα Ζ6- Έθην επίπεδν κεγέζνπο</Ζ6> 

</BODY> 

</HTML> 

 

 

 

 

ρήκα 7: Δηηθέηεο <Η1> έσο <Η6>.   

 

Δπίζεο, ζην ζηνηρείν <BODY> ππάξρνπλ θαη άιιεο εηηθέηεο φπσο: 

 <P>…..</P>: Γειψλεη ην μεθίλεκα κηαο λέαο παξαγξάθνπ θαη πξνζζέηεη κηα θελή 
γξακκή πξηλ ηελ παξάγξαθν πνπ δεκηνπξγεί. 

 <BR>: Ζ ζπγθεθξηκέλε εηηθέηα εηζάγεη κία αιιαγή κηαο γξακκήο ρσξίο θάπνην θελφ 
κεηαμχ ησλ γξακκψλ. 

 <HR>: Γεκηνπξγεί κηα νξηδφληηα γξακκή, ε νπνία είλαη ρξήζηκε γηα ηνλ δηαρσξηζκφ 
κεγάισλ ηκεκάησλ ελφο αξρείνπ.  

 <B>…..</B>: Δκθαλίδεη ην θείκελν έληνλα. 

 <I>…..</I>: Δκθαλίδεη ην θείκελν κε πιάγηα γξάκκαηα. 

 <U>…..</U>: Δκθαλίδεη ην θείκελν κε ππνγξακκηζκέλα γξάκκαηα. 

 <SMALL>…..</SMALL>: Δκθαλίδεη ην θείκελν πνπ πεξηέρεη κε κηθξνχ κεγέζνπο 
ραξαθηήξεο. 

 <BIG>…..</BIG>: Δκθαλίδεη ην θείκελν πνπ πεξηέρεη κε κεγάινπ κεγέζνπο ραξαθηήξεο. 

 <STRONG>…..</STRONG>: Δκθαλίδεη ην θείκελν ζε έληνλε γξαθή. 
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 <SUB>…..</SUB>: Δκθαλίδεη ην θείκελν πνπ πεξηθιείεη κε κηθξνχ κεγέζνπο ραξαθηήξεο 
θαη θάησ απφ ηελ θαλνληθή γξακκή θεηκέλνπ(Γείθηεο). 

 <SUP>…..</SUP>: Δκθαλίδεη ην θείκελν πνπ πεξηθιείεη κε κεγάινπ κεγέζνπο 
ραξαθηήξεο θαη πάλσ απφ ηελ θαλνληθή γξακκή θεηκέλνπ(Δθζέηεο). 

 <CENTER>…..</CENTER>: Σν θείκελν εκθαλίδεηαη ζην θέληξν. 

 <DIV>…..</DIV>: Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα θαηλνχξην ηκήκα θεηκέλνπ 
ζηε ζειίδα. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ην ραξαθηεξηζηηθφ align γηα ηελ ζηνίρηζε ηνπ 
θεηκέλνπ. 

7.1.6 ύνδεση 

Μηα απφ ηηο δπλαηφηεηεο
309

 πνπ πξνζθέξεη ε HTML είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη, κε ηε 
ζχλδεζε ελφο ζεκείνπ κηαο ηζηνζειίδαο κε θάπνην άιιν ζεκείν, πνπ βξίζθεηαη είηε ζηελ ίδηα είηε 
ζε θάπνηα άιιε ηζηνζειίδα. Ο αληίζηνηρνο browser ηνλίδεη ην θείκελν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο 
ελεξγφ ζηνηρείν ή ηελ εηθφλα κε θάπνην ρξψκα ή θαη ππνγξάκκηζε, γηα λα δειψζεη φηη πξφθεηηαη 
γηα θάπνην ππεξζχλδεζκν (hyperlink). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εηηθέηα είλαη ε <Α>, πνπ είλαη ε άγθπξα θαη ε ζχληαμε είλαη ε 
παξαθάησ: 

<Α (θελφ) HREF= “ φλνκα αξρείνπ κε ην νπνίν γίλεηαη ε ζχλδεζε”> θείκελν πνπ νδεγεί 
ζην αξρείν πνπ δειψζεθε ζην HREF </Α> 

Γηα παξάδεηγκα ζε έλα αξρείν main.html ππάξρεη ε αθφινπζε ζχλδεζε: 

 <Α HREF=“eett.html”>eett</Α> 

Ζ ιέμε “eett” έγηλε ππεξζχλδεζκνο, πνπ νδεγεί ζην έγγξαθν ηνπ αξρείνπ eett.html, πνπ 
βξίζθεηαη ζηνλ ίδην θαηάινγν κε ην main.html. 

Δπίζεο, κπνξνχκε λα έρνπκε ζπλδέζκνπο ζε έγγξαθα πνπ αλήθνπλ ζε άιινπο 
θαηαιφγνπο δίλνληαο ην ζρεηηθφ κνλνπάηη. Οη παξαπάλσ ζχλδεζκνη θαινχληαη ζρεηηθνί, επεηδή 
δίλεηαη ην κνλνπάηη γηα ην δηαζπλδεδεκέλν αξρείν. Δπηπιένλ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 
ην απφιπην κνλνπάηη, δειαδή νιφθιεξν ην URL ηνπ αξρείνπ. Σα απφιπηα κνλνπάηηα ηα 
ρξεζηκνπνηνχκε ζε έγγξαθα πνπ δελ είλαη άκεζα ζπζρεηηζκέλα θαη βξίζθνληαη ζε 
απνκαθξπζκέλνπο ππνινγηζηέο. Δπίζεο, κπνξνχκε λα ζπλδεζνχκε, κε ηε βνήζεηα ησλ 
ζπλδέζκσλ ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ελφο εγγξάθνπ. πγθεθξηκέλα, απηά ηα URL ηειεηψλνπλ 
κε ην ζχκβνιν # αθνινπζνχκελν απφ έλαλ δείθηε άγθπξαο (anchor identifier). Δπίζεο, απηνχ 
ηνπ ηχπνπ νη άγθπξεο θαινχληαη named anchor γηαηί γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ζπλδέζκνπο, 
εηζάγνπκε νλφκαηα κέζα ζην έγγξαθν. 

7.1.7 Εικόνες 

Οη εηθφλεο παξνπζηάδνπλ πην παξαζηαηηθά κηα πιεξνθνξία. Οη πεξηζζφηεξνη browsers 
κπνξνχλ λα εκθαλίζνπλ έλζεηεο εηθφλεο ηχπνπ GIF,JPEG ή Bitmap θηι. Δπίζεο, νη εηθφλεο  
ρξεηάδνληαη θάπνην επηπιένλ ρξφλν γηα λα θνξησζνχλ. Αθφκα πξέπεη λα πξνζέμνπκε ηνλ 
αξηζκφ ησλ εηθφλσλ θαη ην πνηεο εηθφλεο ζα ζπκπεξηιάβνπκε ζε κηα ηζηνζειίδα. Ζ ζχληαμε γηα 
λα εκθαληζηεί κηα εηθφλα είλαη ε παξαθάησ: 

<IMG SRC= “Όλνκα Δηθφλαο”> φπνπ “Όλνκα Δηθφλαο” είλαη ην κνλνπάηη αξρείνπ ηεο 
εηθφλαο. 

 Δπηπιένλ, κπνξνχκε λα βάινπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά  

HEIGHT θαη WIDTH πνπ είλαη γηα ηηο δηαζηάζεηο ηεο εηθφλαο. Αθφκα, νη εηθφλεο κπνξνχλ 
λα επζπγξακκηζηνχλ αξηζηεξά, δεμηά ή θεληξηθά. Πξαγκαηνπνηείηαη κε ην ραξαθηεξηζηηθφ align 
ην νπνίν κπνξεί λα πάξεη ηηκέο top, center, bottom, right θαη left. Γηα ηελ εκθάληζε ηεο εηθφλαο 
ρσξίο θάπνην θείκελν ζέηνπκε ηελ εηθφλα πνπ ζέινπκε ζε μερσξηζηή παξάγξαθν ή ζε 
μερσξηζηή γξακκή, κε ηε βνήζεηα ησλ εηηθεηψλ P θαη DIV αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, νη εηθφλεο 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη σο ζχλδεζκνη φπσο αθξηβψο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ην απιφ 
θείκελν. Γηα παξάδεηγκα, φζνλ αλαθέξζεθαλ, ν παξαθάησ θψδηθαο ζα εκθαλίζεη  ηελ εηθφλα 
φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 8. 
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 Βι. Γνπιεγέξε / Μαπξνπφδε / Κνπαλάθε ,φ.π., ζει.190επ.. 
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<p align="center"> 

<img src="eett.jpg" width="200" height="100"> 

 

 

 

 

ρήκα 8: Υαξαθηεξηζηηθά εηθόλαο.   

7.1.8 Πίνακες 

Οη πίλαθεο ζηελ HTML είλαη πνιχ ρξήζηκνη γηα ηελ παξνπζίαζε πιεξνθνξίαο. 

πγθεθξηκέλα, έλαο πίλαθαο απνηειείηε απφ επηθεθαιίδεο, φπνπ εμεγνχκε ηη πεξηέρνπλ 
νη ζηήιεο θαη νη γξακκέο. ην ζρήκα 9 παξνπζηάδνληαη θάπνηα ζηνηρεία ελφο πίλαθα. 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

<TABLE>…</TABLE> Οξίδεη έλαλ πίλαθα. Με ην BORDER,ν 
θπιινκεηξεηήο ζα ηνλ εκθαλίζεη κε πιαίζην. 

<CAPTION>…</CAPTION> Οξίδεη ηνλ ηίηιν ηνπ πίλαθα. 

<TR>…</TR> Καζνξίδεη κηα γξακκή ζε έλα πίλαθα. 
Μπνξνχλ λα νξηζηνχλ θάπνηα 
ραξαθηεξηζηηθά γηα φιε ηελ γξακκή φπσο: 
align(center, right, left) 

<TH>…</TH> Οξίδεη έλα θειί επηθεθαιίδαο ζηνλ πίλαθα. 
Πξνθαζνξηζκέλα ην θείκελν είλαη έληνλν θαη 
ζην θέληξν. 

<TD>…</TD> Οξίδεη έλα θειί δεδνκέλσλ ζηνλ πίλαθα. 
Πξνθαζνξηζκέλα ην θείκελν είλαη αξηζηεξά 
θαη θεληξαξηζκέλν θάζεηα. 

 
ρήκα 9: ηνηρεία πηλάθσλ.   
 

Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζε έλα πίλαθα φπσο 
ην align(center, right, left) γηα νξηδφληηα επζπγξάκκηζε θάπνηνπ θειηνχ, ην 
valign(top,middle,bottom) γηα θάζεηε επζπγξάκκηζε θάπνηνπ θειηνχ, ην collspan πνπ θαζνξίδεη 
ηνλ αξηζκφ ζηειψλ πνπ θαιχπηεη έλα θειί θαη ην rowspan πνπ θαζνξίδεη ηνλ αξηζκφ γξακκψλ 
πνπ θαιχπηεη έλα θειί. 
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7.1.9 Υόρμες υμπλήρωσης 

Οη θφξκεο HTML καο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθεληξψζνπκε πιεξνθνξίεο απφ ηνπο 
αλζξψπνπο πνπ δηαβάδνπλ κηα ηζηνζειίδα ή λα ζηείινπκε πιεξνθνξίεο ζηνλ εμππεξεηεηή. Ζ 
εηηθέηα <FORM> ηνπνζεηείηε ζηελ αξρή ηεο θφξκαο. ην ρήκα 10 πεξηέρνληαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαπάλσ εηηθέηαο. 

 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ACTION Γείρλεη ζην πξφγξακκα πνπ ζα δερηεί ηηο 
πιεξνθνξίεο ηεο θφξκαο. 

METHOD Γείρλεη πψο λα ζηείιεη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο 
ζηνλ εμππεξεηεηή. Ζ ζπλεζηζκέλε κέζνδνο 
είλαη ε POST, ε νπνία ζηέιλεη φια ηα 
δεδνκέλα  ρσξηζηά απφ ην URL.Ζ άιιε 
κέζνδνο είλαη ε GET, ε νπνία επηζπλάπηεη ηα 
δεδνκέλα ηεο θφξκαο ζην ηέινο ηνπ URL. 

ρήκα 10: Υαξαθηεξηζηηθά ηεο εηηθέηαο <FORM>.   

 Οη εηηθέηεο HTML πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θνξκψλ είλαη: 

 <TEXTAREA>, φπνπ είλαη ε εηηθέηα πνπ θαζνξίδεη έλα πεδίν ζην νπνίν ν ρξήζηεο 
κπνξεί λα εηζάγεη πνιιαπιέο γξακκέο θεηκέλνπ. Σν πξνεπηιεγκέλν κέγεζνο είλαη 4 
γξακκέο χςνο θαη 40 ραξαθηήξεο πιάηνο. Σν κέγεζνο απηφ κπνξεί λα αιιάμεη κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά <ROWS> θαη <COLS>. Υξεζηκνπνηείηαη φηαλ ν ρξήζηεο ζέιεη λα 
εηζάγεη θάπνηα ζρφιηα ή θάπνην θείκελν. ην ζρήκα 11 πεξηέρνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ηεο παξαπάλσ εηηθέηαο. 

 <SELECT>, φπνπ είλαη ε εηηθέηα πνπ επηηξέπεη  ζηνλ ρξήζηε λα επηιέμεη κεηαμχ 
θάπνησλ επηινγψλ, νη νπνίεο είηε εκθαλίδνληαη ζε κηα pop-up ιίζηα είηε ζε κηα ιίζηα κε 
κπάξα νιίζζεζεο. Σηο επηινγέο πνπ κπνξεί λα θάλεη ν ρξήζηεο ηηο νξίδνπκε κε ηελ 
εηηθέηα <OPTION>.ην ζρήκα 12 πεξηέρνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
εηηθέηαο<SELECT>.   

 <INPUT>, είλαη ε εηηθέηα πνπ παξέρεη φινπο ηνπο άιινπο ηχπνπο εηζαγσγήο θάπνησλ 
δεδνκέλσλ φπσο: εληαίεο γξακκέο θεηκέλνπ, πιήθηξα γηα ππνβνιή θαη αξρηθνπνίεζε 
ησλ ηηκψλ ησλ πεδίσλ θάπνηαο θφξκαο. Παξφκνηα, ζην ζρήκα 13 πεξηέρνληαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηηθέηαο<INPUT>.  
 
 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

NAME Καζνξίδεη ην φλνκα ηνπ πεδίνπ. 

ROWS Καζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ γξακκψλ. 

COLS Καζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηειψλ. 

Κείκελν πξνεπηινγήο Οπνηνδήπνηε θείκελν πξνεπηινγήο 
εκθαλίδεηαη κέζα ζην πεδίν ηνπ θεηκέλνπ. 

  

ρήκα 11: Υαξαθηεξηζηηθά ηεο εηηθέηαο <TEXTAREA>.   
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ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

NAME Καζνξίδεη ην φλνκα ηνπ πεδίνπ. 

SIZE Καζνξίδεη πφζεο επηινγέο ζα 
παξνπζηαζηνχλ. Αλ ην size δελ δνζεί ή 
αλ έρεη ηηκή 1, νη επηινγέο 
παξνπζηάδνληαη ζε drop down ιίζηα. Αλ 
ην size έρεη ηηκή κεγαιχηεξε ή ίζε ηνπ 
δχν, νη επηινγέο παξνπζηάδνληαη ζε 
scroll box. 

MULTIPLE Δπηηξέπεη πνιιαπιέο επηινγέο θαη 
εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν κε κπάξα 
νιίζζεζεο. Αλεμάξηεηα απφ ηελ ηηκή 
πνπ κπνξεί λα έρεη ην size. 

 
ρήκα 12: Υαξαθηεξηζηηθά ηεο εηηθέηαο<SELECT>.   

 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

NAME Καζνξίδεη ην φλνκα ηνπ πεδίνπ. 

SIZE Καζνξίδεη ην πιάηνο ηνπ πεδίνπ γηα ηελ 
εηζαγσγή θεηκέλνπ ή θσδηθψλ πξφζβαζεο. 

MAXLENGTH Δίλαη ν κέγηζηνο αξηζκφο ραξαθηήξσλ γηα ηελ 
εηζαγσγή θεηκέλνπ ή θσδηθψλ πξφζβαζεο. 

VALUE Δάλ είλαη θείκελν ή θσδηθφο πξφζβαζεο ηφηε 
παίξλεη ην πξνεπηιεγκέλν θείκελν. Δάλ ν 
ηχπνο είλαη button, reset ή submit ηφηε 
παίξλεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ πιήθηξνπ. 

 

CHECKED Δάλ ν ηχπνο είλαη check box ή radio button 
ηφηε κε ηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
ραξαθηεξηζηηθνχ γίλεηαη πξνεπηινγή. 

TYPE Αλάινγα κε ηελ ηηκή πνπ παίξλεη έρεη 
δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ζε φηη αθνξά ηε 
ζπιινγή δεδνκέλσλ. Οη ηηκέο ηνπ κπνξεί λα 
έρεη είλαη text, password,  checkbox, radio, 
submit, reset. 

 

ρήκα 13: Υαξαθηεξηζηηθά ηεο εηηθέηαο <INPUT>. 

7.2 Η γλώσσα PHP 

Οη δπλακηθέο ηζηνζειίδεο
310

, ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηεο εθαξκνγέο πνπ εθηεινχληαη ζηνλ 
εμππεξεηεηή. πγθεθξηκέλα, ιακβάλνπλ ηα δεδνκέλα πνπ εηζάγεη ν ρξήζηεο, ηα επεμεξγάδνληαη 
ή αλαηξέρνπλ ζε θάπνηα βάζε δεδνκέλσλ, θαη ηειηθά δεκηνπξγνχλ κία πξνζαξκνζκέλε 
ηζηνζειίδα, ηελ νπνία βιέπεη ν ρξήζηεο.  

Σν πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο πνπ ζα εκθαληζηεί εμαξηάηαη απφ ηελ εξκελεία ηνπ 
πξνγξακκαηηζηηθνχ ζελαξίνπ. Γηα ηελ θαηαζθεπή απηψλ ησλ ζελαξίσλ κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ αξθεηέο ηερλνινγίεο θαη γιψζζεο ζελαξίσλ. Οη ηξεηο πην δεκνθηιέζηεξεο 
ηερλνινγίεο είλαη νη: CGI, ΡΖΡ θαη ASP. 
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«ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ»                                                                                       ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟY ΥΡΤΟΤΛΑ  

ΝΟΜΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ DOMAIN NAMES                                                                                                                69 
 

Ζ PHP
311

 είλαη κία ηζρπξή γιψζζα γηα ηε ζπγγξαθή ζελαξίσλ, ε νπνία ζπλεξγάδεηαη 
αξθεηά θαιά κε ηελ HTML. Δπίζεο, απνηειεί έλα θαιφ εξγαιείν γηα ην ζρεδηαζκφ δπλακηθψλ 
ηζηνζειίδσλ. 

Έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ΡΖΡ είλαη φηη απνηειεί κία γιψζζα αλνηρηνχ  θψδηθα 
θαη δηαλέκεηαη ειεχζεξα. Δπηπιένλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε επθνιία ζε δηάθνξα 
ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ ΡΖΡ πξέπεη λα ππάξρεη έλαο 
εμππεξεηεηήο πνπ λα ππνζηεξίδεη ηε γιψζζα. 

Ζ PΖΡ είλαη έλα πξφγξακκα πνπ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε έλαλ εμππεξεηεηή ζαλ 
ελζσκαησκέλν επηπιένλ ινγηζκηθφ ή ζαλ απηφλνκνο θψδηθαο. Υξεζηκνπνηείηαη κε εθδφζεηο ησλ 
Apache, Microsoft IIS, Netscape Enterprise Server θαη άιισλ παθέησλ. 

πγθεθξηκέλα, φηαλ θάπνηνο ρξήζηεο επηζθεθηεί ηελ ηζηνζειίδα πνπ πεξηέρεη θψδηθα 
PΖΡ , ν εμππεξεηεηήο εθηειεί ηνλ θψδηθα θαη απηφ πνπ επηζηξέθεηαη ζην ρξήζηε είλαη κηα 
ηζηνζειίδα HTML. Ζ ΡΖΡ απνηειεί κία γιψζζα γηα ηε ζπγγξαθή ζελαξίσλ, ην νπνίν ζεκαίλεη 
πσο ν  θψδηθαο δελ ρξεηάδεηαη λα κεηαγισηηηζηεί πξηλ ρξεζηκνπνηεζεί. 

Δπίζεο, ε ΡΖΡ κπνξεί λα : 

 Πάξεη πιεξνθνξία απφ θφξκεο θαη λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα ηελ απνζεθεχζεη ζε 
κία βάζε δεδνκέλσλ, λα δεκηνπξγήζεη ζειίδεο πνπ εμαξηψληαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο 
θφξκαο θαη λα ζηείιεη e-mail. 

 Πηζηνπνηήζεη ηελ απζεληηθφηεηα θαη λα εληνπίζεη ρξήζηεο. 

 Φηινμελήζεη ζπδεηήζεηο ζηελ ηζηνζειίδα. 

 Πξνζαξκφζεη ηελ εκθάληζε κηαο ηζηνζειίδαο ζε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ νη 
θπιινκεηξεηέο ή νη ζπζθεπέο. 

 Γεκνζηεχζεη κία νιφθιεξε ηζηνζειίδα ρξεζηκνπνηψληαο κφλν κία θφξκα ζρεδίνπ. 

 Δμππεξεηήζεη ζειίδεο XML. 
 

7.3 Υόρμα εισαγωγής στοιχείων 

Γηα λα θαηαζθεπάζνπκε κηα θφξκα εηζαγσγήο ζηνηρείσλ δεκηνπξγνχκε ζε έλα αξρείν Notepad 
ην παξαθάησ έγγξαθν θαη ζηε ζπλέρεηα ην απνζεθεχνπκε ζε επέθηαζε .html ψζηε λα 
δεκηνπξγεζεί ε ηζηνζειίδα πνπ ζέινπκε. Δπίζεο, δεκηνπξγνχκε δχν αξρεία ζε php ψζηε λα 
κπνξέζνπλ λα ζηαινχλ ηα ζηνηρεία ηεο θφξκαο ζε έλα e-mail. 

7.3.1 Κώδικας HTML 

O θψδηθάο γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα θφξκα γηα ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ είλαη ν παξαθάησ: 

 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1253"/> 

<title>ΣΟΗΥΔΗΑ ΥΡΖΣΖ</title> 

</head> 

<body bgcolor="lightblue"> 

<a href="http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT"> 

<p align="center" 

<img src="images/eett.jpg" width="200" height="100"> 

</p> 

</a> 

<h1 align="center">ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΥΡΖΣΖ</h1> 

<p align="center">πκπιεξψζηε ηα ζηνηρεία ζαο ζηελ παξαθάησ θφξκα θαη κεηά        
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 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: http://www.php.net. 
 

http://www.php.net/
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 παηήζηε ην θνπκπί ππνβνιή ζηνηρείσλ</p> 

<form name="myform1" action="myform1.php" method="post"><br> 

<table align="center" border="2"> 

<tr><th clospan="2" align="center">ΣΟΗΥΔΗΑ ΥΡΖΣΖ</th></tr> 

<tr><td>Όλνκα*</td>   

<td><input name="onoma" type="text" size="20"></td> 

</tr> 

<tr><td>Δπψλπκν*</td>   

<td><input name="epwnymo" type="text" size="20"></td> 

</tr> 

<tr><td>Email*</td>   

<td><input name="email" type="text" size="20"></td> 

</tr> 

<tr><td>Γηεχζπλζε*</td>   

<td><input name="dieythynsh" type="text" size="20"></td> 

</tr> 

<tr><td>Πεξηνρή*</td>   

<td><input name="perioxh" type="text" size="20"></td> 

</tr> 

<tr><td>Πφιε/Υσξηφ*</td>   

 <td><input name="poli" type="text" size="20"></td> 

</tr> 

<tr><td>Υψξα*</td>   

<td> 

<select name="select"> 

<option value="timi1" selected>Greece</option> 

<option value="timi2">England</option> 

<option value="timi3">Spain</option> 

<option value="timi4">Italy</option> 

<option value="timi5">German</option> 

<option value="timi6">Portugal</option> 

<option value="timi7">U.S.A</option> 

</select> 

</td> 

</tr> 

<tr><td>θαμ</td>   

<td><input name="fax" type="text" size="20"></td> 

</tr> 

<tr><td>Κηλεηφ*</td>   

<td><input name="kinhto" type="text" size="20"></td> 

</tr> 

<tr><td>Σειέθσλν*</td>   

<td><input name="thlefwno" type="text" size="20"></td> 

</tr> 

<tr><td>Σαρπδξνκηθφο θψδηθαο*</td>   

<td><input name="tk" type="text" size="20"></td> 
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</tr> 

<tr><td>Δπάγγεικα ή Γξαζηεξηφηεηα</td>   

<td><input name="epaggelma" type="text" size="20"></td> 

</tr> 

<tr><td>ΑΦΜ</td>   

<td><input name="afm" type="text" size="20"></td> 

</tr> 

<tr><td>ΓΟΤ</td>   

<td><input name="doy" type="text" size="20"></td> 

</tr> 

</td></tr><br> 

<tr><td>Φχιν*</td>   

<td>Άλδξαο<input type="radio" name="fylo" value="Άλδξαο">Γπλαίθα<input    

 type="radio" value="Γπλαίθα" name="fylo"></td> 

</tr> 

<tr><td>Σξφπνο Πιεξσκήο*</td>   

<td>Απφδεημε<input type="radio" name="plhrwmh" value="Απφδεημε">Σηκνιφγην<input  

 type="radio" value="Σηκνιφγην" name="plhrwmh"></td> 

</tr> 

<tr><td><input type="submit" value="ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ" onclick="submit"></td> 

<td><input type="reset" value="ΚΑΘΑΡΗΜΟ"></td></tr> 

</table> 

</form> 

<p align="center"><b> 

Όζα πεδία είλαη κε αζηεξάθη(*) ζπκπιεξψλνληαη ππνρξεσηηθά,ηα ππφινηπα εηλαη    

πξναηξεηηθά </b></p> 

<p align="center"> 

Γηα νπνηαδήπνηε απνξία γξάςηε παξαθάησ ηελ εξψηεζε ζαο 

</p> 

<p align="center" 

<form name="myform2" action=" myform2.php" method="post" 

<textarea name="area" cols="30" row="10" wrap="PHYSICAL"> 

Γξάςηε εδψ ζρφιηα.....</textarea> 

<input type="submit">  

</form> 

</p>       

</body> 

</html> 

7.3.2 Κώδικας PHP 

O θψδηθάο γηα λα ζηαινχλ ηα ζηνηρεία ηεο πξψηεο θφξκαο ζε έλα e-mail είλαη ν παξαθάησ: 

 

<?php 

/* Set e-mail recipient */ 

$myemail  = "papavasiliou_xrisa@yahoo.gr"; 
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/* Check all form inputs using check_input function */ 

$onoma = check_input($_POST['onoma'], "Enter your name"); 

$epwnymo    = check_input($_POST['epwnymo']); 

$email  = check_input($_POST['email']); 

$dieythynsh  = check_input($_POST['dieythynsh']); 

$perioxh  = check_input($_POST['perioxh']); 

$poli  = check_input($_POST['poli']); 

$select  = check_input($_POST['select']); 

$kinhto = check_input($_POST['kinhto'], "Write your phone"); 

$thlefwno = check_input($_POST['thlefwno'], "Enter your phone"); 

$tk  = check_input($_POST['tk']); 

$fylo  = check_input($_POST['fylo']); 

$plhrwmh  = check_input($_POST['plhrwmh']); 

$headers  = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n";  

$headers .= 'Content-type: text/html; charset=utf-8' . "\r\n";  

$headers.= 'From: domain_name.gr <info@domain_name.gr>' . "\r\n".'Reply-
To:'papavasiliou_xrisa@yahoo.gr . "\r\n";  

/* If e-mail is not valid show error message */ 

if (!preg_match("/([\w\-]+\@[\w\-]+\.[\w\-]+)/", $email)) 

{ 

    show_error("E-mail address not valid"); 

} 

 

/* Let's prepare the message for the e-mail */ 

$message = "Hello! 

 

Your contact form domain_name.gr has been submitted by:<br> 

Οnoma:$onoma<br> 

Epwnymo:$epwnymo<br> 

Email:$email<br> 

Dieythynsh:$dieythynsh<br> 

Perioxh:$perioxh<br> 

Poli:$poli<br> 

Xwra:$select<br> 

Kinhto :$kinhto<br> 

Thlefwno :$thlefwno<br> 

Tk:$tk<br> 

Fylo:$fylo<br> 

Plhrwmh:$plhrwmh<br> 

Fax:$fax<br> 

Epaggelma:$epaggelma<br> 

Afm:$afm<br> 

Doy:$doy<br> 

 

End of message"; 
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/* Send the message using mail() function */ 

mail($myemail, $subject, $message, $headers); 

 

/* Functions we used */ 

function check_input($data, $problem='') 

{ 

    $data = trim($data); 

    $data = stripslashes($data); 

    $data = htmlspecialchars($data); 

    if ($problem && strlen($data) == 0) 

    { 

        show_error($problem); 

    } 

    return $data; 

} 

function show_error($myError) 

{ 

?> 

    <html> 

    <body> 

 

    <b>Please correct the following error:</b></br > 

    <?php echo $myError; ?> 

 

    </body> 

    </html> 

<?php 

exit(); 

} 

?> 

 

O θψδηθάο γηα λα ζηαινχλ ηα ζηνηρεία ηεο δεχηεξεο θφξκαο ζε έλα e-mail είλαη ν παξαθάησ: 

 

<?php 

/* Set e-mail recipient */ 

$myemail  = "papavasiliou_xrisa@yahoo.gr"; 

 

$email = check_input($_POST['email'], "Write your comments"); 

$headers  = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n";  

$headers .= 'Content-type: text/html; charset=utf-8' . "\r\n";  

 

Comments: 

$area 

 

End of message"; 
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function check_input($data, $problem='') 

{ 

    $data = trim($data); 

    $data = stripslashes($data); 

    $data = htmlspecialchars($data); 

    if ($problem && strlen($data) == 0) 

    { 

        show_error($problem); 

    } 

    return $data; 

} 

 

function show_error($myError) 

{ 

?> 

    <html> 

    <body> 

 

    <b>Please correct the following error:</b></br> 

    <?php echo $myError; ?> 

 

    </body> 

    </html> 

<?php 

exit(); 

} 

 

/* Send the message using mail() function */ 

mail($myemail, $subject, $message, $headers); 

 

?> 

 

 

 

 

 

 

 



«ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ»                                                                                       ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟY ΥΡΤΟΤΛΑ  

ΝΟΜΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ DOMAIN NAMES                                                                                                                75 
 

7.3.3 Εμφάνιση ιστοσελίδας 

Δκθαλίδεηαη ε παξαθάησ ηζηνζειίδα πνπ πεξηέρεη ηε θφξκα εηζαγσγήο ζηνηρείσλ.  
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ΕΠΙΛΟΓΟ 

Σν Γηαδίθηπν απνηειεί έλα ππνζχλνιν ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, έλα παγθφζκην δίθηπν 
δηαζπλδεδεκέλσλ κεηαμχ ηνπο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, κεκνλσκέλσλ ή  θαη ππαγφκελσλ 
ζε κηθξφηεξα δίθηπα, ζην νπνίν έρνπκε πξφζβαζε αλεμαξηήησο ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ 
εθάζηνηε ρξήζηε, εηθνζηηέζζεξηο ψξεο ην εηθνζηηεηξάσξν ζε εηήζηα βάζε, κε αξθεηά ρακειφ 
θφζηνο ζχλδεζεο. 

 Δπίζεο, φιεο νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Ηληεξλέη έρνπλ νδεγήζεη ζε ξαγδαία 
αχμεζε ησλ ρξεζηψλ, ε νπνία έρεη θαηαζηήζεη ην Γηαδίθηπν έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κέζα 
πιεξνθφξεζεο θαη έλα ζεκαληηθφ κέζν γηα λα πξνβάιινληαη νη δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη ηα 
εκπνξεχκαηα. 

Δπηπιένλ, ήηαλ αλαγθαία ε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο εμαηνκίθεπζεο θάζε 
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή δηαζπλδεδεκέλνπ κε ην Γηαδίθηπν απφ ην ζχλνιν ησλ ππνινίπσλ. 
Γεκηνπξγήζεθε έηζη ην χζηεκα Ολνκαηνδνζίαο Γηαδηθηχνπ,  ηνπ νπνίνπ ζε θάζε ππνινγηζηή 
αληηζηνηρεί κνλαδηθά έλα φλνκα, ην domain name . Σν χζηεκα Ολνκαηνδνζίαο Γηαδηθηχνπ είλαη 
δνκεκέλν σο αλάπνδν δέλδξν, ζηελ θνξπθή ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ε ηειεία (.), ε ξίδα φισλ ησλ 
domain names, παξαθιάδηα ηεο νπνίαο απνηεινχλ νη gTLDs, π.ρ. «.com», «.net», ηνπο νπνίνπο 
δηαρεηξίδνληαη νη δηάθνξνη θνξείο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηηο ΖΠΑ, θαη νη ccTLDs, π.ρ. «.gr», 
«.de» θ.ιπ., ηνπο νπνίνπο δηαρεηξίδνληαη θνξείο πνπ νξίδεη ην θξάηνο ζην νπνίν αλήθεη ν θάζε 
ccTLD. Κάησ απφ ηνπο TLDs θαηαρσξίδνληαη ή εθρσξνχληαη ηα domain names. 

Δπίζεο, ην ζχζηεκα πνπ αλαπηχρζεθε ζχκθσλα κε απηφ ηνλ ηξφπν νδήγεζε ζηε 
δεκηνπξγία κηαο νινέλα θαη απμαλφκελεο βάζεο δεδνκέλσλ νλνκάησλ ππνινγηζηψλ, φπνπ ε 
αληίζηνηρε ζπληήξεζε, αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία έρεη δηακνηξαζηεί ζε παγθφζκην επίπεδν ζηνπο 
θνξείο θαηαρψξηζεο ησλ νλνκάησλ ρψξνπ θάζε θξάηνπο, φπνπ ν θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ είλαη 
ππεχζπλνο γηα ην δηθφ ηνπ θνκκάηη ηεο βάζεο. 

Δπηπιένλ, ζηελ Διιάδα αξκφδηα γηα ηελ εθρψξεζε ησλ domain names νξίζηεθε ε 
Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (Δ.Δ.Σ.Σ.), ε νπνία κε ηελ Απφθαζε 
Αξηζ. 351/76, Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Υψξνπ (Domain Names) κε 
θαηάιεμε .gr αθνινχζεζε ηνπο ηερληθνχο θαλφλεο ηνπ πζηήκαηνο Ολνκαηνδνζίαο Γηαδηθηχνπ, 
ψζηε νη ρξήζηεο λα είλαη έρνπλ ηελ αλάινγε πξφζβαζε ζην ρψξν ηνπ Γηαδηθηχνπ. Οη ππφινηπεο 
ξπζκίζεηο, φκσο, πνπ αθνξνχλ ζηελ εθρψξεζε ησλ νλνκάησλ ρψξνπ ππφ ηνλ TLD «.gr», 
παξεθθιίλνπλ ζε αξθεηά ζεκεία απφ απηά πνπ ηζρχνπλ ζε δηεζλή επίπεδν.. 

Ζ ζεκαληηθφηεξε παξέθθιηζε είλαη φηη γηα ηελ θηήζε ηνπ domain name ζηελ Διιάδα δελ 
ππνγξάθεηαη θάπνηα ζχκβαζε κε ηελ αξκφδηα αξρή, φπσο ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 
μέλσλ έλλνκσλ ηάμεσλ, αιιά εθδίδεηαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ. αηνκηθή, δηνηθεηηθή πξάμε, ζχκθσλα 
κε ηελ νπνία γελλάηαη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νλφκαηνο ρψξνπ ππφ ηνλ TLD 
«.gr».  

Δπίζεο, ε δεχηεξε ζεκαληηθή δηαθνξά απφ απηά πνπ εθαξκφδνληαη ζε δηεζλέο επίπεδν 
είλαη φηη, πξηλ ηελ εθρψξεζε ηνπ domain name, θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληθήο 
πξνηεξαηφηεηαο, ην Μεηξψν ή ε Δ.Δ.Σ.Σ. πξνβαίλνπλ ζε θάπνην πεξηνξηζκέλν πξνιεπηηθφ 
έιεγρν. Ο ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο είλαη, φπσο  αλαθέξζεθε πεξηνξηζκέλνο, αθνχ δελ εμεηάδεηαη 
αλ ην φλνκα ρψξνπ πξνζβάιεη πξνγελέζηεξα δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα. 

Ζ επίιπζε λνκηθψλ πξνβιεκάησλ ζην Γηαδίθηπν είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε δεδνκέλνπ φηη 
εκθαλίδνληαη δπν αληίζεηεο παξάκεηξνη. πγθεθξηκέλα, απφ ηε κηα ε αζθάιεηα θαη ε 
ζηαζεξφηεηα ηνπ δηθαίνπ  γηα ηελ εκπνξηθή αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη απφ ηελ άιιε ε άλαξρε 
δνκή ηνπ, θαζηζηνχλ εχθνιε ηελ επξχηεξε δηάδνζε ηνπ.  

Έηζη ινηπφλ, νη δχν αληίζεηεο παξάκεηξνη δεκηνπξγνχλ δπζεπίιπηα πξνβιήκαηα θαη 
επηβάιινπλ ηελ αλάγθε επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο έλλνηαο θαη  ησλ  αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ 
ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ νλφκαηνο, ησλ ζεκάησλ θαη ησλ δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ ζηνλ 
θπβεξλνρψξν 

Με βάζε ην ππάξρνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηα ηζρχνληα ζπλαιιαθηηθά ήζε ζηε ρψξα 
καο ηα domain names επηηεινχλ δηηηή ιεηηνπξγία. Απφ ηε κία, επηηεινχλ κηα ηερληθή ιεηηνπξγία 
εμαζθαιίδνληαο ηε ζχλδεζε κεηαμχ ππνινγηζηψλ θαη απφ ηελ άιιε ιεηηνπξγνχλ σο δηαθξηηηθφ 
γλψξηζκα, έρνπλ δειαδή ηε δπλαηφηεηα λα εμαηνκηθεχνπλ ηνλ θάηνρν ηνπ  ειεθηξνληθνχ 
ππνινγηζηή. πγθεθξηκέλα, ε ιεηηνπξγία εμαηνκίθεπζεο επηηειείηαη ηδίσο απφ ηηο εζληθέο 
νλνκαζίεο (ccTLDs) θαη πνιχ ιηγφηεξν ζηηο γεληθέο νλνκαζίεο (gTLDs).  



«ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ»                                                                                       ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟY ΥΡΤΟΤΛΑ  

ΝΟΜΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ DOMAIN NAMES                                                                                                                78 
 

Σν δηαδίθηπν ινηπφλ είλαη ν ρψξνο πνπ ππφθεηηαη ζηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηα 
δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα. Ζ θαηαρψξηζε θάπνηνπ domain name δε δεκηνπξγεί πξσηνγελή 
δηθαηψκαηα ζ' απηή. Όκσο ηνλίδεηαη φηη, ην δηθαίσκα ζηελ νλνκαζία ηνπνζεζίαο θαζνξίδεηαη κε 
βάζε ηελ αξρή ηεο ρξνληθήο πξνηεξαηφηεηαο (FCFS). Ζ ζπγθεθξηκέλε αξρή απηή ππνρσξεί 
θαηά θαλφλα κπξνζηά ζηηο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζήκαηνο, ηεο επσλπκίαο, ηνπ 
νλφκαηνο θαη ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ. Ζ παξαπάλσ ινηπφλ αξρή ηεο ρξνληθήο 
πξνηεξαηφηεηαο ηζρχεη κελ, δελ πεξηνξίδεηαη φκσο ζηνλ ειεθηξνληθφ θφζκν, αιιά ιακβάλεη 
ππφςε θαη πξνγελέζηεξα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνλ πιηθφ θφζκν. 

πκπεξαζκαηηθά, ν ζηγφκελνο ηξίηνο κπνξεί ζε πεξίπησζε πξνζβνιήο ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηνπ ζην ζήκα, επσλπκία, ή θάπνην φλνκα έρεη ην δηθαίσκα λα ζηξαθεί ελαληίνλ ηνπ 
θαηφρνπ νλνκαζίαο πεδίνπ θαη λα δεηήζεη άξζε ηεο πξνζβνιήο, παξάιεηςε απηήο ζην κέιινλ 
θαη, αλ ππάξρεη ππαηηηφηεηα θαη θάπνηα απνδεκίσζε. 

Έηζη ινηπφλ νη ζπγθξνχζεηο πνπ πξνέθπςαλ θαηέιεμαλ ζε αξκφδηα ηαθηηθά δηθαζηήξηα. 
Με βάζε ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ην Γηαδίθηπν είλαη έλα παγθφζκην κέζν 
επηθνηλσλίαο, ην νπνίν θαηά βάζε, δελ γλσξίδεη ζχλνξα. πλεπψο ν έιεγρνο θαη ε επνπηεία ζην 
Γηαδίθηπν δελ κπνξεί εχθνια θαη ηθαλνπνηεηηθά λα επηηεπρζεί ζηα πιαίζηα κεκνλσκέλσλ 
εζληθψλ ελεξγεηψλ αιιά κνλφ ζην πιαίζην δηεζλψλ ζπκθσληψλ πνπ ζα νξίδνπλ ακνηβαία 
παξαδεθηνχο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαηαρψξηζεο ησλ νλνκαζηψλ πεδίνπ, ηελ 
αξκνδηφηεηα ησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη ηελ εμσδηθαζηηθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ. 

 Ζ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ παξαηεξείηαη ζε επξσπατθφ επίπεδν κε ηε ζέζπηζε 
θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηηο νλνκαζίεο ζην επίπεδν .eu, θαζψο θαη νη απνθάζεηο ηεο ICANN πνπ 
ηζρχνπλ γηα ηηο δηεζλείο νλνκαζίεο ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο θαηαρψξηζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 
εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ, απνηεινχλ κηα λέα αξρή θαη ζπλεπψο θαη κηα λέα 
πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ ζηνλ θπβεξλνρψξν. 

Σέινο, ην Γηαδίθηπν απνηειεί έλαο ηαρχηαην θαη νινέλα εμειηζζφκελν ρψξν πνπ ην 
αληίζηνηρν δίθαην είλαη αδχλαην λα κπνξέζεη λα ην αθνινπζήζεη επηηπρψο. Έηζη ινηπφλ ζα 
πξέπεη λα ξπζκίζεη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία θαη 
ηελ δνκή ηνπ, αθήλνληαο ζπγρξφλσο ηελ αγνξά ηνπ ειεθηξνληθνχ θφζκνπ λα ιεηηνπξγεί κε 
ειεπζεξία θαη λα επεκβαίλεη φηαλ πξνθχπηνπλ νη αληίζηνηρεο ζπγθξνχζεηο θαη δηαθνξέο.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Τ. Α. 351/76 - Κανονισμός (ΕΚ) 874/2004) 

 

Απφθαζε 351/76  
Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Υψξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε .gr. Ζ 
ΔΘΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΧΝ (ΔΔΣΣ) 
Έρνληαο ππφςε: 
α. ην λ. 2867/2000 «Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ησλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο» (ΦΔΚ 
273/Α/2000), ηδίσο ην άξζξν 3, παξάγξ.14, ζηνηρεία α΄ θαη θε΄, 
β. ηελ Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε γηα ηελ Καηαρψξεζε Ολνκάησλ Υψξνπ.gr κε ρξήζε κε ιαηηληθψλ 
ραξαθηήξσλ θαη ηηο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο θαηαρψξεζεο Ολνκάησλ Υψξνπ .gr, ηελ νπνία 
δηεμήγαγε ε ΔΔΣΣ ην δηάζηεκα απφ 15.9.2005 έσο 15.10.2005 θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο. 
γ. ην γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο Απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 
Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδεη: 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι 
ΚΟΠΟ - ΟΡΙΜΟΙ 

Άξζξν 1 
θνπόο-Πεδίν Δθαξκνγήο 

 
   1. θνπφο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο είλαη ε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία            
εθρψξεζεο θαη ηε ρξήζε ησλ νλνκάησλ ρψξνπ (domain names) κε θαηάιεμε .gr. 
   2. Aληηθείκελν Eθρψξεζεο κπνξεί λα είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν: 
      α. Oλφκαηα Xψξνπ 2νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr θαη 
      β. Oλφκαηα Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ησλ νπνίσλ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη  
Mεηαβιεηφ Πεδίν. 
   3. H EETT είλαη απνθιεηζηηθά αξκφδηα γηα ηελ Eθρψξεζε: 
      α. Oλνκάησλ Xψξνπ 2νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr θαη 
       β. Oλνκάησλ Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ησλ νπνίσλ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη 
Mεηαβιεηφ Πεδίν. 
   4. Με ηελ εμαίξεζε ησλ Oλνκάησλ Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ησλ νπνίσλ κφλν ην 
ηξίην επίπεδν είλαη Mεηαβιεηφ Πεδίν, Oλφκαηα Xψξνπ 3νπ ή επφκελνπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε 
.gr, δελ είλαη αληηθείκελν Eθρψξεζεο απφ ηελ EETT θαη δελ απνθηάηαη επ' απηψλ απνθιεηζηηθφ 
δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Απφθαζε. 
   5.Ζ ρξήζε Oλνκάησλ Xψξνπ 3νπ ή επφκελνπ επηπέδνπ πξνυπνζέηεη ηε, ζχκθσλε κε ηελ 
παξνχζα, Eθρψξεζε ηνπ αληίζηνηρνπ Oλφκαηνο Xψξνπ 2νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr απφ ην 
νπνίν ζπληίζεηαη ην Όλνκα Xψξνπ 3νπ ή επφκελνπ επηπέδνπ ή ηελ Eθρψξεζε ηνπ αληίζηνηρνπ 
Oλφκαηνο Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ηνπ νπνίνπ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη 
Mεηαβιεηφ Πεδίν. 
   6. Yπφ ηνπο φξνπο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο Aπφθαζεο, Όλνκα Xψξνπ 3νπ ή 
επφκελνπ επηπέδνπ ην νπνίν ζπληίζεηαη απφ Όλνκα Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr, ην νπνίν ζχκθσλα 
κε ηελ παξνχζα Απφθαζε απνηειεί αληηθείκελν εθρψξεζεο απφ ηελ ΔΔΣΣ, είλαη δπλαηφλ λα 
ρξεζηκνπνηείηαη είηε απφ Φνξέα ηνπ εθρσξεζέληνο Ολφκαηνο Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr ή απφ 
άιιν πξφζσπν, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα ηνπ αληίζηνηρνπ εθρσξεζέληνο Oλφκαηνο 
Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr. 
 

Άξζξν 2 
Οξηζκνί 

 
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, νη αθφινπζνη φξνη έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο 
απνδίδεηαη θαησηέξσ: 
Αξρείν Εψλεο (zone file): Έλα αξρείν ην νπνίν βξίζθεηαη ζε Δμππεξεηεηή Ολνκάησλ θαη 
θαζνξίδεη επαθξηβψο, κεηαμχ άιισλ, Ολφκαηα Υψξσλ καδί κε αληίζηνηρνπο ππνρψξνπο, ηηο 
αληίζηνηρεο δηεπζχλζεηο IP θαη ηνπο αληίζηνηρνπο εμππεξεηεηέο oλνκαηνδνζίαο. 
Δθρψξεζε Ολφκαηνο Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr: Ζ αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε κε ηελ νπνία ε ΔΔΣΣ 
ρνξεγεί ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ρξήζεο ζπγθεθξηκέλνπ 
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Ολφκαηνο Xψξνπ 2oπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ή Oλφκαηνο Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε 
.gr, ηνπ νπνίνπ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη Mεηαβιεηφ Πεδίν. 
H EETT έρεη ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα εθρψξεζεο Oλνκάησλ Xψξνπ 2νπ επηπέδνπ κε 
θαηάιεμε .gr ή Oλνκάησλ Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr, ησλ νπνίσλ κφλν ην ηξίην 
επίπεδν είλαη Mεηαβιεηφ Πεδίν. 
Δλεξγνπνίεζε Oλφκαηνο Xψξνπ: Ζ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ελφο Oλφκαηνο Xψξνπ σο κέζνπ 
επηθνηλσλίαο ζην Γηαδίθηπν κέζσ ηεο εγγξαθήο ηνπ ζηνπο αληίζηνηρνπο Δμππεξεηεηέο 
Ολνκάησλ. 
Δλεξγνπνίεζε Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr: Ζ Δλεξγνπνίεζε Ολφκαηνο Υψξνπ ηνπ 
νπνίνπ έρεη πξνεγεζεί ε Δθρψξεζε ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Απφθαζε. Σν Μεηξψν 
πεξηιακβάλεη εγγξαθέο γηα ηνπο αληίζηνηρνπο Δμππεξεηεηέο Ολνκάησλ κε θαηάιεμε .gr ζηα 
αξρεία δψλεο πνπ δηαηεξεί. Οη δεισζέληεο γηα ην Όλνκα Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr Δμππεξεηεηέο 
Ολνκάησλ απαληνχλ ζε αηηήζεηο νλνκαηνδνζίαο ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη απφ ην 
χζηεκα Ολνκαηνδνζίαο Γηαδηθηχνπ θαη ην Παξάξηεκα Α ην νπνίν πξνζαξηάηαη ζηελ παξνχζα 
θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 
Δμππεξεηεηήο Ολνκάησλ: Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζπλδεδεκέλν κε ην Γηαδίθηπν, ε βαζηθή 
ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ είλαη λα αληηζηνηρεί νλφκαηα ρψξνπ ζε δηεπζχλζεηο IP ζχκθσλα κε ην 
χζηεκα Ολνκαηνδνζίαο Γηαδηθηχνπ. 
ΗP Γηεχζπλζε: Μία αθνινπζία 32 ή 128 δπαδηθψλ ςεθίσλ ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
ιεηηνπξγίεο δηεπζπλζηνδφηεζεο απφ ην Πξσηφθνιιν Γηαδηθηχνπ (Internet Protocol - IP). 
Kαηαρψξεζε: Ζ δηαδηθαζία Eθρψξεζεο Oλνκάησλ Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr ζην ζχλνιφ ηεο, ε 
νπνία εθθηλεί κε ηελ ππνβνιή ηεο Αίηεζεο ζηνλ Καηαρσξεηή θαη ιήγεη κε ηελ Eθρψξεζε 
Oλνκάησλ Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr απφ ηελ EETT. 
Καηαρσξεηήο: Πξφζσπν πξνο ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα γίλνληαη αηηήζεηο Eθρψξεζεο απφ 
ελδηαθεξφκελνπο λα ηνπο εθρσξεζεί Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr. O Kαηαρσξεηήο νθείιεη λα 
πιεξνί δηαξθψο ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β ηεο παξνχζεο, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Kάζε πξφζσπν ην νπνίν ηεξεί ηηο 
ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β ηεο παξνχζεο, δχλαηαη λα ιεηηνπξγεί σο 
Kαηαρσξεηήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο. 
Καηαρσξνχκελνο: Πξφζσπν ην νπνίν ππνβάιιεη Αίηεζε Δθρψξεζεο Ολφκαηνο Υψξνπ κε 
θαηάιεμε .gr δηα κέζνπ Καηαρσξεηή. 
Mεηαβιεηφ Πεδίν: Μεηαβιεηφ πεδίν Oλφκαηνο Xψξνπ είλαη εθείλν ην κέξνο ηνπ Oλφκαηνο 
Xψξνπ, ην νπνίν δελ ζπληίζεηαη απνθιεηζηηθά απφ: 
 
   1. ηα αιθαξηζκεηηθά ζηνηρεία .gr ή/θαη 
   2. ηα αιθαξηζκεηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζπλζέηνπλ Kνηλφρξεζηα Oλφκαηα Xψξνπ κε      
       θαηάιεμε.gr. 
Mεηξψν: Ζ βάζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ εθρσξεζέλησλ Oλνκάησλ 
Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr θαη ησλ Oλνκάησλ Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr πνπ ηπρφλ απνηεινχλ 
αληηθείκελν αίηεζεο γηα εθρψξεζε, κε ηα ζηνηρεία ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε θάζε έλα απφ απηά, 
φπσο θαηά θαηξνχο ηα ζηνηρεία ά θαζνξίδνληαη απφ ηελ EETT κε Απφθαζή ηεο. 
Δπηπιένλ, ην Μεηξψν είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Δμππεξεηεηψλ Ολνκάησλ θαη ησλ 
αξρείσλ δψλεο (zone files) πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ Ολνκάησλ 
Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr. Tν Mεηξψν αλήθεη ζηελ EETT, ε νπνία είλαη θαη ππεχζπλε γηα ηε 
ζσζηή θαη ζχκθσλε κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ρξήζε ηνπ. H EETT δχλαηαη λα αλαζέηεη ζε άιιν 
πξφζσπν ηε δηαρείξηζε ηνπ Mεηξψνπ ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο. 
Οκφγξαθα Ολφκαηα Υψξνπ: Ολφκαηα Υψξνπ πνπ ην Μεηαβιεηφ Πεδίν ηνπο απνηειείηαη απφ 
αιθαξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο νη νπνίνη ηαπηίδνληαη νπηηθά ζηελ πεδή ή θεθαιαία, ηνληζκέλε ή 
άηνλε κνξθή ηνπο θαη ην Με Μεηαβιεηφ Πεδίν ηνπο είλαη ίδην. 
Όλνκα Xψξνπ (domain name): Έλα αιθαξηζκεηηθφ ζηνηρείν ην νπνίν εθρσξείηαη πξνο ρξήζε ζε 
έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κε ζθνπφ ηελ ρξήζε απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν ή κε ηελ 
ζπλαίλεζή ηνπ, πξσηνθφιισλ ή ππεξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ. 
Όλνκα Xψξνπ αλσηάηνπ ή 1νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr: Tν Όλνκα Xψξνπ .gr. 
Όλνκα Xψξνπ 2νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr: Oπνηνδήπνηε Όλνκα Xψξνπ κε ηε κνξθή 
φλνκα.gr. Σν πεδίν "φλνκα" απνηειεί ην 2ν επίπεδν ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ 2νπ επηπέδνπ κε 
θαηάιεμε .gr. 
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Όλνκα Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr: Oπνηνδήπνηε Όλνκα Xψξνπ κε ηε κνξθή 
φλνκα2.φλνκα1.gr. Σα πεδία "φλνκα2" θαη "φλνκα1" απνηεινχλ ην 3ν θαη ην 2ν επίπεδν, 
αληίζηνηρα, ηνπ Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr. 
Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr: Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζεο Aπφθαζεο, ηα Oλφκαηα Xψξνπ 
κε θαηάιεμε .gr ηα νπνία κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν Eθρψξεζεο απφ ηελ EETT, 
δειαδή Oλφκαηα Xψξνπ 2νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr θαη Oλφκαηα Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε 
θαηάιεμε .gr, ησλ νπνίσλ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη Mεηαβιεηφ Πεδίν. 
χζηεκα Ολνκαηνδνζίαο Γηαδηθηχνπ (Domain Name System - DNS): Σν ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ 
ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ θαζψο θαη νη κεηαμχ ηνπο δηθηπαθέο ζπλδέζεηο πνπ πινπνηνχλ ηηο αξρέο 
δηαρείξηζεο Oλνκάησλ Xψξνπ φπσο απηέο ηέζεθαλ κε ηα πξφηππα ηνπ Γηαδηθηχνπ RFC 1034, 
RFC 1035, RFC 1122, RFC 1123, RFC 2182 θαζψο θαη κε φζα πξφηππα αθνινχζσο ηα 
ηξνπνπνίεζαλ, ζπκπιήξσζαλ ή / θαη βαζίζηεθαλ ζε απηά. 
Φνξέαο Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr: Eίλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν 
γίλεηαη Eθρψξεζε Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα. 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΟ - ΥΡΗΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ 

ΥΩΡΟΤ ΜΔ ΚΑΣΑΛΗΞΗ .GR - ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΑ 
ΟΝΟΜΑΣΑ ΥΩΡΟΤ ΜΔ ΚΑΣΑΛΗΞΗ .GR 

 
Άξζξν 3 

ύλζεζε Oλνκάησλ Xώξνπ κε θαηάιεμε .gr 
 

1. Σα Oλφκαηα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr απνηεινχληαη είηε: 
α) ηφζν σο πξνο ην Μεηαβιεηφ φζν θαη σο πξνο ην κε Μεηαβιεηφ Πεδίν απφ αιθαξηζκεηηθνχο 
ραξαθηήξεο ηνπ ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ [Α-Ε,a-z,0-9] θαη ηνπο εηδηθνχο ραξαθηήξεο [-], [.]. Ο 
εηδηθφο ραξαθηήξαο [.] ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηνλ δηαρσξηζκφ επηπέδσλ. Κάζε επίπεδν ησλ 
Ολνκάησλ Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr. δελ κπνξεί λα αξρίδεη ή λα ηειεηψλεη κε ηνλ ραξαθηήξα [-] 
θαη λα πεξηιακβάλεη δηαδνρηθνχο ραξαθηήξεο [-]. 
είηε 
β) σο πξνο ην Μεηαβιεηφ Πεδίν απφ αιθαξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ 
[Α-Χ,α-σ,0-9] νη νπνίνη θσδηθνπνηνχληαη ζε κνξθή PUNYCODE θαη σο πξνο ην Με Μεηαβιεηφ 
Πεδίν απφ αιθαξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ [Α-Ε,a-z,0-9] θαη ηνπο εηδηθνχο 
ραξαθηήξεο [-] [.]. Ο εηδηθφο ραξαθηήξαο [.] ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηνλ δηαρσξηζκφ επηπέδσλ. 
Κάζε επίπεδν ησλ Ολνκάησλ Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr. δελ κπνξεί λα αξρίδεη ή λα ηειεηψλεη κε 
ηνλ ραξαθηήξα [-] θαη λα πεξηιακβάλεη δηαδνρηθνχο ραξαθηήξεο [-]. 
2. Γελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ αιθαξηζκεηηθψλ ειιεληθψλ ραξαθηήξσλ [ο] θαη [ζ]. 
Όπνπ εκθαλίδεηαη ν ραξαθηήξαο [ο] αληηθαζίζηαηαη απηφκαηα κε ην ραξαθηήξα [ζ]. 
3. Γελ ππνζηεξίδνληαη Ολφκαηα Υψξνπ κε ηαπηφρξνλε ρξήζε αιθαξηζκεηηθψλ ραξαθηήξσλ ηνπ 
ιαηηληθνχ θαη ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ ζην ίδην επίπεδν. 
4. Σν Μεηαβιεηφ Πεδίν Ολφκαηνο Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) 
ραξαθηήξεο θαη καδί κε ην Με Μεηαβιεηφ Πεδίν πεξηιακβάλεη έσο εμήληα (60) ραξαθηήξεο. ηα 
αλσηέξσ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θαηάιεμε .gr. ηελ πεξίπησζε ησλ νλνκάησλ ρψξνπ πνπ 
απνηεινχληαη απφ αξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ, ν αξηζκφο ησλ εμήληα 
ραξαθηήξσλ αθνξά ζην κήθνο ηεο PUNYCODE κνξθήο ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ, ε νπνία φκσο 
δελ ηαπηίδεηαη θαη κε ηνλ αξηζκφ ραξαθηήξσλ ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ ζηελ Διιεληθή κνξθή ηνπ. 
5. ηα Ολφκαηα Υψξνπ δελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ κηθξψλ ή θεθαιαίσλ ιαηηληθψλ 
ραξαθηήξσλ, ησλ κηθξψλ ή θεθαιαίσλ άηνλσλ ειιεληθψλ ραξαθηήξσλ, θαη ησλ κηθξψλ ή 
θεθαιαίσλ ηνληζκέλσλ ειιεληθψλ ραξαθηήξσλ. 
6. Σα νλφκαηα ρψξνπ κε θαηάιεμε .gr. εθρσξνχληαη ζηελ πεδή κνξθή πνπ δειψλεη ν 
Καηαρσξνχκελνο ζηελ αίηεζή ηνπ. Σα Ολφκαηα Υψξνπ ην Μεηαβιεηφ Πεδίν ησλ νπνίσλ 
απνηειείηαη απφ ειιεληθνχο ραξαθηήξεο θαη ην Με Μεηαβιεηφ Πεδίν ησλ νπνίσλ απνηειείηαη 
απφ ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο, εθρσξνχληαη ζηελ πεδή κνξθή πνπ δειψλεη ν ρξήζηεο ζηελ αίηεζε 
ηνπ (δειαδή κε ηνπο ηφλνπο, δηαιπηηθά, πλεχκαηα, θιπ.) θαη ζηελ πεδή άηνλε κνξθή ηνπ 
νλφκαηνο. Οη δχν αλσηέξσ κνξθέο θαηαρσξνχληαη ζην Μεηξψν κε ηηο αληίζηνηρεο PUNYCODE 
κνξθέο ηνπο. ην αξρείν δψλεο ηνπ Μεηξψνπ σο θχξηα κνξθή δειψλεηαη ε πεδή άηνλε κνξθή 
ηνπ νλφκαηνο θαη νη έιεγρνη ηνπ Μεηξψνπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα απφθαζε γίλνληαη κε βάζε 
ηελ πεδή άηνλε κνξθή. 
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7. Άιιεο κνξθέο ηνπ ίδηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ δειαδή Ολφκαηα Υψξνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ 
ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο πεδήο κνξθήο ρσξίο ζεκεία ζηίμεο κε ζεκεία ζηίμεο ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία 
απφ απηά ηεο πεδήο κνξθήο πνπ δειψλεη ν Καηαρσξνχκελνο, δεζκεχνληαη απηφκαηα γηα ηνλ 
ίδην αιιά δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε εθρψξεζεο θαη ελεξγνπνηνχληαη 
θαηφπηλ αηηήκαηνο ην νπνίν ππνβάιεηαη ζηελ ΔΔΣΣ. Οη αλσηέξσ αηηήζεηο γηα ελεξγνπνηήζεηο 
Ολνκάησλ Υψξνπ πνπ έρνπλ δεζκεπζεί ελεξγνπνηνχληαη ρσξίο λα απαηηείηαη Απφθαζε ηεο 
ΔΔΣΣ. 
8. Ολφκαηα Υψξνπ νκφγξαθα κε Όλνκα Υψξνπ πνπ έρεη εθρσξεζεί ήδε δεζκεχνληαη απηφκαηα 
γηα ην Φνξέα ηνπ αλσηέξσ Ολφκαηνο Υψξνπ θαη ελεξγνπνηνχληαη θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπ ζηελ 
ΔΔΣΣ. Οη αλσηέξσ αηηήζεηο γηα ελεξγνπνηήζεηο Ολνκάησλ Υψξνπ πνπ έρνπλ δεζκεπζεί 
ελεξγνπνηνχληαη ρσξίο λα απαηηείηαη Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ. 
9. Οη δεζκεπκέλεο κνξθέο Ολφκαηνο Υψξνπ δελ επεθηείλνληαη ζε κνξθέο νη νπνίεο δελ ζα 
κπνξνχζαλ απφ κφλεο λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν εθρψξεζεο. 
10. Γεζκεπκέλε κνξθή Ολφκαηνο Υψξνπ ε νπνία ελεξγνπνηείηαη απνηειεί πιένλ ελεξγφ Όλνκα 
Υψξνπ θαη επ' απηνχ εθαξκφδνληαη φιεο νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 
11. Ζ ΔΔΣΣ δχλαηαη κε κεηαγελέζηεξε Απφθαζή ηεο λα νξίζεη ηε ρξήζε θαη αιθαξηζκεηηθψλ 
ραξαθηήξσλ άιιεο κνξθήο ή αιθαβήησλ. 
 

Άξζξν 4 
Πεξηερόκελν δηθαηώκαηνο επί Oλνκάησλ Xώξνπ κε θαηάιεμε .gr 

 
   1. Tν δηθαίσκα ην νπνίν απνθηάηαη κε ηελ Eθρψξεζε Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr 
ζπλίζηαηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν 
      α) ζηελ απφθηεζε απφ ην Φνξέα ηνπ Ολφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr απνθιεηζηηθνχ 
δηθαηψκαηνο ρξήζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αιθαξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ 
αίηεζε εθρψξεζήο ηνπ θαη εάλ πξφθεηηαη γηα Ολνκα Υψξνπ ην Μεηαβιεηφ Πεδίν ηνπ νπνίνπ 
απνηειείηαη απφ ειιεληθνχο ραξαθηήξεο ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ρξήζεο επεθηείλεηαη θαη ηελ 
πεδή άηνλε κνξθή ηνπ αηηεζέληνο ηελ εθρψξεζε Ολφκαηνο Υψξνπ, κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ 
ρξήζε απφ ηνλ Φνξέα ή κε ηελ ζπλαίλεζή ηνπ, πξσηνθφιισλ ή ππεξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ, 
      β) ζηελ απηφκαηε δέζκεπζε γηα ηνλ Φνξέα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Ολφκαηνο Υψξνπ ησλ 
κνξθψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 3 θαη ζηελ δπλαηφηεηα ηνπ 
Φνξέα λα ελεξγνπνηήζεη νξηζηηθά θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπ ζηελ ΔΔΣΣ, νπνηαδήπνηε κνξθή ηνπ 
εθρσξεζέληνο ζε απηφλ Ολφκαηνο Υψξνπ έρεη απηφκαηα δεζκεπζεί γηα απηφλ. 
   2. Mε ηελ επηθχιαμε ηεο χπαξμεο άιινπ δηθαηψκαηνο επί ηνπ ζεκείνπ ην νπνίν ζπληίζεηαη 
απνθιεηζηηθά απφ ηνπο αιθαξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο πνπ ζπλζέηνπλ ην Mεηαβιεηφ Πεδίν 
      α. Oλφκαηνο Xψξνπ 2νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr, ν Φνξέαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Oλφκαηνο 
Xψξνπ 2νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr δελ δχλαηαη λα εκπνδίζεη ηελ Eθρψξεζε Oλφκαηνο 
Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr, ηνπ νπνίνπ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη Mεηαβιεηφ Πεδίν 
θαη ηνπ νπνίνπ ην Mεηαβιεηφ Πεδίν απνηειείηαη απφ φκνηνπο αιθαξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο. 
      β. Oλφκαηνο Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ηνπ νπνίνπ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη 
Mεηαβιεηφ Πεδίν, ν Φνξέαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Oλφκαηνο Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε 
.gr ηνπ νπνίνπ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη Mεηαβιεηφ Πεδίν, δελ δχλαηαη λα εκπνδίζεη ηελ 
Eθρψξεζε Oλφκαηνο Xψξνπ 2νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ηνπ νπνίνπ ην Mεηαβιεηφ Πεδίν 
απνηειείηαη απφ φκνηνπο αιθαξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο. 
      γ. Oλφκαηνο Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ηνπ νπνίνπ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη 
Mεηαβιεηφ Πεδίν, ν Φνξέαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Oλφκαηνο Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε 
.gr ηνπ νπνίνπ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη Mεηαβιεηφ Πεδίν, δελ δχλαηαη λα εκπνδίζεη ηελ 
Eθρψξεζε Oλφκαηνο Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ηνπ νπνίνπ κφλν ην ηξίην επίπεδν 
είλαη Mεηαβιεηφ Πεδίν θαη ηνπ νπνίνπ ην Mεηαβιεηφ Πεδίν απνηειείηαη απφ φκνηνπο 
αιθαξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο, εθ'φζνλ ην δεχηεξν επίπεδν ηνπ δεχηεξνπ Oλφκαηνο Xψξνπ 3νπ 
επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ηνπ νπνίνπ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη Mεηαβιεηφ Πεδίν, ζπληίζεηαη 
απφ άιιν Kνηλφρξεζην Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr. 
   3. Ο Φνξέαο Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr δχλαηαη λα απαγνξεχεη ζε νπνηνλδήπνηε 
ηξίην: 
      α. Να πξνβαίλεη ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ Φνξέα ζηε ρξήζε απνθιεηζηηθά αιθαξηζκεηηθψλ 
ζηνηρείσλ φκνησλ κε απηά απφ ηα νπνία απνηειείηαη ην Mεηαβιεηφ Πεδίν Oλφκαηνο Xψξνπ κε 
θαηάιεμε .gr ηνπ Φνξέα, γηα ηε ζχλζεζε ηνπ Mεηαβιεηνχ Πεδίνπ άιινπ Oλφκαηνο Xψξνπ κε 
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θαηάιεμε .gr ηνπ ηδίνπ επηπέδνπ ηνπ νπνίνπ ην Με Μεηαβιεηφ πεδίν είλαη ίδην κε ην Με 
Μεηαβιεηφ πεδίν ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ ηνπ Φνξέα. 
      β. Να πξνβαίλεη ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ Φνξέα ζηε ρξήζε απνθιεηζηηθά αιθαξηζκεηηθψλ 
ζηνηρείσλ φκνησλ κε απηά απφ ηα νπνία απνηειείηαη ην Mεηαβιεηφ Πεδίν Oλνκάησλ Xψξνπ κε 
θαηάιεμε .gr πνπ έρνπλ δεζκεπζεί γηα ηνλ Φνξέα, γηα ηε ζχλζεζε ηνπ Mεηαβιεηνχ Πεδίνπ 
άιινπ Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr ηνπ ηδίνπ επηπέδνπ ηνπ νπνίνπ ην Με Μεηαβιεηφ πεδίν 
είλαη ίδην κε ην Με Μεηαβιεηφ πεδίν ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ ηνπ Φνξέα. 
   4. Kάζε Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr, εθρσξείηαη ζηελ κνξθή ζηελ νπνία θαηαηέζεθε θαζψο 
επίζεο θαη ζηελ πεδή άηνλε κνξθή ηνπ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Όλνκα Υψξνπ ην Μεηαβιεηφ 
Πεδίν ηνπ νπνίνπ απνηειείηαη απφ αιθαξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ, θαη 
πξνζηαηεχεηαη ζηελ κνξθή ζηελ νπνία θαηαηέζεθε θαη ζηηο δεζκεπκέλεο κνξθέο. 
   5. Ζ Δθρψξεζε Ολφκαηνο Υψξνπ 2νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr δελ ζπληζηά θαη Δθρψξεζε 
ελφο Oλφκαηνο Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ηνπ νπνίνπ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη 
Mεηαβιεηφ Πεδίν θαη ησλ νπνίσλ ηα Mεηαβιεηά Πεδία ηαπηίδνληαη. Παξνκνίσο, ε Δθρψξεζε 
ελφο Oλφκαηνο Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ηνπ νπνίνπ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη 
Mεηαβιεηφ Πεδίν δελ ζπληζηά θαη Δθρψξεζε Ολφκαηνο Υψξνπ 2νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr 
θαη ησλ νπνίσλ ηα Mεηαβιεηά Πεδία ηαπηίδνληαη, νχηε Eθρψξεζε ελφο Oλφκαηνο Xψξνπ 3νπ 
επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ηνπ νπνίνπ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη Mεηαβιεηφ Πεδίν θαη ησλ 
νπνίσλ αλ θαη ην Mεηαβιεηφ Πεδίν ηαπηίδεηαη, ην δεχηεξν επίπεδν δηαθέξεη. 
   6. H Eθρψξεζε ησλ Oλνκάησλ Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr δηέπεηαη απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληθήο 
πξνηεξαηφηεηαο. Σν δηθαίσκα επί ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr απνθηάηαη απφ ηελ 
Δθρψξεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα αλαηξέρεη φκσο ζην ρξφλν ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο 
Δθρψξεζεο ζην Μεηξψν ηεο ΔΔΣΣ. 
   7. Eθρψξεζε Oλνκάησλ Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr γίλεηαη ζε θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα 
ειιεληθά ή αιινδαπά, αλεμάξηεηα απφ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηελ Eιιάδα ή κε. 
   8. Γελ πθίζηαηαη πεξηνξηζκφο σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ Oλνκάησλ Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr πνπ 
είλαη δπλαηφλ λα εθρσξεζνχλ ζε έλα πξφζσπν. 
   9. O Φνξέαο δηθαηψκαηνο επί Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr, δελ απνθηά απφ ηελ 
Eθρψξεζε ηνπ Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα θαη δηθαίσκα 
δηαθξηηηθνχ γλσξίζκαηνο επί επηρείξεζεο, πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη, 
απνθησκέλσλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 
απφθηεζή ηνπο. 
  10. Γηθαηψκαηα επί δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ επηρεηξήζεσλ (θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ), 
πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ή δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο δελ πεξηνξίδνληαη ζε ηίπνηα απφ 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 
 

Άξζξν 5 
Xξήζε Oλνκάησλ Xώξνπ 3νπ ή επόκελνπ επηπέδνπ ρσξίο Δθρώξεζε 

 
   1. Γελ απαηηείηαη Δθρψξεζε γηα Ολφκαηα Υψξνπ 3νπ ή επφκελνπ επηπέδνπ, ηα νπνία 
ζπληίζεληαη απφ Ολφκαηα Υψξνπ 2νπ επηπέδνπ ή Ολφκαηα Υψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε 
.gr ησλ νπνίσλ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη Μεηαβιεηφ Πεδίν. 
   2. Ο Φνξέαο Oλφκαηνο Xψξνπ δχλαηαη λα επηηξέπεη ή λα απαγνξεχεη ηε ρξήζε απφ ηξίηνπο 
ηνπ Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr ην νπνίν ηνπ έρεη εθρσξεζεί ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ 
πξνυπνζέζεηο: 
      α. O Φνξέαο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε Oλφκαηνο Xψξνπ 3νπ 
επηπέδνπ ηνπ νπνίνπ ην δεχηεξν επίπεδν είλαη Μεηαβιεηφ ή επφκελνπ επηπέδνπ πνπ 
πεξηιακβάλεη ην εθρσξεζέλ ζηνλ Φνξέα Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr, κε ηε ζπλαίλεζε ή ηελ 
αλνρή ηνπ. 
      β. O Φνξέαο ππνρξενχηαη λα κεξηκλά ψζηε λα κελ επηηξέπεη ηελ ελεξγνπνίεζε Oλφκαηνο 
Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ ηνπ νπνίνπ ην δεχηεξν επίπεδν είλαη Μεηαβιεηφ ή επφκελνπ επηπέδνπ 
πνπ πεξηιακβάλεη ην εθρσξεζέλ ζηνλ Φνξέα Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr, ή λα δηαθφπηεη ηελ 
ελεξγνπνίεζε απηνχ ζ πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη ιφγνο απφξξηςεο αίηεζεο εθρψξεζεο ή 
ιφγνο δηαγξαθήο εθρσξεζέληνο νλφκαηνο ρψξνπ αληηζηνίρσο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 
Aπφθαζε. 
      γ. O Φνξέαο νθείιεη λα δηαζέηεη αληίζηνηρε ππνδνκή γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ. 
   3. Tν δηθαίσκα ην νπνίν απνθηά ηξίηνο απφ ηνλ Φνξέα, δελ ζπληζηά Eθρψξεζε ζχκθσλα κε 
ηελ παξνχζα Aπφθαζε. 
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   4. ε πεξίπησζε δηαγξαθήο ηνπ Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr ηνπ Φνξέα, παχεη ε ρξήζε 
φισλ ησλ Oλνκάησλ Xψξνπ ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία βαζίδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν Όλνκα 
Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr, ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν. 
   5. Ο Φνξέαο νθείιεη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο θάζε ελδηαθεξφκελν γηα ηα δηθαηψκαηα, ηα 
νπνία απνθηά ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Απφθαζε. 

 
Άξζξν 6 

Kνηλόρξεζηα Oλόκαηα Xώξνπ Γεπηέξνπ Eπηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr 
 
   1. H EETT κε Aπφθαζή ηεο δχλαηαη λα θαζνξίδεη Kνηλφρξεζηα Oλφκαηα Xψξνπ 2νπ επηπέδνπ 
κε θαηάιεμε .gr, επί ησλ νπνίσλ νπδείο απνθηά απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα θαη ηα νπνία κπνξνχλ 
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, γηα ηελ Eθρψξεζε Oλνκάησλ 
Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr, ησλ νπνίσλ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη Mεηαβιεηφ 
Πεδίν, ζε νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν. θνπφο ηεο πηνζέηεζεο ησλ Κνηλνρξήζησλ Ολνκάησλ 
Xψξνπ 2νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr είλαη ε δηεπθφιπλζε ηεο αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν, κέζσ 
ηεο θαζηέξσζεο ζεκείσλ αλαγλσξηζηηθψλ ηεο ηδηφηεηαο ζπγθεθξηκέλνπ Φνξέα Ολφκαηνο 
Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr θαη ηεο θαηεγνξηνπνίεζήο ηνπο. 
   2. Tα θνηλφρξεζηα Oλφκαηα Xψξνπ 2νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr θαζνξίδνληαη απφ ηελ 
EETT θαη πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζεο Aπφθαζεο, ηεο νπνίαο απνηειεί 
αλαπφζπαζην κέξνο. 
   3. Καη' εμαίξεζε ηεο παξ. 2.β ηνπ άξζξνπ 4, Oλφκαηα Xψξνπ 3νπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr 
ησλ νπνίσλ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη Mεηαβιεηφ Πεδίν, θαη ην δεχηεξν επίπεδν ησλ νπνίσλ 
ζπληίζεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα αιθαξηζκεηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζπλζέηνπλ ην ζεκείν gov, κε 
ηελ Eθρψξεζή ηνπο απνθιείνπλ ηε ρξήζε ηνπ ηδίνπ Μεηαβιεηνχ Πεδίνπ απφ νπνηνδήπνηε άιιν 
πξφζσπν. 
   4. Tν Παξάξηεκα Γ είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηείηαη θαηά δηαζηήκαηα απφ ηελ EETT, αθνχ 
πξνεγεζεί δεκφζηα δηαβνχιεπζε πεξί ηνχηνπ. 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 
ΑΝΤΠΟΣΑΣΔ ΑΙΣΗΔΙ - ΟΡΟΙ ΜΗ ΑΠΟΓΟΥΗ -ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΡΑΦΗ 

 
Άξζξν 7 

Αλππόζηαηεο Αηηήζεηο 
 
   1. ηηο παξαθάησ πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ε Αίηεζε ζεσξείηαη αλππφζηαηε 
θαη δελ παξάγεη θαλέλα λνκηθφ απνηέιεζκα: 
      α) ε πεξίπησζε πνπ ε Αίηεζε δελ είλαη πιήξεο. 
      β) ε πεξίπησζε πνπ ην Μεηαβιεηφ ή/θαη ην Με Μεηαβιεηφ πεδίν ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ 
αληηβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1,2,3,4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζεο. 
      γ) Καηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο έρεη ήδε εθρσξεζεί ζε άιιν πξφζσπν Όλνκα 
Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr φκνην κε απηφ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο Aίηεζεο. 
      δ) Καηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο έρεη δεζκεπζεί ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα ηνπ 
παξφληνο Καλνληζκνχ ζε άιιν πξφζσπν Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr φκνην κε απηφ πνπ 
απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο Aίηεζεο. 
      ε) Σν Μεηαβιεηφ Πεδίν ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ 2νπ επηπέδνπ πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο 
αίηεζεο εθρψξεζεο απνηειεί Κνηλφρξεζην Όλνκα Υψξνπ ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ ηεο 
παξνχζαο Απφθαζεο. 
      ζη) Σν Mεηαβιεηφ Πεδίν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Ολφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr είλαη φκνην κε 
ην Mεηαβιεηφ Πεδίν ήδε εθρσξεζέληνο Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr, ηνπ νπνίνπ ην 
δεχηεξν επίπεδν ζπληίζεηαη απφ ηνπο αιθαξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο gov. 
 

Άξζξν 8 
Λόγνη Απόξξηςεο Aίηεζεο Eθρώξεζεο 

 
   1. H EETT απνξξίπηεη Αίηεζε Δθρψξεζεο Ολφκαηνο Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr, ζηηο εμήο, 
πεξηνξηζηηθά νξηδφκελεο πεξηπηψζεηο, πνπ απνηεινχλ απφιπηνπο ιφγνπο απφξξηςεο: 
      α. Αλ ην Μεηαβιεηφ Πεδίνπ Ολφκαηνο Υψξνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ ηαπηίδεηαη κε γεσγξαθηθφ 
φξν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ζρέδην Καπνδίζηξηαο. Γεσγξαθηθφο φξνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην 
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ζρέδην Καπνδίζηξηαο εθρσξείηαη κφλν ζηνπο αληίζηνηρνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Λ ηεο παξνχζεο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο δελ ηζρχεη 
θαζφζνλ αθνξά ην Μεηαβιεηφ Πεδίν Ολφκαηνο Υψξνπ ηξίηνπ επηπέδνπ. 
      β. Αλ ην Μεηαβιεηφ Πεδίνπ Ολφκαηνο Υψξνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ απνηειεί θσδηθφ ρψξαο 
πνπ πεξηέρεηαη ζηε ιίζηα ISO 3166-1 ηνπ νξγαληζκνχ ISO. 
      γ. Αλ ην Ολνκα Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr ζπληίζεηαη απφ αιθαξηζκεηηθά ζηνηρεία ηα νπνία 
ζπλζέηνπλ ζεκείν ην νπνίν απνηειεί ιέμε θιεηδί ζην Γηαδίθηπν. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη νη 
ιέμεηο www, email. 
      δ. Aλ ην ζπγθεθξηκέλν Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr ζπληίζεηαη απφ αιθαξηζκεηηθά 
ζηνηρεία ηα νπνία ζπλζέηνπλ ζεκείν, ε Eθρψξεζε ηνπ νπνίνπ αληίθεηηαη ζηε δεκφζηα ηάμε θαη ηα 
ρξεζηά ήζε. 
      ε. Aλ ην ζπγθεθξηκέλν Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr ζπληίζεηαη απφ αιθαξηζκεηηθά 
ζηνηρεία ηα νπνία ζπληζηνχλ ζεκείν θαη επίζεκα ηνπ Eιιεληθνχ θξάηνπο θαη ησλ ινηπψλ θξαηψλ 
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηξηο ηεο πκβάζεσο ησλ Παξηζίσλ γηα ηελ Bηνκεραληθή 
Iδηνθηεζία, θαζψο θαη ζεκείν κεγάιεο ζπκβνιηθήο ζεκαζίαο, ηδίσο ζξεζθεπηηθά ζχκβνια θαη 
ιέμεηο. 
      ζη. Αλ θαηαζέζεη ην ίδην πξφζσπν εθ λένπ Αίηεζε γηα Όλνκα Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr ην 
νπνίν δηαγξάθηεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο ζηνλ ίδην ή άιιν Καηαρσξεηή, ρσξίο 
λα ππάξρεη ιφγνο πνπ λα δηθαηνινγεί απηή ηελ λέα Αίηεζε Δθρψξεζεο. 
      δ. Αλ απφ ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο εθρψξεζεο πνπ ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 
δελ πξνθχπηεη φηη ν Φνξέαο έρεη ηελ ηδηφηεηα, πνπ αληηζηνηρεί ζε Φνξείο ζηνπο νπνίνπο δχλαηαη 
λα εθρσξεζεί Κνηλφρξεζην Όλνκα Υψξνπ ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ ηνπ Καλνληζκνχ, θαη ην 
νπνίν ζπλζέηεη ην Με Μεηαβιεηφ Πεδίν Ολνκάησλ Υψξνπ 3νπ επηπέδνπ. 
      ε. Δάλ ε αίηεζε εθρψξεζεο έγηλε κε πξνθαλή θαθνπηζηία. 
      ζ. ε πεξίπησζε πνπ ν Καηαρσξνχκελνο έρεη ζπκπιεξψζεη πιήξσο ηελ αίηεζε εθρψξεζεο 
αιιά δελ έρεη πξνζθνκίζεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 παξ. 12 ζηελ ΔΔΣΣ ζηνηρεία απφ ηα νπνία 
πξνθχπηεη ε ηαπηφηεηά ηνπ. 
   2. θνπφο ησλ δηαηάμεσλ 8.1.α, β θαη γ είλαη ε απνθπγή εθρψξεζεο απνθιεηζηηθψλ 
δηθαησκάησλ ε έθηαζε ησλ νπνίσλ δελ είλαη αλάινγε κε ην ζθνπφ πνπ δηθαηνινγεί ηελ 
Eθρψξεζή ηνπο επί Ολνκάησλ Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Απφθαζε 
θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ απνθιεηζηηθψλ απηψλ δηθαησκάησλ ζην απνιχησο πξνζήθνλ κέηξν γηα 
ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ πνπ δηθαηνινγεί ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Απφθαζε, ηελ 
Eθρψξεζή ηνπο επί Ολνκάησλ Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr. 
 

Άξζξν 9 
Λόγνη δηαγξαθήο εθρσξεζέληνο Oλόκαηνο Xώξνπ κε θαηάιεμε .gr 

 
   1. Έλα Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr δηαγξάθεηαη νξηζηηθά νζάθηο ζπληξέρνπλ κία ή 
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εμήο πεξηνξηζηηθά νξηδφκελεο πεξηπηψζεηο: 
      α. αλ ην δεηήζεη ν Φνξέαο κε Aίηεζή ηνπ ζην Μεηξψν, ε νπνία πξέπεη λα θαηαηεζεί ην 
αξγφηεξν 30 εκέξεο πξηλ ηελ ιήμε ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ 
      β. απηεπάγγειηα ή κεηά απφ θαηαγγειία ηξίηνπ έρνληνο πξνο ηνχην έλλνκν ζπκθέξνλ, πνπ 
εμεηάδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Καλνληζκνχ Αθξνάζεσλ ηεο ΔΔΣΣ, ζηηο εμήο πεξηνξηζηηθά 
αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο: 
      1. Αλ ε αίηεζε εθρψξεζεο δελ ήηαλ αθξηβήο, εθηφο θαη εάλ ην Όλνκα Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr 
έρεη εθρσξεζεί κέρξη θαη ηελ 30.12.2002. 
      2. Αλ ην ζπγθεθξηκέλν Όλνκα Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr ζπληίζεηαη απφ αιθαξηζκεηηθά 
ζηνηρεία ηα νπνία ζπλζέηνπλ ζεκείν ην νπνίν ζηεξείηαη δηαθξηηηθνχ ραξαθηήξα, εθηφο θαη εάλ ην 
Όλνκα Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr έρεη εθρσξεζεί κέρξη θαη ηελ 30.12.2002. 
      3. Δθφζνλ ζπληξέρεη ιφγνο πνπ δελ ζα επέηξεπε ηελ Δθρψξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
Ολφκαηνο Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο παξνχζεο Απφθαζεο. Καη' 
εμαίξεζε ηεο δηάηαμεο απηήο, Ολφκαηα Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr ηα νπνία έρνπλ εθρσξεζεί κέρξη 
θαη ηελ 30.12.2002, παξακέλνπλ ζε ηζρχ θαη αλαλεψλνληαη αλεμάξηεηα απφ ηελ πηζαλή 
αληίζεζή ηνπο ζην άξζξν 8 ηεο παξνχζεο Απφθαζεο. 
      4. ε πεξίπησζε πνπ ν Φνξέαο δελ έρεη κεξηκλήζεη εγθαίξσο γηα ηελ θνηλνπνίεζε πηζαλήο 
επειζνχζαο κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ εθρψξεζεο ηεο αίηεζεο εθρψξεζεο ζχκθσλα κε ηελ 
παξνχζα. 
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      5. αλ ε αίηεζε γηα ηελ εθρψξεζε Ολφκαηνο Υψξνπ έγηλε θαηά παξάβαζε ησλ αξρψλ ηεο 
θαιήο πίζηεο εθηφο θαη εάλ ην Όλνκα Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr έρεη εθρσξεζεί κέρξη θαη ηελ 
30.12.2002. 
      6. ε πεξίπησζε πνπ ν Φνξέαο έρεη πξνβεί ζε ρξήζε ηνπ Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε 
.gr, ε νπνία αληηβαίλεη ζηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο ή είλαη θαθφπηζηε θαη ηδηαίηεξα φηαλ έρεη 
επηηξέςεη ή αλερζεί ηε ρξήζε απφ ηξίην ηνπ ίδηνπ Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr ή Oλφκαηνο 
Xψξνπ 3νπ ή επφκελνπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ην νπνίν ζπληίζεηαη απφ ην εθρσξεζέλ ζην 
Φνξέα Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr, θαηά ηξφπν ν νπνίνο ζα ζπληζηνχζε ιφγν δηαγξαθήο ηνπ 
Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr, ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν. 
      7. ε πεξίπησζε πνπ ν Φνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ιπζεί. 
      8. ε πεξίπησζε πνπ ν Φνξέαο είλαη θπζηθφ πξφζσπν θαη απνβηψζεη, εθφζνλ νη εθηειεζηέο 
ηεο δηαζήθεο ή νη λφκηκνη θιεξνλφκνη ηνπ δελ δεηήζνπλ εληφο 6 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ζαλάηνπ ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, ηε κεηαβνιή νλνκαηεπσλχκνπ/επσκπλίαο ηνπ Φνξέα ηνπ 
Ολφκαηνο Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr ιφγσ θαζνιηθήο δηαδνρήο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Θ ηεο 
παξνχζαο Απφθαζεο, 
      9. Μεηά απφ ακεηάθιεηε απφθαζε αξκφδηαο δεκφζηαο αξρήο ή δηθαζηεξίνπ, ε νπνία είλαη 
εθηειεζηή ζηελ Eιιάδα ή αληίζηνηρε απφθαζε δηαηηεηηθνχ νξγάλνπ εθηειεζηή ζηελ Eιιάδα, κε 
ηελ νπνία δηαηάζζεηαη ε δηαγξαθή ζπγθεθξηκέλνπ Ολφκαηνο Υψξνπ. 
      10. Eάλ ν Φνξέαο Ολφκαηνο Υψξνπ, ζε πεξίπησζε παχζεο ιεηηνπξγίαο Καηαρσξεηή 
ζχκθσλα κε ην αξ. 17 θαη ην αξ. 18 ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ νξίζεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο 
πνπ πξνβιέπεηαη ζην αξ. 18 παξ. 13 θαη 15 λέν Καηαρσξεηή 
      11. Δάλ ην Μεηαβιεηφ Πεδίν ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ ηαπηίδεηαη κε 
νλνκαζία δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο ή ηζηνξηθή επσλπκία Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθηζεο. 
   2. ε πεξίπησζε πνπ έλα φλνκα δηαγξαθεί ή απελεξγνπνηεζεί πξνζσξηλά δηαγξάθεηαη θαη 
απελεξγνπνηείηαη πξνζσξηλά νπνηαδήπνηε κνξθή ηνπ εθρσξεζέληνο Ολφκαηνο Υψξνπ 
δεζκεχεηαη απηφκαηα ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζεο. 
 

Άξζξν 10 
Πξνζσξηλή απελεξγνπνίεζε εθρσξεζέληνο Oλόκαηνο Xώξνπ κε θαηάιεμε .gr 

 
   1. Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr απελεξγνπνηείηαη πξνζσξηλά ζε πεξίπησζε απφθαζεο 
δηθαζηεξίνπ εθηειεζηήο ζηελ Eιιάδα κε ηελ νπνία επηβάιιεηαη ε πξνζσξηλή απνρή απφ ηελ 
ρξήζε ηνπ, κέρξη ηελ έθδνζε απφθαζεο αξκφδηαο δεκφζηαο αξρήο ή δηθαζηεξίνπ, εθηειεζηήο 
ζηελ Eιιάδα ή απφθαζεο δηαηηεζίαο εθηειεζηήο ζηελ Eιιάδα. 
   2. ε πεξίπησζε πνπ έλα Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr δηαγξαθεί ή απελεξγνπνηεζεί 
πξνζσξηλά, παχεη ε ρξήζε ή απελεξγνπνηνχληαη πξνζσξηλά θαηά πεξίπησζε θαη ηα Oλφκαηα 
Xψξνπ 3νπ ή επφκελνπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ησλ νπνίσλ ζπζηαηηθφ είλαη ην δηαγξαθέλ ή 
πξνζσξηλά απελεξγνπνηεζέλ Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr. 

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙV 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ 
 

Άξζξν 11 
Γηαδηθαζία Kαηαρώξεζεο θαη Eθρώξεζεο Oλνκάησλ Xώξνπ κε θαηάιεμε .gr 

 
   1. Kάζε πξφζσπν ην νπνίν επηζπκεί λα ηνπ εθρσξεζεί ζπγθεθξηκέλν Όλνκα Xψξνπ κε 
θαηάιεμε .gr ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη θαη λα ππνβάιιεη Aίηεζε Eθρψξεζεο ζε έληππε 
κνξθή ή ειεθηξνληθή κνξθή παξέρνληαο θάζε αλαγθαία πξνο ηνχην πιεξνθνξία. Ζ Αίηεζε 
Δθρψξεζεο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Δ ηεο παξνχζαο. 
   2. Ζ Αίηεζε Δθρψξεζεο ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Καηαρσξνχκελνπ: 
      α) φηη φζα δειψλεη είλαη αθξηβή θαη αιεζή 
      β) φηη δεζκεχεη ην ζπγθεθξηκέλν λνκηθφ πξφζσπν ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη 
      γ) φηη ζηελ έθηαζε πνπ δχλαηαη λα γλσξίδεη κε ην αηηεζέλ Όλνκα Υψξνπ δελ παξαβηάδνληαη 
δηθαηψκαηα ηξίησλ. 
   3. Οη αηηήζεηο Eθρψξεζεο ππνβάιινληαη απφ ηνλ αηηνχληα ην Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr 
ζε θάπνηνλ εθ ησλ Kαηαρσξεηψλ νη νπνίνη πεξηιακβάλνληαη ζε Καηάινγν Kαηαρσξεηψλ ηνλ 
νπνίν ηεξεί, δεκνζηεχεη θαη θαηά θαηξνχο ηξνπνπνηεί ε EETT, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηεο 
παξνχζεο. 
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   4. Ο Καηαρσξεηήο γλσζηνπνηεί εληφο κίαο εξγάζηκεο εκέξαο ηα ζηνηρεία ηεο Αίηεζεο ζην 
Μεηξψν κε ειεθηξνληθφ ηξφπν κέζσ Γηαδηθηχνπ θαη κε ρξήζε θαηάιιειεο πξνο ηνχην 
εθαξκνγήο πνπ παξέρεηαη απφ ην Μεηξψν, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Δ. Ζ εθαξκνγή παξέρεη 
δπλαηφηεηα ηαπηνπνίεζεο ηνπ Καηαρσξεηή θαη ηνπ Μεηξψνπ θαη εμαζθάιηζεο ηεο κε 
αιινίσζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμχ Καηαρσξεηή θαη Μεηξψνπ κέζσ ρξήζεο 
πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο πνπ βαζίδεηαη ζε αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ. 
   5. Οη Καηαρσξεηέο ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ ηνπο Καηαρσξνχκελνπο κε θάζε 
πξφζθνξν ηξφπν θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ ππνβνιή αίηεζεο εθρψξεζεο θαη λα 
δεκνζηεχνπλ θαη ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο ηζηνζειίδαο ηνπο 
      α) φηη ε ρξνληθή πξνηεξαηφηεηα ησλ αηηήζεσλ πνπ ππνβάιινπλ νη Καηαρσξνχκελνη 
δηαζθαιίδεηαη κφλν κε ηελ πξσηνθφιιεζε ησλ αηηήζεσλ απφ ην Μεηξψν θαη φρη κε ηελ 
ππνβνιή ηνπο ζηνλ Καηαρσξεηή 
      β) ηε κέζνδν επηθνηλσλίαο κε ην Μεηξψν, ηελ νπνία δηαζέηνπλ θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 
ηπρφλ κεζνιαβεί απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εθρψξεζεο κέρξη ηε δηαβίβαζή ηεο ζην Μεηξψν 
θαη ηελ πξσηνθφιιεζή ηεο απφ απηφ, ην νπνίν ζε θάζε πεξίπησζε δελ πξέπεη λα είλαη αλψηεξν 
ηεο κηαο εξγάζηκεο εκέξαο, σο νξίδεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ παξφληνο. Με ηήξεζε ηεο αλσηέξσ 
ππνρξέσζεο ζπληζηά ιφγν δηαγξαθήο ηνπ Καηαρσξεηή απφ ηελ ιίζηα Καηαρσξεηψλ ζχκθσλα 
κε ην Παξάξηεκα Κ. 
   6. Σν Μεηξψν δίδεη ζε θάζε Aίηεζε απηφκαηα κε ηελ ππνβνιή ηεο αξηζκφ πξσηνθφιινπ φπνπ 
αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία, ψξα θαη ιεπηφ ηεο ψξαο, ππνβνιήο ηεο Aίηεζεο θαη πηζηνπνηεί ηελ 
ππνβνιή ηεο ζπγθεθξηκέλεο Αίηεζεο κε ην ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ πξσηνθφιινπ, εκεξνκελία, 
ψξα θαη ιεπηφ ηε ψξαο, ππνβνιήο ηεο Aίηεζεο. Με ηελ πξσηνθφιιεζε ηεο αίηεζεο εθρψξεζεο 
απφ ην Μεηξψν ηεθκαίξεηαη ε ρξνληθή πξνηεξαηφηεηά ηεο. 
   7. Σν Μεηξψν κε ειεθηξνληθφ ηξφπν κέζσ Γηαδηθηχνπ θαη κε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ηεο 
παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θνηλνπνηεί ηα ζηνηρεία ηεο Αίηεζεο, ηνλ αξηζκφ 
πξσηνθφιινπ, εκεξνκελία, ψξα θαη ιεπηφ ηεο ψξαο, ππνβνιήο ηεο Aίηεζεο, ζηνλ Kαηαρσξεηή. 
   8. Δληφο κηαο εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο απφ ην 
Μεηξψν ν Καηαρσξεηήο ππνρξενχηαη λα δψζεη ζηνλ Καηαρσξνχκελν απνδεηθηηθφ έγγξαθν 
θαηάζεζεο ηεο Αίηεζεο ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ην αηηεζέλ Όλνκα Υψξνπ, ην Όλνκα ηνπ 
Αηηνχληνο ηελ εθρψξεζε, ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ, ε εκεξνκελία, ψξα θαη ιεπηφ ηεο ψξαο, 
ππνβνιήο ηεο Aίηεζεο φπσο απηά εζηάιεζαλ απφ ην Μεηξψν. 
   9. Σν Μεηξψν εξεπλά άκεζα κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο αλ ε Αίηεζε είλαη αλππφζηαηε 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο θαη εθ' φζνλ δελ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε 
ελεξγνπνηεί πξνζσξηλά ην Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr ην νπνίν απνηειεί αληηθείκελν ηεο 
Αίηεζεο θαη ραξαθηεξίδεη ηελ Αίηεζε ζην Μεηξψν κε ηελ έλδεημε "πξνζσξηλή ελεξγνπνίεζε". 
Tν απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα επί ηνπ Oλφκαηνο Xψξνπ δελ απνθηάηαη κε ηελ πξνζσξηλή 
ελεξγνπνίεζε. 
  10. Αίηεζε εθρψξεζεο γηα ηελ νπνία δελ θαηαβάιινληαη ηα αλαινγνχληα λφκηκα ηέιε ζηνλ 
Καηαρσξεηή, δελ εμεηάδεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν Καηαρσξεηήο ελεκεξψλεη ηελ 
ΔΔΣΣ ην αξγφηεξν ηελ πέκπηε εκέξα απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζην Μεηξψν ζρεηηθά κε ηελ 
πξνζήθνπζα ή κε θαηαβνιή ησλ ηειψλ. 
  11. ε θάζε πεξίπησζε ν Kαηαρσξεηήο δηαηεξεί ζε ειεθηξνληθή ή έληππε κνξθή ηα έγγξαθα 
(πξσηφηππα ή κε) ηα νπνία ζπλνδεχνπλ ηελ Aίηεζε. 
  12. Ζ ΔΔΣΣ θαηά ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο έρεη ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα λα δεηήζεη κέζσ ηνπ 
Καηαρσξεηή λα ηηο πξνζθνκηζζνχλ ζηνηρεία απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε ηαπηνπνίεζε ηνπ 
Καηαρσξνχκελνπ. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ ΔΔΣΣ εληφο πέληε (5) 
εκεξψλ απφ ηελ ζηηγκή πνπ δεηήζεθαλ. 
  13. Eληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε δηαβίβαζε ηεο Aίηεζεο ζην 
Μεηξψν απφ ηνλ Kαηαρσξεηή, ε EETT πξνβαίλεη είηε ζε Eθρψξεζε ηνπ Ολφκαηνο Xψξνπ κε 
θαηάιεμε .gr πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο Aίηεζεο είηε ζε απφξξηςε ηεο ζρεηηθήο Aίηεζεο, 
εθηφο εάλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
  14. Δθφζνλ ηελ δηαρείξηζε ηνπ Μεηξψνπ έρεη αλαιάβεη άιιν πξφζσπν, ε Απφθαζε ηεο EETT 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θνηλνπνηείηαη άκεζα απφ ηελ EETT ζην 
Μεηξψν ην νπνίν θαη πξνβαίλεη άκεζα ζηελ εθαξκνγή ηεο θαη ζηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζηνπο 
Καηαρσξνχκελνπο, ζχκθσλα κ ηηο εθάζηνηε νδεγίεο ηεο EETT. 
  15. Tν Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr ελεξγνπνηείηαη νξηζηηθά απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζην 
Mεηξψν πνπ αθνινπζεί ηελ Eθρψξεζή ηνπ. 
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  16. ε πεξίπησζε πνπ ε ΔΔΣΣ απνξξίςεη ηελ Αίηεζε Eθρψξεζεο Oλφκαηνο Xψξνπ κε 
θαηάιεμε .gr ιήγεη ε πξνζσξηλή ελεξγνπνίεζε ηνπ θαη ην Μεηξψν δελ πξνβαίλεη ζηελ νξηζηηθή 
ελεξγνπνίεζή ηνπ. 
 

Άξζξν 12 
Μεηαβνιέο ηνηρείσλ Δθρώξεζεο 

 
   1. Οη Φνξείο Ολνκάησλ Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr έρνπλ ην δηθαίσκα λα κεηαβάιινπλ ηα 
ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην Όλνκα Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr πνπ ηνπο έρεη εθρσξεζεί, κε ηελ 
εμαίξεζε ηεο επσλπκίαο/νλνκαηεπσλχκνπ ηνπ Φνξέα, ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξα. 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε έγθξηζε κε απφθαζε 
ηεο ΔΔΣΣ. Με ηελ κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ην εθρσξεζέλ Ολνκα Υψξνπ 
κεηαβάιινληαη αληηζηνίρσο ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ α) νπνηαδήπνηε κνξθή ηνπ εθρσξεζέληνο 
Ολφκαηνο Υψξνπ δεζκεχεηαη απηφκαηα ζχκθσλα κε ηηο παξα. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο 
παξνχζεο θαη β) νπνηαδήπνηε δεζκεπκέλε κνξθή ηνπ εθρσξεζέληνο Ολφκαηνο Υψξνπ 
ελεξγνπνηεζεί θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ Φνξέα. 
   2. Κάζε αίηεζε κεηαβνιήο επσλπκίαο/νλνκαηεπσλχκνπ ηνπ Φνξέα απνηειεί ρξεψζηκε 
πξάμε, ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Φνξέα ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ ζην Μεηξψν ην αξγφηεξν 30 εκέξεο 
πξηλ ηελ ιήμε ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ. Τπφδεηγκα αίηεζεο δίλεηαη 
ζην Παξάξηεκα Θ ηεο παξνχζαο Απφθαζεο. 
   3. Οη κεηαβνιέο ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ην Ολνκα Υψξνπ θαη ηνπ Ολνκαηεπσλχκνπ 
ή/θαη ηεο επσλπκίαο ηνπ Φνξέα πξαγκαηνπνηνχληαη δηακέζνπ ησλ Καηαρσξεηψλ. 
   4. Ο Καηαρσξεηήο παξαιακβάλεη ηελ Αίηεζε Μεηαβνιήο ηνηρείσλ ηνπ Φνξέα ζχκθσλα κε 
ην Παξάξηεκα Σ ηεο παξνχζαο Απφθαζεο ή ηελ Αίηεζε Μεηαβνιήο 
Δπσλπκίαο/Ολνκαηεπσλχκνπ ηνπ Φνξέα ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Θ ηεο παξνχζαο 
Απφθαζεο. Ζ αλσηέξσ αίηεζε ππνβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή ή έληππε κνξθή ε νπνία 
ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ν Φνξέαο δειψλεη φηη 
      α) φζα δειψλεη είλαη αθξηβή θαη αιεζή 
      β) ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ φηη ν δειψλ δεζκεχεη ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν. O 
Kαηαρσξεηήο εμαθξηβψλεη φηη ν ππνβάιισλ ηελ Αίηεζε Μεηαβνιήο ηνηρείσλ ή ηελ Αίηεζε 
Μεηαβνιήο Δπσλπκίαο/ Ολνκαηεπσλχκνπ ηνπ Φνξέα είλαη ν Φνξέαο ηνπ Ολφκαηνο είηε 
ειέγρνληαο ηνλ θσδηθφ εμνπζηνδφηεζεο ή/θαη άιια δεισηηθά ηεο ηαπηφηεηαο ζηνηρεία ηνπ Φνξέα 
(Α.Φ.Μ., αξηζκφο Α.Σ. θ.ι.π.) είηε κέζσ ηεο ρξήζεο πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο πνπ 
βαζίδεηαη ζε αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα δηαβηβάδεη ειεθηξνληθά ηελ Αίηεζε 
Μεηαβνιήο ηνηρείσλ ηνπ Φνξέα ή ηελ Αίηεζε Μεηαβνιήο Δπσλπκίαο/Ολνκαηεπσλχκνπ ηνπ 
Φνξέα ζε πεξίπησζε πνπ ν Καηαρσξεηήο εμαθξηβψζεη ηελ ηαπηνπξνζσπεία ηνπ Φνξέα ζην 
Mεηξψν εληφο κίαο εξγάζηκεο εκέξαο. 
   5. ε πεξίπησζε Μεηαβνιήο ηνηρείσλ ηνπ εθρσξεζέληνο Ολφκαηνο Υψξνπ ην Μεηξψν 
ελεκεξψλεη απηφκαηα ην αξρείν ηνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr ηα 
νπνία κεηεβιήζεζαλ θαη πξνβαίλεη, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, ζηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο αιιαγέο ζηνπο 
Δμππεξεηεηέο Ολνκάησλ. 
   6. ε πεξίπησζε Μεηαβνιήο Δπσλπκίαο/Ολνκαηεπσλχκνπ ηνπ Φνξέα ε ΔΔΣΣ εγθξίλεη ηελ 
Αίηεζε Μεηαβνιήο θαη ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ην Μεηξψν. 
   7. O Φνξέαο νθείιεη λα κεξηκλά ψζηε λα θνηλνπνηεί φιεο ηηο επηγελφκελεο κεηαβνιέο, φπσο 
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα, θαη εληφο επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ κεηαβνιή ζηνηρείσλ ηα νπνία 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ Αίηεζή ηνπ. 
   8. Αίηεζε κεηαβνιήο επσλπκίαο/νλνκαηεπσλχκνπ γηα ηελ νπνία δελ θαηαβάιινληαη ηα 
αλαινγνχληα λφκηκα ηέιε ζηνλ Καηαρσξεηή, δελ εμεηάδεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν 
Καηαρσξεηήο ελεκεξψλεη ηελ ΔΔΣΣ ην αξγφηεξν ηελ πέκπηε εκέξα απφ ηελ ππνβνιή ηεο 
αίηεζεο ζην Μεηξψν ζρεηηθά κε ηελ πξνζήθνπζα ή κε θαηαβνιή ησλ ηειψλ. 
 

Άξζξν 13 
Αιιαγή Καηαρσξεηή 

 
   1. Οπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ν Φνξέαο Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr έρεη ηε 
δπλαηφηεηα, αλ ην επηζπκεί, λα αιιάμεη Καηαρσξεηή. Με ηελ αιιαγή Καηαρσξεηή ηνπ 
εθρσξεζέληνο Ολφκαηνο Υψξνπ αιιάδεη ηαπηφρξνλα Καηαρσξεηή θαη α) νπνηαδήπνηε κνξθή 
ηνπ εθρσξεζέληνο Ολφκαηνο Υψξνπ δεζκεχεηαη απηφκαηα ζχκθσλα κε ηηο παξα. 7 θαη 8 ηνπ 



«ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ»                                                                                       ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟY ΥΡΤΟΤΛΑ  

ΝΟΜΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ DOMAIN NAMES                                                                                                                89 
 

άξζξνπ 3 ηεο παξνχζεο θαη β) νπνηαδήπνηε δεζκεπκέλε κνξθή ηνπ εθρσξεζέληνο Ολφκαηνο 
Υψξνπ ελεξγνπνηεζεί θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ Φνξέα. 
   2. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: 
      α. Ο Καηαρσξνχκελνο ζπκπιεξψλεη θαη θαηαζέηεη ζηνλ Kαηαρσξεηή ηεο επηινγήο ηνπ κία 
Αίηεζε κε ηελ νπνία δεηάεη λα κεηαθέξεη ζε απηφλ φια ηα ζηνηρεία ηα νπνία αθνξνχλ ηελ 
Eθρψξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr θαη λα αλαζέζεη ζε απηφλ φιεο 
ηηο δξαζηεξηφηεηεο Kαηαρσξεηή ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr, 
ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο Απφθαζεο. Mε ηελ Αίηεζε ν Kαηαρσξνχκελνο 
γλσζηνπνηεί θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνεγνχκελνπ Kαηαρσξεηή ηνπ. 
      β. Ο λένο Καηαρσξεηήο εμαθξηβψλεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αηηνπκέλνπ ηελ αιιαγή πξνζψπνπ 
θαη ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ βεβαηψλεηαη φηη ε Αίηεζε ππνγξάθεηαη απφ ην λφκηκν 
εθπξφζσπφ ηνπ. Αλ δηαπηζησζεί φηη ν αηηνχκελνο ηελ αιιαγή δελ είλαη ν Φνξέαο ηνπ Oλφκαηνο 
Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr ή λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ ηφηε ε Αίηεζε απνξξίπηεηαη. 
      γ. Αθνινχζσο ν λένο Καηαρσξεηήο ελεκεξψλεη ην Μεηξψν, εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ 
εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο αιιαγήο Καηαρσξεηή, φηη έρεη ππνβιεζεί 
Αίηεζε αιιαγήο Καηαρσξεηή απφ ηνλ Φνξέα ηνπ Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr. Σν 
Μεηξψν κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ελεκεξψλεη ηνλ παιηφ Καηαρσξεηή γηα ηελ αίηεζε αιιαγήο 
Καηαρσξεηή. 
      δ. Ο πξνεγνχκελνο Καηαρσξεηήο, εληφο ηξηψλ εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ελεκέξσζή ηνπ, 
ειέγρεη εάλ ν Καηαρσξνχκελνο έρεη εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ην 
Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr. 
      ε. Αλ δελ έρνπλ εθπιεξσζεί νη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ην Όλνκα Υψξνπ ηφηε ν 
πξνεγνχκελνο Καηαρσξεηήο ελεκεξψλεη ειεθηξνληθά ην Μεηξψν εληφο ηεο ίδηαο σο άλσ 
πξνζεζκίαο θαη ε Αίηεζε απνξξίπηεηαη. Σν Μεηξψν κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ελεκεξψλεη ηνλ λέν 
Καηαρσξεηή γηα η απφξξηςε ηνπ αηηήκαηφο ηνπ. 
      ζη. Αλ έρνπλ εθπιεξσζεί νη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ην Όλνκα Υψξνπ ηφηε ν 
πξνεγνχκελνο Καηαρσξεηήο απνζηέιιεη εληφο έμη εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ αίηεζε φια ηα 
έγγξαθα πνπ ηεξεί ζρεηηθά κε ην Φνξέα ηνπ Oλφκαηνο Xψξνπ ζηνλ λέν Καηαρσξεηή θαη παχεη 
λα θάλεη ρξήζε ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Φνξέσο, εθηφο θαη αλ έρεη 
ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζή ηνπ πξνο ηνχην ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Έγγξαθα ζε 
έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή ηα νπνία έρνπλ θαηαηεζεί ζην ΗΣΔ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ σο 
Καηαρσξεηήο, παξακέλνπλ ζην ΗΣΔ. Ο παο θαηαρσξεηήο ελεκεξψλεη ειεθηξνληθά ην κεηξψν 
εληφο ηεο πξνεγνχκελεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπ ζηελ νινθιήξσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο αιιαγήο Καηαρσξεηή. Με ηελ ελεκέξσζε απηή νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία 
αιιαγήο Καηαρσξεηή θαη ην φλνκα αλαηίζεηαη ζηνλ λέν θαηαρσξεηή. 
      δ. O πξνεγνχκελνο Kαηαρσξεηήο δηθαηνχηαη λα αξλεζεί ηελ απνζηνιή ζηνηρείσλ κφλν ζε 
πεξίπησζε πνπ ν Φνξέαο δελ έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ζρεηηθά 
κε ην Όλνκα Υψξνπ. 
   3. Ο λένο Kαηαρσξεηήο δχλαηαη λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ κφλν γηα ιφγνπο πνπ 
αθνξνχλ ηελ πξνζήθνπζα ππνβνιή Αίηεζεο ή ηελ χπαξμε νηθνλνκηθψλ εθθξεκνηήησλ κε ηνλ 
πξνεγνχκελν Kαηαρσξεηή ζρεηηθά κε ην Όλνκα Υψξνπ. ε θάζε πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο 
άξλεζεο, ν Kαηαρσξνχκελνο ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ EETT. 
   4. Ο λένο Καηαρσξεηήο δχλαηαη λα απαηηεί απφ ηνλ Καηαρσξνχκελν ηελ θαηαβνιή ηειψλ γηα 
ηελ δηαδηθαζία αιιαγήο Kαηαρσξεηή. 
   5. Αιιαγή Καηαρσξεηή Ολφκαηνο Υψξνπ δελ κπνξεί λα γίλεη θαζ' φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
γηα ην νπνίν εθθξεκνχλ αηηήκαηα ηνπ Φνξέα ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ θαη αθνξνχλ κεηαβνιή 
Δπσλπκίαο/Ολνκαηεπσλχκνπ ηνπ Φνξέα, κεηαβίβαζε ή δηαγξαθή. 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ V 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΟ - ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ 

 
Άξζξν 14 

Γηάξθεηα Eθρώξεζεο θαη Aλαλέσζε 
 
   1. Tν δηθαίσκα πνπ απνθηάηαη κε ηελ Eθρψξεζε Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr δηαξθεί γηα 
δχν (2) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο Δθρψξεζήο ηνπ ζην Μεηξψν. 
   2. Σν δηθαίσκα πνπ απνθηάηαη γηα Ολφκαηα Υψξνπ ηα νπνία είραλ δεζκεπζεί γηα 
ζπγθεθξηκέλν Φνξέα θαη ελεξγνπνηήζεθαλ θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπ, δηαξθεί γηα δχν (2) ρξφληα 
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απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο Δθρψξεζήο ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ βάζε ηνπ νπνίνπ 
δεζκεχζεθαλ γηα ηνλ Φνξέα ελ ιφγσ Ολφκαηα Υψξνπ θαη φρη απφ ηελ εκεξνκελία 
ελεξγνπνίεζεο ηνπο. 
   3. H Eθρψξεζε κπνξεί λα αλαλεψλεηαη δηαξθψο γηα αιιεπάιιειεο πεξηφδνπο δχν (2) εηψλ 
θάζε θνξά. Γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ ν Φνξέαο ηνπ νθείιεη λα ππνβάιιεη ζρεηηθή 
Αίηεζε ζηνλ Καηαρσξεηή, ην αξγφηεξν ηξεηο εξγάζηκεο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
θαηά ηελ νπνία ιήγε ε θάζε ρξνληθή πεξίνδνο γηα ηελ νπνία έρεη εθρσξεζεί ή αλαλεσζεί ην 
Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr, ζπλνδεπφκελε απφ ηα ζρεηηθά λφκηκα ηέιε θαη ηα ηπρφλ 
πξφζζεηα ηέιε ηα νπνία δχλαηαη λα απαηηήζεη ν Kαηαρσξεηήο. 
   4. Με ηελ αλαλέσζε ηνπ εθρσξεζέληνο Ολφκαηνο Υψξνπ, αλαλεψλεηαη ηαπηφρξνλα 
νπνηαδήπνηε κνξθή ηνπ εθρσξεζέληνο Ολφκαηνο Υψξνπ δεζκεχεηαη απηφκαηα ζχκθσλα κε ηηο 
παξα. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζεο θαζψο επίζεο θαη νη δεζκεπκέλεο κνξθέο ηνπ 
εθρσξεζέληνο Ολφκαηνο Υψξνπ πνπ ελεξγνπνηήζεθαλ θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ Φνξέα. ε 
πεξίπησζε πνπ Φνξέαο δελ επηζπκεί ηελ αλαλέσζε δεζκεπκέλεο κνξθήο ηνπ εθρσξεζέληνο 
Ολφκαηνο Υψξνπ ε νπνία έρεη ελεξγνπνηεζεί θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ, νθείιεη λα αηηεζεί πξηλ ηελ 
αλαλέσζε ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ ηελ απελεξγνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ κνξθήο. 
   5. O Kαηαρσξεηήο νθείιεη λα θνηλνπνηεί ηελ Αίηεζε γηα αλαλέσζε Oλφκαηνο Xψξνπ κε 
θαηάιεμε .gr ζην Mεηξψν, εληφο κίαο εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ παξαιαβή ηεο. 
   6. Με ηε δεκνζίεπζε ηεο Αίηεζεο ζην Μεηξψν ζπληειείηαη ε αλαλέσζε. 
   7. Mε ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ Eθρψξεζεο ή ηεο αλαλέσζεο ην Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr 
πνπ εθρσξήζεθε απφ ηελ ΔΔΣΣ καδί κε φιεο ηηο δεζκεπκέλεο κνξθέο απηνχ απελεξγνπνηνχληαη 
ρσξίο πξνεγνχκελε Aπφθαζε ηεο EETT. 
   8. Αλαλέσζε Ολφκαηνο Υψξνπ δελ κπνξεί λα γίλεη θαζ' φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν 
εθθξεκνχλ αηηήκαηα ηνπ Φνξέα ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ θαη αθνξνχλ κεηαβνιή 
Δπσλπκίαο/Ολνκαηεπσλχκνπ ηνπ Φνξέα, κεηαβίβαζε ή δηαγξαθή. 
 

Άξζξν 15 
Μεηαβίβαζε Ολνκάησλ Xώξνπ κε θαηάιεμε .gr 

 
   1. Mε πξνεγνχκελε Απφθαζε ηεο EETT, επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε θαηαρσξεζέλησλ 
Oλνκάησλ Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr. Mε ηε κεηαβίβαζε ν κεηαβηβάδσλ απεθδχεηαη ηνπ 
δηθαηψκαηφο ηνπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα, ην νπνίν απνθηά πιένλ ην πξφζσπν πξνο ην 
νπνίν γίλεηαη ε κεηαβίβαζε. Με ηελ κεηαβίβαζε εθρσξεζέληνο Ολφκαηνο Υψξνπ, κεηαβηβάδεηαη 
ηαπηφρξνλα νπνηαδήπνηε κνξθή ηνπ εθρσξεζέληνο Ολφκαηνο Υψξνπ δεζκεχεηαη απηφκαηα 
ζχκθσλα κε ηηο παξα. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζεο θαζψο επίζεο θαη νη δεζκεπκέλεο 
κνξθέο ηνπ εθρσξεζέληνο Ολφκαηνο Υψξνπ πνπ ελεξγνπνηήζεθαλ θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ 
Φνξέα. Οη δεζκεπκέλεο κνξθέο ελεξγνπνηεκέλεο ή κε δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 
αληηθείκελν ρσξηζηήο κεηαβίβαζεο. 
   2. Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ζηνλ Καηαρσξεηή ηνπ Φνξέα ηνπ ππφ κεηαβίβαζε 
Ολφκαηνο ρψξνπ Αίηεζε Μεηαβίβαζεο ε νπνία πξέπεη λα πξνσζεζεί ζην Μεηξψν ην αξγφηεξν 
30 εκέξεο πξηλ ηελ ιήμε ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ζ ηεο παξνχζαο 
Απφθαζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 
      α. Γήισζε ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν είλαη εθρσξεκέλν ην Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr 
φηη κεηαβηβάδεη ην ζπγθεθξηκέλν Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr ζην ελδηαθεξφκελν γηα ηε 
κεηαβίβαζε πξφζσπν. H δήισζε πξέπεη λα είλαη ζαθήο, ακεηάθιεηε θαη λα κελ γίλεηαη ππφ 
αίξεζε ή φξν. 
      β. Γήισζε ηνπ πξνζψπνπ πξνο ην νπνίν γίλεηαη ε κεηαβίβαζε φηη απνδέρεηαη ηε 
κεηαβίβαζε. 
      γ. Γήισζε ηνπ πξνζψπνπ πξνο ην νπνίν γίλεηαη ε κεηαβίβαζε ζηελ νπνία δειψλεη φηη: 
      - φζα δειψλεη είλαη αθξηβή θαη αιεζή 
      - ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ φηη ν δειψλ δεζκεχεη ην λνκηθφ πξφζσπν 
      - ζε πεξίπησζε Ολνκάησλ Υψξνπ ηξίηνπ επηπέδνπ ησλ νπνίσλ κφλν ην ηξίην επίπεδν είλαη 
κεηαβιεηφ, θέξεη ηελ ηδηφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζε Φνξείο ζηνπο νπνίνπο δχλαηαη λα εθρσξεζεί 
ην ζπγθεθξηκέλν Κνηλφρξεζην Όλνκα Υψξνπ πνπ ζπλζέηεη ην Με Μεηαβιεηφ πεδίν. Δπίζεο ηελ 
Αίηεζε Μεηαβίβαζεο ζπλνδεχνπλ ηα εθάζηνηε πξνβιεπφκελα λφκηκα ηέιε θαη ηα επηπιένλ ηέιε 
ηα νπνία ηπρφλ απαηηεί γηα ηε κεηαβίβαζε ν Kαηαρσξεηήο 
   3. Ζ αίηεζε Μεηαβίβαζεο ε νπνία ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην παξφλ δχλαληαη λα είλαη ζε 
έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή. 
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   4. Ζ Αίηεζε θαη ηα έγγξαθα ηα νπνία ηελ ζπλνδεχνπλ ηεξνχληαη ζε αξρείν απφ ηνλ 
Καηαρσξεηή. 
   5. Ο Καηαρσξεηήο κε ηελ ππνβνιή ηεο Αίηεζεο ειέγρεη εάλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. O Kαηαρσξεηήο επηπιένλ εμαθξηβψλεη φηη ν 
Μεηαβηβάδσλ είλαη ν Φνξέαο ηνπ Ολφκαηνο είηε ειέγρνληαο ηνλ θσδηθφ εμνπζηνδφηεζεο ή/θαη 
άιια δεισηηθά ηεο ηαπηφηεηαο ζηνηρεία ηνπ Φνξέα (Α.Φ.Μ., αξηζκφο Α.Σ. θ.ιπ.) είηε κέζσ ηεο 
ρξήζεο πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο πνπ βαζίδεηαη ζε αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ. 
ε πεξίπησζε πνπ δελ ηθαλνπνηνχληαη νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο ν Καηαρσξεηήο δελ πξνσζεί 
ηελ Αίηεζε ζην Μεηξψν. 
   6. O Kαηαρσξεηήο ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 
Aίηεζεο Μεηαβίβαζεο πξνσζεί ηελ Aίηεζε ζηελ EETT ειεθηξνληθά κέζσ Γηαδηθηχνπ κε ρξήζε 
θαηάιιειεο πξνο ηνχην εθαξκνγήο ε νπνία επηηξέπεη ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ Καηαρσξεηή θαη 
εμαζθαιίδεη ηε κε αιινίσζε δεδνκέλσλ κέζσ ρξήζεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο πνπ βαζίδεηαη 
ζε αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ. 
   7. Αίηεζε κεηαβίβαζεο γηα ηελ νπνία δελ θαηαβάιινληαη ηα αλαινγνχληα λφκηκα ηέιε ζηνλ 
Καηαρσξεηή, δελ εμεηάδεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν Καηαρσξεηήο ελεκεξψλεη ηελ 
ΔΔΣΣ ην αξγφηεξν ηελ πέκπηε εκέξα απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζην Μεηξψν ζρεηηθά κε ηελ 
πξνζήθνπζα ή κε θαηαβνιή ησλ ηειψλ. 
   8. Eληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο Αίηεζεο απφ ηελ ΔΔΣΣ, ε EETT κε 
Απφθαζή ηεο απνδέρεηαη ή απνξξίπηεη ηελ Αίηεζε θαη ελεκεξψλεη άκεζα ην Μεηξψν πεξί 
ηνχηνπ. 
   9. ε πεξίπησζε πνπ ν Mεηαβηβάδσλ έρεη επηηξέςεη ή αλερζεί ηελ ρξήζε ηνπ εθρσξεζέληνο 
ζε απηφλ θαη κεηαβηβαδφκελνπ Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr σο ζπζηαηηθνχ Oλφκαηνο 
Xψξνπ 3νπ ή επφκελνπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr ζχκθσλα κε ην αξ. 5 ηεο παξνχζαο 
απφθαζεο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ην πξφζσπν ζην νπνίν ζέιεη λα κεηαβηβάζεη ην δηθαίσκα 
απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ γηα ηελ ρξήζε απηή πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο Αίηεζεο 
ζχκθσλα κε ηελ παξα. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζηνλ Καηαρσξεηή. 
  10. Δθφζνλ εγθξηζεί ε κεηαβίβαζε ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ κε απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ν λένο 
Φνξέαο εάλ έρεη απνδερηεί ηελ ρξήζε ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr 
σο ζπζηαηηθνχ Oλφκαηνο Xψξνπ 3νπ ή επφκελνπ επηπέδνπ κε θαηάιεμε σο είρε επηηξέςεη θαη 
αλερζεί ν Μεηαβηβάδσλ, ππεηζέξρεηαη ζηα δηθαηψκαηα θαη ζηηο ππνρξψζεηο ηνπ Φνξέα ζχκθσλα 
κε ην αξ. 5 ηεο παξνχζαο απφθαζεο πεξί ρξήζεο Oλνκάησλ Xψξνπ 3νπ ή επφκελνπ επηπέδνπ 
ρσξίο Δθρψξεζε. 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ VI 
ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ 

 
Άξζξν 16 

Τπνρξεώζεηο Μεηξώνπ 
 

   1. Σν Μεηξψν ελεξγεί κε βάζε ην ζπκπεθσλεκέλν θαη εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΔΔΣΣ πιαίζην θαη 
ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο κε δηάθξηζεο, ηεο δηαζθάιηζεο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 
αληηθεηκεληθφηεηαο. 
   2. Σν Μεηξψν ελεξγνπνηεί νξηζηηθά ηα εθρσξνχκελα Oλφκαηα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr κε ηελ 
θνηλνπνίεζή ηεο απφθαζεο ηεο EETT θαηά ηνλ ηξφπν πνπ θαηά θαηξνχο πξνβιέπεηαη απφ ηελ 
EETT. 
   3. Σν Μεηξψν ελεξγνπνηεί πξνζσξηλά ή απελεξγνπνηεί πξνζσξηλά ηα Oλφκαηα Xψξνπ κε 
θαηάιεμε .gr, φπνηε θαη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα Aπφθαζε θαη θαηά ηνλ ηξφπν 
πνπ θαηά θαηξνχο πξνβιέπεηαη απφ ηελ EETT. 
   4. Σν Μεηξψν ηεξεί αξρείν Oλνκάησλ Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr, φπνπ πεξηέρνληαη ζηνηρεία 
ζρεηηθά κε ηελ Eλεξγνπνίεζε/Eθρψξεζε Oλνκάησλ Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr, φπσο ε πεξηγξαθή 
ησλ Ολνκάησλ Υψξνπ, ε ρξνληθή ζεηξά ησλ αηηήζεσλ εθρψξεζεο, ε ηαπηφηεηα ησλ δηθαηνχρσλ, 
ν ρξφλνο ηεο Eλεξγνπνίεζεο, ν ρξφλνο θαη ε πξάμε ηεο Eθρψξεζεο ή ζηνηρεία ζρεηηθά κε 
άιιεο πξάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα Aπφθαζε, φπσο επίζεο ζηνηρεία ζρεηηθά κε 
ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Καηαρσξεηή πνπ κεζνιάβεζε γηα ηελ πξάμε. 
   5. Σν αξρείν ηνπ Μεηξψνπ ηεξείηαη ηνπιάρηζηνλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε ρξήζε θαηάιιεια 
δηακνξθσκέλεο βάζεο δεδνκέλσλ. Σν Μεηξψν ππνρξενχηαη λα εμάγεη ηα δεδνκέλα απηά απφ 
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ηε βάζε κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο ΔΔΣΣ θαη ζε θαηάιιειε ειεθηξνληθή κνξθνπνίεζε πνπ ζα 
θαζνξίδεηαη απ ηελ ΔΔΣΣ. 
   6. Σν αξρείν ηνπ Μεηξψνπ δηαηίζεηαη ζε κνξθή on-line έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αλά 
πάζα ζηηγκή πξφζβαζε ηεο ΔΔΣΣ ζε απηφ. Σα κέζα ηεο πξφζβαζεο ζπκθσλνχληαη απφ θνηλνχ 
κεηαμχ ηνπ Μεηξψνπ θαη ηεο ΔΔΣΣ. 
   7. Mε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ Καηαρσξνπκέλσλ νη νπνίνη έρνπλ 
δεηήζεη ηε κε δεκνζηνπνίεζή ηνπο, φια ηα ζηνηρεία ζην Mεηξψν θνηλνπνηνχληαη θαηφπηλ 
αηηήκαηνο ελψ δχλαληαη λα δεκνζηνπνηνχληαη θαηφπηλ ζρεηηθήο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ. 
   8. Σν Μεηξψν, αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία, δηαρείξηζε θαη ηερληθή 
ππνζηήξημε ησλ απαξαίηεησλ Δμππεξεηεηψλ Ολνκάησλ (name servers) γηα ην .gr είηε απηνί 
βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα είηε ζην εμσηεξηθφ θαη γηα ηνλ ζπλερή εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο 
έηζη ψζηε λα εγγπάηαη ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ ηνπ ρψξνπ .gr. 
   9. Σν Μεηξψν ππνρξενχηαη λα εμάγεη ηα δεδνκέλα πνπ ηεξνχληαη ζηα αξρεία δψλεο ηνπ 
πξσηεχνληνο Δμππεξεηεηή Ολνκάησλ γηα ην ρψξν .gr κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο ΔΔΣΣ θαη ζε 
θαηάιιειε ειεθηξνληθή κνξθνπνίεζε πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ. 
  10. Σν Μεηξψν αλαιακβάλεη ηε δεκηνπξγία, δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ 
πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξνχληαη νη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηα Oλφκαηα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr, θαη λα είλαη δηαζέζηκε ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ 
ππεξεζία φζηαο αλαδήηεζεο Oλoκάησλ Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr. 
  11. Σν Μεηξψν αλαιακβάλεη ηε δεκηνπξγία, δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο απαξαίηεηεο 
ππνδνκήο (δηθηπαθνχ ηφπνπ, ππεξεζίαο e-mail, ηειεθσληθνχ θέληξνπ θιπ.) θαη ηεο αλάπηπμεο 
ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ ε EETT θαη νη Καηαρσξεηέο λα 
πξνβαίλνπλ κε αζθαιείο κεζφδνπο ζηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα. 
  12. Σν Μεηξψν δελ δξα σο Καηαρσξεηήο. 
  13. H EETT έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα είηε λα ηεξήζεη ε ίδηα ην Μεηξψν, είηε λα αλαζέζεη ηελ 
ηήξεζή ηνπ, κέζσ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν. 
  14. ε πεξίπησζε πνπ ε ηήξεζε ηνπ Mεηξψνπ αλαηεζεί απφ ηελ EETT ζε ηξίηνπο, ην ζχλνιν 
ησλ δεδνκέλσλ ηα νπνία ηεξνχληαη απφ ην Mεηξψν, ζα αλήθνπλ ζηελ EETT ζηελ νπνία θαη ζα 
δηαηίζεληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή φπνηε ε EETT ηπρφλ ηα απαηηήζεη θαη πάλησο ζε θάζε 
πεξίπησζε κεηά ηε ιήμε ηεο αλαζέζεσο ηήξεζεο ηνπ Mεηξψνπ απφ ηελ EETT ζην 
ζπγθεθξηκέλν λνκηθφ πξφζσπν, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αλ απηή επέιζεη. 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ VΙΙ 
ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΚΑΣΑΥΩΡΗΣΔ 

 
Άξζξν 17 

Λεηηνπξγία Καηαρσξεηώλ 
 
   1. Oη Καηαρσξεηέο, είλαη πξφζσπα ηα νπνία πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηηο νπνίεο ζέηεη θαηά 
θαηξνχο ε ΔΔΣΣ θαη αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Β ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, φπσο εθάζηνηε 
ηζρχεη. Καηαρσξεηέο κπνξεί λα είλαη θαη αιινδαπά πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ έδξα ζε θξάηνο 
κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ην δίθαην θξάηνπο κέινπο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηα νπνία έρνπλ δηνξίζεη αληίθιεην ζηελ Διιάδα. 
   2. Πξφζσπα ηα νπνία επηζπκνχλ λα θαηαζηνχλ Kαηαρσξεηέο θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 
ηνπ Παξαξηήκαηνο Β, πξνβαίλνπλ ζε απιή Γλσζηνπνίεζε ζηελ EETT. Τπφδεηγκα 
Γλσζηνπνίεζεο πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Ε ηεο παξνχζαο Απφθαζεο. Ζ Γλσζηνπνίεζε 
ζπλνδεχεηαη απφ Τπεχζπλε Γήισζε ην ππνβάιινληνο απηήλ ή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, 
εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν, φηη απνδέρνληαη πιήξσο ηηο ππνρξεψζεηο θαη 
ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηα θξηηήξηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ. H 
EETT θνηλνπνηεί άκεζα, θάζε Γλσζηνπνίεζε ζην Mεηξψν θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο. Aπφ ηε 
δεκνζίεπζε ηεο Γλσζηνπνίεζεο ζην Μεηξψν θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο ζχκθσλα κε ην 
Παξάξηεκα Κ ηεο παξνχζαο Απφθαζεο ν γλσζηνπνηψλ δχλαηαη λα ιεηηνπξγεί σο 
Kαηαρσξεηήο. 
   3. ε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεισζεί κε ηελ 
ππνβνιή ηεο γλσζηνπνίεζεο ζηελ ΔΔΣΣ, ν Καηαρσξεηήο ππνρξενχηαη εληφο δέθα εκεξψλ απφ 
ηελ κεηαβνιή λα ελεκέξσζεη ηελ ΔΔΣΣ. 
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Άξζξν 18 
Τπνρξεώζεηο Καηαρσξεηώλ 

 
   1. Oη ζρέζεηο ησλ Kαηαρσξεηψλ κε ηνπο αηηνχληεο θαη ηνπο άιινπο Καηαρσξεηέο δηέπνληαη 
απφ ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ εζψλ θαη απφ ην γεληθφηεξν πλεχκα ηεο 
παξνχζαο Aπφθαζεο, ηεο λνκνζεζίαο πεξί αληαγσληζκνχ θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ 
θαηαλαισηψλ. 
   2. Οη Καηαρσξεηέο ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ αξρείν πνπ πεξηέρεη φια ηα έγγξαθα (έληππα ή 
ειεθηξνληθά) πνπ θαηά θαηξνχο ηνπο θαηαηίζεληαη απφ ηνπο Kαηαρσξνχκελνπο, ηηο ζρεηηθέο 
απνδείμεηο θαηαβνιήο ηειψλ θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν απνζηέιιεηαη απφ ην 
Μεηξψν ή ηελ ΔΔΣΣ ζ Καηαρσξεηή ζρεηηθά κε ην αληίζηνηρν Όλνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr. Ζ 
ΔΔΣΣ δχλαηαη λα απαηηήζεη αλά πάζα ζηηγκή απφ ηνπο Καηαρσξεηέο νπνηαδήπνηε απφ ηα 
έγγξαθα ηεξνχλ νη Καηαρσξεηέο ζρεηηθά κε Ολφκαηα Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr. Οη Καηαρσξεηέο 
κεηαβηβάδνπλ ηα αηηνχκελα έγγξαθα ζηελ ΔΔΣΣ εληφο εηθνζηηεζζάξσλ (24) σξψλ. 
   3. Σν αξρείν ηνπ Καηαρσξεηή ηεξείηαη, ζηελ έθηαζε πνπ απηφ είλαη δπλαηφ θαη ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή κε ρξήζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο βάζεο δεδνκέλσλ. Ο Καηαρσξεηήο ππνρξενχηαη 
λα εμάγεη ηα δεδνκέλα απηά απφ ηε βάζε κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο ΔΔΣΣ θαη ζε θαηάιιειε 
ειεθηξνληθή κνξθνπνίεζε πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ. 
   4. Οη Καηαρσξεηέο ππνρξενχληαη λα πξνβαίλνπλ ζε φιεο ηηο ελέξγεηεο νη νπνίεο απαηηνχληαη 
ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, εληφο ησλ πξνζεζκηψλ νη νπνίεο ηίζεληαη απφ ηνλ 
παξφληα Kαλνληζκφ. 
   5. Οη Καηαρσξεηέο ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ ηνπο Φνξείο γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία 
ηνπο θνηλνπνηήζεθε απφ ην Μεηξψν ή ηελ EETT θαη αθνξά ην αληίζηνηρν Όλνκα Xψξνπ κε 
θαηάιεμε .gr. 
   6. Οη Καηαρσξεηέο ππνρξενχληαη, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί, λα πξνβνχλ ζε θάζε απαξαίηεηε 
ελέξγεηα ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Aπφθαζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ Kαηαρσξνπκέλσλ. 
Απαγνξεχεηαη νη Καηαρσξεηέο λα εθαξκφδνπλ πξαθηηθέο πνπ εκπνδίδνπλ ηνπο 
Καηαρσξνχκελνπο λα απεπζχλνληαη ειεχζεξα ζε φπνηνλ Καηαρσξεηή επηζπκνχλ ή λα 
αληηθαζηζηνχλ ηνλ Kαηαρσξεηή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. 
   7. Οη Καηαρσξεηέο ππνρξενχληαη λα απνδίδνπλ ζηελ ΔΔΣΣ ηα λφκηκα ηέιε πνπ νξίδνληαη απφ 
ηελ ΔΔΣΣ, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζαο Aπφθαζεο. 
   8. Οη Καηαρσξεηέο ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ θαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία 
δηθψλ ηνπο Δμππεξεηεηψλ Ολνκάησλ (ηνπιάρηζηνλ δχν) πξνο εμππεξέηεζε ησλ 
Καηαρσξνπκέλσλ, εθφζνλ νη Καηαρσξνχκελνη ην επηζπκνχλ, θαζψο θαη γηα ηε δηθηπαθή 
ζχλδεζε απηψλ ησλ εμππεξεηεηψλ κε η χζηεκα Ολνκαηνδνζίαο Γηαδηθηχνπ. 
   9. Οη Καηαρσξεηέο ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε πιηθνηερληθή ππνδνκή έηζη 
ψζηε λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ην Μεηξψν ηνπιάρηζηνλ κε κία απφ ηηο δηαζέζηκεο απφ ην 
Μεηξψν κεζφδνπο πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηνχλ ηηο αηηήζεηο ησλ Καηαρσξνπκέλσλ. 
  10. Ο Καηαρσξεηήο δελ κπνξεί λα πξνβεί ζε θακία πξάμε επί Ολφκαηνο Υψξνπ ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηνπ Φνξέα ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ. Ζ ζπλαίλεζε πξέπεη λα έρεη δνζεί κε 
έγγξαθν ή ειεθηξνληθφ ηξφπν. 
  11. Ο Καηαρσξεηήο επηηξέπεηαη λα είλαη θαη Καηαρσξνχκελνο κφλν αλ ηα αηηνχκελα Oλφκαηα 
Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr είλαη γηα δηθή ηνπ ρξήζε. ε θάζε πεξίπησζε ν Καηαρσξεηήο δελ 
πξέπεη λα θάλεη θαηάρξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ, επηδηψθνληαο ηελ Eθρψξεζε ζηνλ ίδην 
αδηθαηνιφγεηα κεγάινπ αξηζκνχ Oλνκάησλ Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr. 
  12. Oη Kαηαρσξεηέο δελ αξλνχληαη, ρσξίο εχινγε αηηία, παξνρή ππεξεζηψλ Eθρψξεζεο 
Oλνκάησλ Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr. 
  13. ε πεξίπησζε πνπ ν Καηαρσξεηήο επηζπκεί λα παχζεη λα ιεηηνπξγεί σο ηέηνηνο ηφηε 
νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηνπιάρηζην ελελήληα (90) εκέξεο πξηλ ην Μεηξψν, ηελ ΔΔΣΣ 
θαη ηνπο Καηαρσξνπκέλνπο ηνπ, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ εγθαίξσο λα κεηαθεξζνχλ ζε άιιν 
Καηαρσξεηή. Δπηπιένλ νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνπο Καηαρσξνχκελνπο ηνπ εγγξάθσο φηη ζε 
πεξίπησζε πνπ θάπνηνο Φνξέαο δελ νξίζεη εληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο άιιν Καηαρσξεηή, ν 
Καηαρσξεηήο θαηαζηξέθεη ηα έγγξαθα θαη ελεκεξψλεη ηελ ΔΔΣΣ ε νπνία πξνρσξεί ζε 
δηαγξαθή ηεο εθρψξεζεο ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ ηνπ Φνξέα. Δπίζεο ν Καηαρσξεηήο νθείιεη λα 
θάλεη θάζε αλαγθαία γηα ηε κεηαθνξά ησλ Ολνκάησλ Υψξνπ ελέξγεηα. 
  14. α. Mε Απφθαζε ηεο EETT, χζηεξα απφ αθξφαζε ε νπνία δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηνλ 
Kαλνληζκφ Aθξνάζεσλ ηεο EETT, δηαγξάθεηαη Kαηαρσξεηήο ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Aπφθαζε, ελδεηθηηθά φηαλ δελ 
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απνδίδνληαη ζηελ ΔΔΣΣ πξνζεθφλησο ηα λφκηκα ηέιε κε ηα νπνία βαξχλνληαη νη 
Kαηαρσξνχκελνη, εάλ νη Καηαρσξεηέο παξαβηάδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, ηηο 
αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ εζψλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο 
αηηνχκελνπο Oλφκαηα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr, θαζψο θαη ηηο αξρέο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 
πεξί πξνζηαζίαο ηνπ αληαγσληζκνχ, πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή θαη πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 
      β. Ύζηεξα απφ Aπφθαζε ηεο EETT δηαγξάθεηαη Καηαρσξεηήο ζε πεξίπησζε ζέζεο ζε 
εθθαζάξηζε, ή λφκηκεο δηαρείξηζεο ή θήξπμεο ζε πηψρεπζε. 
  15. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ (14) ηνπ παξφληνο Άξζξνπ ν Kαηαρσξεηήο 
ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη άκεζα ην αξρείν ηνπ κε ηα έγγξαθα ησλ Καηαρσξνπκέλσλ ζηελ 
EETT. Tαπηφρξνλα, ε EETT δεκνζηεχεη πξνζεθφλησο ην γεγνλφο θαη θαιεί φινπο ηνπ Φνξείο 
θαη Kαηαρσξνχκελνπο λα αλαιάβνπλ ηα πξσηφηππα έγγξαθά ηνπο θαη λα επηιέμνπλ λέν 
Kαηαρσξεηή εληφο ελελήληα (90) εκεξψλ απφ ηελ πξψηε δεκνζίεπζε απφ ηελ EETT. ε 
πεξίπησζε πνπ θάπνηνο Φνξέαο ή Kαηαρσξνχκελνο δελ αλαιάβεη ηα έγγξαθα ηα νπνία ηνλ 
αθνξνχλ εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο θαη δελ νξίζεη εληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο λέν 
Kαηαρσξεηή, ε EETT θαηαζηξέθεη ηα έγγξαθα, θαη δηαγξάθεη ηελ Eθρψξεζε ησλ Ολνκάησλ 
Υψξνπ. 
  16. Οη Καηαρσξεηέο επηηξέπνπλ ζηελ ΔΔΣΣ ή/θαη ζε πξφζσπα ηα νπνία ππνδεηθλχεη θαηά 
θαηξνχο ε EETT, χζηεξα απφ εχινγε εηδνπνίεζε, λα επηζθέπηνληαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο θαη 
λα ειέγρνπλ ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ Kαηαρσξεηψλ. Δπίζεο νη Καηαρσξεηέο 
παξέρνπλ ζηελ ΔΔΣΣ θάζε αλαγθαία πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπο σο 
Καηαρσξεηέο. 
  17. Oη Kαηαρσξεηέο θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο πξέπεη λα ηεξνχλ φιεο ηηο 
ππνρξεψζεηο νη νπνίεο ζπλάδνπλ κε ηελ παξνχζα Aπφθαζε. 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ VIII 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

 
Άξζξν 19 

Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ 
 

   1. Tα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ Φνξέσλ Oλνκάησλ Xψξνπ δελ 
δεκνζηνπνηνχληαη νχηε θνηλνπνηνχληαη ζε ηξίηνπο ζε πεξίπησζε πξνεγνχκελεο ξεηήο άξλεζεο 
ηνπ δηθαηνχρνπ. 
   2. Kαη' εμαίξεζε απφ ηα παξαπάλσ, ε EETT ζε θάζε πεξίπησζε γλσζηνπνηεί ηα ζηνηρεία ηνπ 
Φνξέα Ολφκαηνο Υψξνπ εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή Δηζαγγειηθή Παξαγγειία. 
   3. Mε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, νη Καηαρσξεηέο ζπγθεληξψλνπλ δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 
ηνπ αηηνχληα ηελ εθρψξεζε νλφκαηνο ή άιιε πξάμε επί Ολφκαηνο Υψξνπ κφλν ζην βαζκφ πνπ 
απηά είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο Αίηεζεο ηνπ Αηηνχληα. Ζ ζπιινγή ή επεμεξγαζία 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα άιινπο ζθνπνχο απαγνξεχεηαη, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε 
ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πξνζψπνπ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ IX 
ΣΔΛΗ 

 
Άξζξν 20 

Σέιε εθρώξεζεο θαη ρξήζεο νλνκάησλ ρώξνπ 
 

   1. Οη Καηαρσξνχκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαβάιινπλ ηέιε ζηελ ΔΔΣΣ γηα ππεξεζίεο 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα Ολφκαηα Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr, ην χςνο ησλ νπνίσλ είλαη αλάινγν ηνπ 
θφζηνπο δηαρείξηζεο απφ ηελ ΔΔΣΣ ησλ Ολνκάησλ Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr. 
   2. Γηα θάζε πξάμε εθρψξεζεο Ολφκαηνο Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr. ή ελεξγνπνίεζεο 
δεζκεπκέλνπ Ολφκαηνο Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr, ή κεηαβίβαζεο-κεηαβνιήο 
επσλπκίαο/νλνκαηεπσλχκνπ Φνξέα, αλαλέσζεο εθρσξεκέλνπ ή ελεξγνπνηεκέλνπ 
δεζκεπκέλνπ Ολφκαηνο Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr, o Καηαρσξεηήο απνδίδεη ζηελ ΔΔΣΣ ηα ηέιε ηα 
νπνία νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζαο Απφθαζεο. Γηα ηηο αλσηέξσ πξάμεηο δελ 
απνδίδνληαη ζηελ ΔΔΣΣ ηέιε ζε πεξίπησζε αίηεζεο ε νπνία απνξξίπηεηαη. Ζ ρξέσζε ηεο 
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αλαλέσζεο, κεηαβίβαζεο θαη Μεηαβνιήο Δπσλπκίαο/Ολνκαηεπσλχκνπ ηνπ Φνξέα 
εθρσξεζέληνο Ολφκαηνο Υψξνπ θαιχπηεη θαη ηελ αλαλέσζε, κεηαβίβαζε θαη Μεηαβνιή 
Δπσλπκίαο/Ολνκαηεπσλχκνπ ηνπ Φνξέα γηα νπνηαδήπνηε κνξθή ηνπ εθρσξεζέληνο Ολφκαηνο 
Υψξνπ δεζκεχεηαη απηφκαηα ζχκθσλα κε ηηο παξα. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζεο θαη ηα 
νπνία δελ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπ. 
   3. Ο Καηαρσξεηήο δχλαηαη λα απαηηεί ηελ πιεξσκή ηειψλ απφ ηνπο Καηαρσξνχκελνπο θαη ζε 
πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη θαηαβνιή ηειψλ ζηελ ΔΔΣΣ. 
   4. Οη Καηαρσξεηέο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνλ 
εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΔΔΣΣ Καηάινγν Καηαρσξεηψλ, γηα ηελ θαηαβνιή ζηελ ΔΔΣΣ ησλ ηειψλ 
γηα εθρσξήζεηο Ολνκάησλ Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr, ελεξγνπνηήζεηο δεζκεπκέλσλ Ολνκάησλ 
Υψξνπ, κε θαηάιεμε.gr., κεηαβηβάζεηο-κεηαβνιέο επσλπκίαο/νλνκαηεπσλχκνπ ηνπ Φνξέα, 
αλαλεψζεηο εθρσξεκέλσλ ή ελεξγνπνηεκέλσλ δεζκεπκέλσλ Ολνκάησλ Υψξνπ κε θαηάιεμε 
.gr, ησλ Καηαρσξνπκέλσλ πνπ εμππεξεηνχλ. 
   5. Σα ηέιε πνπ απαηηεί ν Καηαρσξεηήο απφ ηνλ Καηαρσξνχκελν θαζψο νη Γεληθνί Όξνη 
πλαιιαγψλ πνπ δηέπνπλ ηηο ελέξγεηεο επί νλνκάησλ ρψξνπ κε θαηάιεμε .gr ζα πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Καηαρσξεηή. 
   6. Ζ αλαγξαθή ησλ ηειψλ γίλεηαη ζε επδηάθξηηε θαη εχθνια πξνζβάζηκε ζέζε ηνπ δηθηπαθνχ 
ηφπνπ ηνπ Καηαρσξεηή νχησο ψζηε λα δχλαληαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ΔΔΣΣ λα 
δηελεξγνχλ ειέγρνπο ηηκψλ θαηά βνχιεζε. 
   7. Απαγνξεχεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνλ εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΔΔΣΣ Καηάινγν 
Καηαρσξεηψλ, ε επηβνιή απφ Καηαρσξεηή ζε Καηαρσξνχκελν ηειψλ πςειoηέξσλ απφ απηά 
πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Γ. 
   8. Οη Καηαρσξεηέο απνδίδνπλ ηα νθεηιφκελα ζηελ ΔΔΣΣ ηέιε ζπλνιηθά ηνλ επφκελν κήλα γηα 
ηέιε πνπ νθείινληαη γηα ηνλ πξνεγνχκελν κήλα 
   9. Γηα ηελ δηεμαγσγή Αθξφαζεο ζηα πιαίζηα ηνπ Καλνληζκνχ Αθξνάζεσλ ηεο ΔΔΣΣ, θαηφπηλ 
θαηαγγειίαο γηα νπνηαδήπνηε παξάβαζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, απαηηείηαη απφ ηνλ 
Καηαγγέινληα ε θαηαβνιή παξαβφινπ πνζνχ 300 Δπξψ ζηελ ΔΔΣΣ. 
  10. Ζ ΔΔΣΣ δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεη κε Απφθαζή ηεο ην χςνο ησλ ηειψλ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Γ. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ δεκνζηεχζεσο ηεο Απνθάζεσο θαη ελάξμεσο ηεο 
ηζρχνο ηεο δε κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ. 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ X 
ΑΚΗΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ 

 
Άξζξν 21 

Άζθεζε Δπνπηείαο 
 
   1. Ζ ΔΔΣΣ επνπηεχεη θαη ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο Απφθαζεο. 
   2. Σν Μεηξψν θαη νη Καηαρσξεηέο πξέπεη λα παξέρνπλ ζηελ ΔΔΣΣ θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία 
πνπ ζεσξείηαη απαξαίηεηε απφ ηελ ΔΔΣΣ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο νλνκαηνδνζίαο ηνπ Γηαδηθηχνπ ή 
γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο. 
   3. Σν Μεηξψν ππνρξενχηαη λα ζπληάζζεη θαη λα ππνβάιιεη ζηελ ΔΔΣΣ Σξηκεληαία Έθζεζε 
Πεπξαγκέλσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ζηνηρεία, ζρεηηθά κε ηε 
δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ .gr, φπσο ην πεξηερφκελν απηήο ηεο Έθζεζεο νξίδεηαη απφ θαηξφ ζε θαηξφ 
απφ ηελ ΔΔΣΣ. 
   4. Ζ Σξηκεληαία Έθζεζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή θαζψο θαη ζε έληππε κνξθή. 
Δλδεηθηηθά, ε Σξηκεληαία Έθζεζε πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο θάησζη θαηεγνξίεο: 
      α. Φνξείο Ολνκάησλ Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr 
      Αλαθέξεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ Φνξέσλ Ολνκάησλ Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr κέρξη ην 
πέξαο ηνπ ηξηκήλνπ ηαμηλνκεκέλσλ αλά Καηαρσξεηή θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ Φνξέσλ 
Ολνκάησλ Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr πνπ πξνζηέζεθαλ ζηε βάζε ηνπ Μεηξψνπ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ ίδηνπ δηαζηήκαηνο. 
   5. ?Ολφκαηα Υψξνπ 
      Αλαθέξεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ Oλνκάησλ Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr πνπ εθρσξήζεθαλ 
κέρξη ην πέξαο ηνπ πξνεγνπκέλνπ ηξηκήλνπ, θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ Oλνκάησλ Xψξνπ κε 
θαηάιεμε .gr πνπ εθρσξήζεθαλ, δηαγξάθεθαλ, έιεμαλ ή αλαλεψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
αληίζηνηρνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Δπηπιένλ, ηα αλσηέξσ ηαμηλνκνχληαη αλά Καηαρσξεηή. 
   6. γ. Γξαζηεξηφηεηα Δμππεξεηεηψλ Ολνκάησλ 
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      Αλαθέξεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ πξνο ηνπο Δμππεξεηεηέο Ολνκάησλ ηνπ 
Μεηξψνπ κέρξη ην πέξαο ηνπ πξνεγνπκέλνπ ηξηκήλνπ. Δπηπιένλ, ν αξηζκφο απηφο αλαιχεηαη 
αλά Υψξν 2νπ επηπέδνπ γηα ηα ζεζκνζεηεκέλα απφ ηελ ΔΔΣΣ Κνηλφρξεζηα Ολφκαηα Υψξνπ 
2νπ επηπέδνπ, φπσο απηά νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζεο Απφθαζεο. 
   7. Ζ ΔΔΣΣ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ 
εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ζεβφκελε ηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ην 
επαγγεικαηηθφ απφξξεην. 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ XΙ 
ΣΔΛΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 
Άξζξν 22 

Σειηθέο θαη Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο 
 

   1. Αηηήζεηο γηα πξάμεηο επί Ολνκάησλ Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr πνπ ππνβιήζεθαλ ζην Μεηξψν 
πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη εθθξεκνχλ δηεθπεξαηψλνληαη ζχκθσλα κε 
ηηο πξηλ απφ ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηεο παξνχζεο απφθαζεο δηαηάμεηο. 
   2. Καηαγγειίεο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ ΔΔΣΣ πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο 
απφθαζεο θαη εθθξεκνχλ δηεθπεξαηψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξηλ απφ ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηεο 
παξνχζεο απφθαζεο δηαηάμεηο. 
   3. O παξψλ Καλνληζκφο δηέπεη φια ηα Ολφκαηα Υψξνπ ηα νπνία έρνπλ εθρσξεζεί κέρξη ηε 
ζέζε ηνπ ζε ηζρχ αλεμάξηεηα απφ ηε δηαδηθαζία απφ ηελ νπνία εθρσξήζεθαλ. 
   4. Απφ ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηεο παξνχζεο θαηαξγνχληαη νη εμήο Απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ: 
      α. ΑΠ 268/73 «Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Υψξνπ κε θαηάιεμε. gr» 
(ΦΔΚ 1617/ 31.12.2002) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 
310/16/17.3.2004 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ'αξηζκ. 268/73/25.11.2002 απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ πεξί 
Καλνληζκνχ Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Υψξνπ κε θαηάιεμε.gr θαη Έλαξμε 
Λεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξψνπ (ΦΔΚ 558Β/2.4.2004), 
      β. ΑΠ 310/15/17.3.2004 «Τπφδεηγκα Αίηεζεο Δθρψξεζεο Ολφκαηνο Υψξνπ ζηα πιαίζηα 
ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Καλνληζκνχ Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr», 
      γ. ΑΠ 305/35/6.2.2004 γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Δληχπνπ Γλσζηνπνίεζεο Καηαρσξεηή. 
      δ. ΑΠ 309/48/12.3.2004 «Καλνληζκφο Καζνξηζκνχ Σειψλ γηα Δλέξγεηεο επί Ολνκάησλ 
Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr» (ΦΔΚ 525 Β/23.3.2004), 
      ε. ΑΠ 327/68/20.8.2005 «Καηάινγνο Καηαρσξεηψλ Ολνκάησλ Υψξνπ .gr. ζχκθσλα κε ην 
αξ. 13 παξ. 3 ηνπ Καλνληζκνχ Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr. 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη». 
      ζη. ΑΠ 348/141/15.4.2005 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζκ. 309/48/12.3.2004 Απφθαζεο ηεο 
ΔΔΣΣ «Καλνληζκφο Καζνξηζκνχ Σειψλ γηα Δλέξγεηεο επί Ολνκάησλ Υψξνπ (Domain Names) 
κε θαηάιεμε .gr» (ΦΔΚ 525 Β/23.3.2004)». 
 

Άξζξν 23 
Έλαξμε Ιζρύνο 

 
Ζ παξνχζα ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ 4.7.2005 ψξα 7.00 UTC. 
 

Παξάξηεκα A 
Υαξαθηεξηζηηθά Δμππεξεηεηώλ Ολνκάησλ γηα Ολόκαηα Υώξνπ ππό ην .gr 

 
   1. Κάζε Όλνκα Υψξνπ ππφ ην .gr πξέπεη λα εμππεξεηείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 
Δμππεξεηεηέο Ολνκάησλ. Οη εμππεξεηεηέο απηνί επηζηξέθνπλ εγγξαθέο ηχπνπ NS (NS 
Records) κε ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα φινπο ηνπο Δμππεξεηεηέο Ολνκάησλ πνπ 
εμππεξεηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν Όλνκα Υψξνπ ππφ ην .gr. 
   2. Οη Δμππεξεηεηέο Ολνκάησλ επηζηξέθνπλ εγγξαθέο ηχπνπ MX (Mail Exchange) γηα θάζε 
Όλνκα Υψξνπ ππφ ην .gr πνπ εμππεξεηνχλ. Οη εμππεξεηεηέο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε απηέο ηηο εγγξαθέο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην δηθαηνχρν ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ 
ππφ ην .gr έρνπλ ξπζκηζηεί έηζη ψζηε λα δέρνληαη κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ 
απνζηέιινληαη πξνο ην αληίζηνηρν Όλνκα Υψξνπ. 
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   3. Οη Δμππεξεηεηέο Ολνκάησλ επηζηξέθνπλ εγγξαθέο ηχπνπ SOA (Start of Authority) γηα θάζε 
Όλνκα Υψξνπ ππφ ην .gr πνπ εμππεξεηνχλ, νη νπνίεο ζπκβαδίδνπλ κε ηηο αθφινπζεο 
πξνδηαγξαθέο: 
      α. Σν πεδίν "MNAME" πεξηέρεη ην φλνκα ηνπ πξσηεχνληνο Δμππεξεηεηή Ολνκάησλ γηα ην 
Όλνκα Υψξνπ ππφ ην .gr. 
      β. Σν πεδίν "RNAME" πεξηέρεη κηα ιεηηνπξγηθή δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 
      γ. Οη ζεηξατθνί αξηζκνί θαη νη ρξνλνκεηξεηέο (timers) αθνινπζνχλ ηηο αξρέο ηνπ πζηήκαηνο 
Ολνκαηνδνζίαο Γηαδηθηχνπ κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα κελ παξνπζηάδνληαη νπζηψδεηο απνθιίζεηο 
απφ απηέο. 
 

Παξάξηεκα B 
Κξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνύλ νη Καηαρσξεηέο 

 
   1. Καηαρσξεηέο νθείινπλ λα είλαη θπζηθά, ή λνκηθά πξφζσπα νπνηαζδήπνηε κνξθήο, 
ηδξπζέληα θαη δηεπφκελα απφ ην δίθαην θξάηνπο κέινπο ηεο EE. 
   2. Οη Καηαρσξεηέο νθείινπλ λα δηαζέηνπλ ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ην έκςπρν δπλακηθφ 
θαη ηελ ππνδνκή πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη πξνζεθφλησο 
ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο σο Καηαρσξεηέο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Aπφθαζε. 
   3. Οη Καηαρσξεηέο ππνρξενχληαη: 
      (α) λα δηαζέηνπλ θαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία δηθψλ ηνπο Δμππεξεηεηψλ 
Ολνκάησλ (ηνπιάρηζηνλ δχν) πξνο εμππεξέηεζε ησλ Καηαρσξνπκέλσλ εθφζνλ νη 
Καηαρσξνχκελνη ην επηζπκνχλ θαζψο θαη γηα ηε δηθηπαθή ζχλδεζε απηψλ ησλ εμππεξεηεηψλ κε 
ην χζηεκα Όλνκαηνδνζίαο Γηαδηθηχνπ. 
      (β) λα δηαζέηνπλ θαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ πιηθνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ αξρείνπ κε ηα ζηνηρεία ησλ Καηαρσξνπκέλσλ πνπ 
εμππεξεηνχλ. 
      (γ) λα δηαζέηνπλ ην αληίζηνηρν έκςπρν δπλακηθφ, ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ 
Καηαρσξνχκελσλ πνπ αλακέλεηαη λα εμππεξεηήζνπλ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή 
επεμεξγαζία θαη ν έιεγρνο ησλ αηηήζεσλ εθρψξεζεο κέζα ζηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ 
Καλνληζκφ ρξνληθά φξηα. 
   4. H EETT δχλαηαη λα εθδίδεη Kαλνληζκνχο Γενληνινγίαο πξνο ηνπο νπνίνπο ππνρξεψλνληαη 
λα ζπκκνξθψλνληαη νη Kαηαρσξεηέο ή λα θαζνξίδεη ειάρηζηεο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο 
ππνδνκήο, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο ηεο EE. 
 

Παξάξηεκα Γ 
Kνηλόρξεζηα Oλόκαηα Xώξνπ Γεπηέξνπ Eπηπέδνπ κε θαηάιεμε .gr 

 
Γηα ηελ εθρψξεζε Ολνκάησλ Υψξνπ 3νπ επηπέδνπ δηαηίζεληαη ηα αθφινπζα Ολφκαηα Υψξνπ 
2νπ επηπέδνπ: 
α. com.gr γηα φζνπο αζθνχλ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα 
β. edu.gr γηα εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο. 
γ. net.gr γηα παξφρνπο ππεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ (Internet Service Providers - ISPs) θαη παξφρνπο 
δηθηχσλ. 
δ. org.gr γηα κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο. 
ε. gov.gr απνθιεηζηηθά γηα θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο. 
πληζηάηαη νη ελδηαθεξφκελνη πνπ αλήθνπλ ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο, λα αηηνχληαη ηελ 
εθρψξεζε Ολφκαηνο Υψξνπ ζηνπο αληίζηνηρνπο ρψξνπο 2νπ επηπέδνπ. 
 

Παξάξηεκα Γ 
Σέιε εθρώξεζεο θαη ρξήζεο νλνκάησλ ρώξνπ 

 
   1. Γηα θάζε πξάμε κέρξη ηελ 31.8.2005 εθρψξεζεο ή ελεξγνπνίεζεο δεζκεπκέλνπ Ολφκαηνο 
Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr, ή κεηαβίβαζεο-κεηαβνιήο επσλπκίαο/νλνκαηεπσλχκνπ Φνξέα, 
αλαλέσζεο εθρσξεκέλνπ ή ελεξγνπνηεκέλνπ δεζκεπκέλνπ Ολφκαηνο Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr o 
Καηαρσξεηήο απνδίδεη ζηελ ΔΔΣΣ έληεθα επξψ θαη νγδφληα ιεπηά (11,80). 
   2. Απφ 1.9.2005 γηα θάζε πξάμε εθρψξεζεο ή ελεξγνπνίεζεο δεζκεπκέλνπ Ολφκαηνο Υψξνπ 
κε θαηάιεμε .gr, ή κεηαβίβαζεο- κεηαβνιήο επσλπκίαο/νλνκαηεπσλχκνπ Φνξέα, αλαλέσζεο 
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εθρσξεκέλνπ ή ελεξγνπνηεκέλνπ δεζκεπκέλνπ Ολφκαηνο Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr o 
Καηαρσξεηήο απνδίδεη ζηελ ΔΔΣΣ δψδεθα επξψ θαη πελήληα ιεπηά (12,50). 
   3. Σν αλψηαην φξην ησλ ηειψλ πνπ δχλαηαη λα θαηαβάιιεη ν Καηαρσξνχκελνο ζηνλ 
Καηαρσξεηή νξίδεηαη σο εμήο: 
      (α) αξάληα Σέζζεξα (44) Δπξψ + Φ.Π.Α. γηα εθρψξεζε Ολφκαηνο Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr, 
      (β) αξάληα Σέζζεξα (44) Δπξψ + Φ.Π.Α. γηα ελεξγνπνίεζε δεζκεπκέλνπ Ολφκαηνο Υψξνπ 
κε θαηάιεμε .gr 
      (γ) αξάληα Σέζζεξα (44) Δπξψ + Φ.Π.Α. γηα κεηαβίβαζε εθρσξεκέλνπ ή ελεξγνπνηεκέλνπ 
δεζκεπκέλνπ νλφκαηνο ρψξνπ κε θαηάιεμε .gr 
      (δ) αξάληα Σέζζεξα (44) Δπξψ + Φ.Π.Α. γηα κεηαβνιή επσλπκίαο/νλνκαηεπσλχκνπ ηνπ 
Φνξέα εθρσξεκέλνπ ή ελεξγνπνηεκέλνπ δεζκεπκέλνπ νλφκαηνο ρψξνπ κε θαηάιεμε .gr 
      (ε) Δίθνζη Δλλέα Δπξψ θαη Σξηάληα Λεπηά (29,30) + Φ.Π.Α. γηα αλαλέσζε εθρσξεκέλνπ ή 
ελεξγνπνηεκέλνπ δεζκεπκέλνπ νλφκαηνο ρψξνπ κε θαηάιεμε .gr 
      ηα σο άλσ ηέιε ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ηέινο πνπ απνδίδεηαη απφ ηνλ Καηαρσξεηή ζηελ 
ΔΔΣΣ. 
 
Αξηζ. 353/185 
Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. ΔΔΣΣ 351/1976 απόθαζεο «Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη 
Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr» (ΦΔΚ 717/Β/27.5.2005). 
 
Ζ ΔΘΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΧΝ (Δ.Δ.Σ.Σ.) 
Έρνληαο ππφςε: 
α. Σν λ. 2867/2000 «Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ησλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο» (ΦΔΚ 
273/Α/2000), ηδίσο ην άξζξν 2, παξάγξ. 14, ζηνηρεία α’ θαη θε’. 
β. Σελ ππ’ αξηζκ. ΔΔΣΣ 351/76/20.5.2005 απφθαζε «Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο 
Ολνκάησλ Υψξνπ (domain names) κε θαηάιεμε .gr» (ΦΔΚ 17/Β/27.5.2005). 
γ. Σα πνιιαπιά δεηήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ηεο κε έγθαηξεο ππνβνιήο αηηήκαηνο 
αλαλέσζεο Ολνκάησλ Υψξνπ ησλ νπνίσλ ν ρξφλνο εθρψξεζεο έρεη ιήμεη. 
δ. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο 
ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδεη: 
Α. Σξνπνπνηεί ηελ ππ’ αξηζκ. ΔΔΣΣ 351/1976 απφθαζε «Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο θαη 
Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr» (ΦΔΚ 717/Β/27.5.2005), ζηα εμήο δχν ζεκεία: 
1. ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 1 πξνζηίζεηαη πεξίπησζε γ) κε ην θάησζη πεξηερφκελν: 
«γ) ζην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο εθρψξεζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν Όλνκα 
Υψξνπ, θαζψο θαη γηα ηηο δεζκεπκέλεο κνξθέο ηνπ κέρξη θαη ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ. Μεηά ηελ πάξνδν ησλ δεθαπέληε 
(15) εκεξψλ, ην Όλνκα Υψξνπ δηαηίζεηαη πξνο θαηαρψξεζε απφ νπνηνδήπνηε ελδηαθεξφκελν 
πξφζσπν». 
2. ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 1 πξνζηίζεηαη πεξίπησζε δ) κε ην θάησζη πεξηερφκελν: 
«δ) Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 4 παξ. 1 
πεξίπησζε γ ηνπ παξφληνο απφ πξφζσπν κε δηθαηνχκελν ζηελ ππνβνιή αίηεζεο εθρψξεζεο 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νλφκαηνο ρψξνπ, ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ άξζξν». 
Β. Ζ παξνχζα απφθαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ κεηά δχν (2) κήλεο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο ζηελ 
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 
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Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 874/2004 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 28εο Απξηιίνπ 2004 γηα ηε ζέζπηζε 
θαλόλσλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ .eu 
ηνκέα αλσηάηνπ επηπέδνπ θαη ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ θαηαρώξηζε 
 
Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ, 
Έρνληαο ππφςε: 
ηε ζπλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 733/2002 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Απξηιίνπ 2002, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
ηνκέα αλσηάηνπ επηπέδνπ.eu(1), θαη ηδίσο ην άξζξν 5 παξάγξαθνο 1, 
Μεηά απφ δηαβνπιεχζεηο κε ην κεηξψν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξάγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνχ 
(ΔΚ) αξηζ. 733/2002. 
Δθηηκψληαο ηα αθφινπζα: 
(1) Οη αξρηθέο θάζεηο πινπνίεζεο ηνπ ηνκέα αλσηάηνπ επηπέδνπ.eu, πνπ εγθαζηδξχεηαη δπλάκεη 
ηνπ θαλνληζκνχ (EΚ) αξηζ. 733/2002, νινθιεξψζεθαλ κε ηνλ νξηζκφ λνκηθήο νληφηεηαο, ε 
νπνία δεκηνπξγήζεθε εληφο ηεο Κνηλφηεηαο, γηα λα αζθήζεη ιεηηνπξγίεο κεηξψνπ, 
επηθνξηηζκέλνπ κε ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ηνκέα αλσηάηνπ επηπέδνπ.eu. Σν κεηξψν, 
πνπ νξίζηεθε κε ηελ απφθαζε 2003/375/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο(2), απαηηείηαη λα είλαη κε 
θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο, ν νπνίνο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί θαη λα παξέρεη ππεξεζίεο κε βάζε 
ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο θαη ζε πξνζηηέο ηηκέο. 
(2) Ζ ππνβνιή αίηεζεο γηα φλνκα ηνκέα πξέπεη λα θαζίζηαηαη δπλαηή κε ειεθηξνληθά κέζα 
κέζσ κηαο απιήο, γξήγνξεο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαδηθαζίαο, ζε φιεο ηηο επίζεκεο γιψζζεο 
ηεο Κνηλφηεηαο, κέζσ δηαπηζηεπκέλσλ θαηαρσξεηψλ. 
(3) Ζ δηαπίζηεπζε ησλ θαηαρσξεηψλ πξέπεη λα δηεμάγεηαη απφ ην κεηξψν, ζχκθσλα κε κηα 
δηαδηθαζία ε νπνία δηαζθαιίδεη ηνλ ζεκηηφ θαη αλνηθηφ αληαγσληζκφ κεηαμχ θαηαρσξεηψλ. Ζ 
δηαδηθαζία δηαπίζηεπζεο πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθή, δηαθαλήο θαη ακεξφιεπηε. Δπηιέμηκα γηα 
δηαπίζηεπζε πξέπεη λα είλαη κφλν κέξε ηα νπνία πιεξνχλ νξηζκέλεο βαζηθέο ηερληθέο 
απαηηήζεηο ηηο νπνίεο θαζνξίδεη ην κεηξψν. 
(4) Οη θαηαρσξεηέο πξέπεη λα θάλνπλ δεθηέο κφλν ηηο αηηήζεηο θαηαρψξηζεο νλνκάησλ ηνκέα 
πνπ ππνβάιινληαη κεηά απφ ηε δηαπίζηεπζή ηνπο θαη λα ηηο δηαβηβάδνπλ κε ηε ρξνλνινγηθή 
ζεηξά παξαιαβήο ηνπο. 
(5) Γηα ηελ θαιχηεξε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη κε ηελ επηθχιαμε 
νησλδήπνηε θνηλνηηθψλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηε δηθαηνδνζία θαη ην εθαξκνζηέν δίθαην ζε 
πεξίπησζε δηαθνξψλ κεηαμχ θαηαρσξεηψλ θαη θαηαρσξηδóλησλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνπο 
θνηλνηηθνχο ηίηινπο, ην εθαξκνζηέν δίθαην πξέπεη λα είλαη ην δίθαην ελφο εθ ησλ θξαηψλ κειψλ. 
(6) Οη θαηαρσξεηέο πξέπεη λα απαηηνχλ ηα αθξηβή ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ πειαηψλ ηνπο, 
φπσο πιήξεο φλνκα, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφ ηειεθψλνπ θαη δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ είλαη 
ππεχζπλν γηα ηελ ηερληθή ιεηηνπξγία ηνπ νλφκαηνο ηνκέα. 
(7) Σν κεηξψν πξέπεη λα αθνινπζεί πνιηηηθή πξνψζεζεο ηεο ρξήζεο φισλ ησλ επίζεκσλ 
γισζζψλ ηεο Κνηλφηεηαο. 
(8) χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 733/2002, ηα θξάηε κέιε δχλαληαη λα δεηήζνπλ ε 
επίζεκε νλνκαζία ηνπο, θαζψο θαη ην φλνκα κε ην νπνίν είλαη θνηλψο γλσζηά, λα κελ 
θαηαρσξίδνληαη απ επζείαο ζηνλ ηνκέα.eu, παξά κφλνλ απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο. Οη 
ρψξεο πνπ αλακέλεηαη λα πξνζρσξήζνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κεηά ηνλ Μάην ηνπ 2004 
πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δεζκεχζνπλ ηελ επίζεκε νλνκαζία ηνπο θαζψο θαη ην φλνκα κε ην 
νπνίν είλαη θνηλψο γλσζηά νχησο ψζηε λα κπνξνχλ λα ηα θαηαρσξίζνπλ ζε κεηαγελέζηεξε 
εκεξνκελία. 
(9) Πξέπεη λα επηηξέπεηαη ζε έλα θξάηνο κέινο λα νξίζεη ηνλ θνξέα ν νπνίνο ζα θαηαρσξίζεη 
σο φλνκα ηνκέα ηελ επίζεκε νλνκαζία ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο, θαζψο θαη ην φλνκα κε ην νπνίν 
είλαη θνηλψο γλσζηφ. Παξνκνίσο, πξέπεη λα επηηξέπεηαη ζηελ Δπηηξνπή λα επηιέγεη ηα νλφκαηα 
ηνκέα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Κνηλφηεηαο, θαη λα νξίδεη ηνλ 
θνξέα ησλ ελ ιφγσ νλνκάησλ ηνκέα. Σν κεηξψν πξέπεη λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλν λα δεζκεχεη 
έλαλ αξηζκφ εηδηθψλ νλνκάησλ ηνκέα γηα ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπ ιεηηνπξγία. 
(10) χκθσλα κε ην άξζξν 5 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 733/2002, νξηζκέλα 
θξάηε κέιε θνηλνπνίεζαλ ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηα άιια θξάηε κέιε έλαλ πεξηνξηζκέλν θαηάινγν 
επξέσο αλαγλσξηζκέλσλ νλνκάησλ φζνλ αθνξά γεσγξαθηθέο ή θαη γεσπνιηηηθέο έλλνηεο, πνπ 
έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ πνιηηηθή ή εδαθηθή ηνπο νξγάλσζε. Σέηνηνη θαηάινγνη πεξηιακβάλνπλ 
νλφκαηα ηα νπνία κπνξνχλ είηε λα κελ θαηαρσξίδνληαη, είηε λα θαηαρσξίδνληαη κφλν ζε ηνκέα 
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δεπηέξνπ επηπέδνπ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνιηηηθήο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Σα νλφκαηα 
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ελ ιφγσ θαηαιφγνπο δελ ππφθεηληαη ζηελ αξρή ηεο εμππεξέηεζεο 
θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. 
(11) Ζ αξρή ηεο εμππεξέηεζεο θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο πξέπεη λα απνηειέζεη ηε βαζηθή 
αξρή επίιπζεο δηαθνξψλ κεηαμχ θαηφρσλ πξνεγνχκελσλ δηθαησκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζηαδηαθήο θαηαρψξηζεο. Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζηαδηαθήο θαηαρψξηζεο, θαηά ηε 
δηάζεζε ησλ νλνκάησλ ηνκέα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ε αξρή ηεο εμππεξέηεζεο θαηά ζεηξά 
πξνηεξαηφηεηαο. 
(12) Γηα ηε δηαθχιαμε πξνεγνχκελσλ δηθαησκάησλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ απφ ην θνηλνηηθφ ή ην 
εζληθφ δίθαην, πξέπεη λα ζεζπηζηεί κηα δηαδηθαζία ζηαδηαθήο θαηαρψξηζεο. Ζ ζηαδηαθή 
θαηαρψξηζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν θάζεηο, κε ζθνπφ λα δηαζθαιηζηεί φηη δίλνληαη 
ζηνπο θαηφρνπο πξνεγνχκελσλ δηθαησκάησλ νη θαηάιιειεο επθαηξίεο ψζηε λα θαηαρσξίζνπλ ηα 
νλφκαηα επί ησλ νπνίσλ θαηέρνπλ πξνεγνχκελα δηθαηψκαηα. Σν κεηξψν πξέπεη λα δηαζθαιίδεη 
φηη ε επηθχξσζε ησλ δηθαησκάησλ δηελεξγείηαη απφ εληεηαικέλνπο θνξείο επηθχξσζεο. Βάζεη 
ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο, νη θνξείο επηθχξσζεο 
πξέπεη λα δηελεξγνχλ εθηίκεζε ηνπ δηεθδηθνχκελνπ δηθαηψκαηνο επί ζπγθεθξηκέλνπ νλφκαηνο. Ζ 
δηάζεζε ηνπ ελ ιφγσ νλφκαηνο πξέπεη θαηφπηλ λα γίλεηαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο εμππεξέηεζεο 
θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, εάλ γηα έλα φλνκα ηνκέα ππάξρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξνη ππνςήθηνη 
πνπ θαηέρνπλ πξνεγνχκελν δηθαίσκα. 
(13) Σν κεηξψν πξέπεη λα ζπλάςεη θαηάιιειε ζπκθσλία κεζεγγχεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 
δηαζθαιίζεη αδηάιεηπηε παξνρή ηεο ππεξεζίαο, θαη ηδίσο λα δηαζθαιίζεη φηη ζε πεξίπησζε 
αιιαγήο εθπξνζψπεζεο ή άιισλ απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ, ζα είλαη ζε ζέζε λα 
εμαθνινπζήζεη λα παξέρεη ππεξεζίεο ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα δηαδηθηχνπ κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή 
αλαζηάησζε. Σν κεηξψν πξέπεη επίζεο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο ζρεηηθνχο θαλφλεο γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, ηηο αξρέο, ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο, 
θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ πνζφηεηα θαη ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηε βάζε 
δεδνκέλσλ WHOIS. Σα νλφκαηα ηνκέα πνπ έρνπλ θξηζεί απφ δηθαζηήξην θξάηνπο κέινπο σο 
δπζθεκεηηθά, ξαηζηζηηθά ή αληίζεηα κε ην δεκφζην ζπκθέξνλ πξέπεη λα δεζκεχνληαη θαη, 
ελδερνκέλσο, λα απνζχξνληαη κεηά απφ ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο απφθαζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ. 
Σέηνηα νλφκαηα ηνκέα πξέπεη λα απνθιείνληαη απφ θάζε κειινληηθή θαηαρψξηζε. 
(14) ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή αθεξεγγπφηεηαο ελφο θαηφρνπ νλφκαηνο ηνκέα, εάλ δελ έρεη 
δξνκνινγεζεί κεηαβίβαζε έσο ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ θαηαρψξηζεο, ην φλνκα ηνκέα πξέπεη λα 
ηειεί ππφ αλαζηνιή γηα ζαξάληα εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Δάλ νη ελδηαθεξφκελνη θιεξνλφκνη ή 
δηαρεηξηζηέο δελ έρνπλ θαηαρσξίζεη ην φλνκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελ ιφγσ πεξηφδνπ, ην φλνκα 
δηαηίζεηαη ζε γεληθή θαηαρψξηζε. 
(15) Σν κεηξψν πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαθαιεί νλφκαηα ηνκέα, γηα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 
θαζνξηζκέλσλ ιφγσλ, εθφζνλ δνζεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν θάηνρν ηνπ νλφκαηνο ηνκέα ε 
δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα. Πξέπεη επίζεο λα είλαη δπλαηή ε αλάθιεζε ησλ 
νλνκάησλ ηνκέα κέζσ δηαδηθαζίαο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ. 
(16) Σν κεηξψν πξέπεη λα πξνβιέπεη ηε δηαδηθαζία ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ ε νπνία 
πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο δηεζλείο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα θαη, ηδίσο, ηηο 
ζρεηηθέο ζπζηάζεηο ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα 
δηαζθαιίζεη ηελ απνθπγή, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ησλ θεξδνζθνπηθψλ θαη θαηαρξεζηηθψλ 
θαηαρσξίζεσλ. 
(17) Σν κεηξψν πξέπεη λα επηιέγεη ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ κε ηελ θαηάιιειε 
εκπεηξνγλσζία, βάζεη αληηθεηκεληθψλ, δηαθαλψλ θαη ακεξφιεπησλ θξηηεξίσλ. Καηά ηε 
δηαδηθαζία ηεο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ πξέπεη λα ηεξείηαη έλαο ειάρηζηνο αξηζκφο 
εληαίσλ δηαδηθαζηηθψλ θαλφλσλ παξφκνησλ κε εθείλνπο πνπ ζεζπίζηεθαλ ζην πιαίζην ηεο 
πνιηηηθήο εληαίαο επίιπζεο δηαθνξψλ, ε νπνία εγθξίζεθε απφ ην ICANN (Internet Corporation of 
Assigned Names and Numbers). 
(18) Δλφςεη ηεο επηθείκελεο δηεχξπλζεο ηεο Έλσζεο, είλαη επηηαθηηθφ ην ζχζηεκα θαλφλσλ 
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ ζεζπίδεηαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ λα ηεζεί ζε ηζρχ ρσξίο 
θαζπζηέξεζε. 
(19) Σα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ είλαη ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηεο 
επηηξνπήο επηθνηλσληψλ πνπ ζπζηάζεθε βάζεη ηνπ άξζξνπ 22 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο 
2002/21/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ(3), 
ΔΞΔΓΧΔ ΣΟΝ ΠΑΡΟΝΣΑ ΚΑΝΟΝΗΜΟ: 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
Άξζξν 1 

Πεδίν εθαξκνγήο 
 
Ο παξψλ θαλνληζκφο ζεζπίδεη ηνπο θαλφλεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε 
θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ηνκέα αλσηάηνπ επηπέδνπ.eu θαη ηηο αξρέο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο γηα 
ηελ θαηαρψξηζε πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5 παξάγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 
733/2002. 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΑΡΥΔ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ 
Άξζξν 2 

Δπηιεμηκόηεηα θαη γεληθέο αξρέο θαηαρώξηζεο 
 
Έλα επηιέμηκν κέξνο, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν β) ηνπ θαλνληζκνχ 
(ΔΚ) αξηζ. 733/2002, επηηξέπεηαη λα θαηαρσξίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα νλφκαηα ηνκέα ζηνλ ηνκέα 
αλσηάηνπ επηπέδνπ.eu. 
Με ηελ επηθχιαμε ηνπ θεθαιαίνπ IV, έλα ζπγθεθξηκέλν φλνκα ηνκέα δηαηίζεηαη γηα ρξήζε ζην 
επηιέμηκν κέξνο ηνπ νπνίνπ ε αίηεζε έρεη παξαιεθζεί πξψηε θαηά ζεηξά απφ ην κεηξψν, κε 
ηερληθψο ζσζηφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 
παξφληνο θαλνληζκνχ, ην ελ ιφγσ θξηηήξην ηεο παξαιαβήο θαηά πξνηεξαηφηεηα ζα αλαθέξεηαη 
σο αξρή ηεο "εμππεξέηεζεο θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο". 
Απφ ηε ζηηγκή πνπ έλα φλνκα ηνκέα θαηαρσξίδεηαη, θαζίζηαηαη κε δηαζέζηκν γηα κειινληηθή 
θαηαρψξηζε, έσο φηνπ ιήμεη ε θαηαρψξηζε ρσξίο αλαλέσζε, ή έσο φηνπ ην φλνκα ηνκέα 
απνζπξζεί. 
Δθηφο εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, ηα νλφκαηα ηνκέα 
θαηαρσξίδνληαη απ επζείαο ζην φλνκα ηνκέα αλσηάηνπ επηπέδνπ.eu. 
Ζ θαηαρψξηζε νλφκαηνο ηνκέα είλαη έγθπξε κφλν κεηά απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ αλάινγνπ ηέινπο 
απφ ην κέξνο πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε. 
Σα νλφκαηα ηνκέα πνπ θαηαρσξίδνληαη ζηνλ ηνκέα αλσηάηνπ επηπέδνπ.eu είλαη κεηαβηβάζηκα 
κφλν ζε κέξε ηα νπνία είλαη επηιέμηκα γηα θαηαρψξηζε νλνκάησλ ηνκέα.eu. 
 

Άξζξν 3 
Αηηήζεηο θαηαρώξηζεο νλόκαηνο ηνκέα 

 
Ζ αίηεζε θαηαρψξηζεο νλφκαηνο ηνκέα πεξηιακβάλεη φια ηα θάησζη ζηνηρεία: 
α) ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ κέξνπο πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε· 
β) δήισζε, ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ηνπ κέξνπο πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε φηη πιεξνί ηα γεληθά 
θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο πνπ ζεζπίδνληαη ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν β) ηνπ 
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 733/2002· 
γ) βεβαίσζε, ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ηνπ κέξνπο πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε φηη, εμ φζσλ 
γλσξίδεη, ε αίηεζε θαηαρψξηζεο νλφκαηνο ηνκέα ππνβάιιεηαη θαιφπηζηα θαη φηη δελ παξαβηάδεη 
νηαδήπνηε δηθαηψκαηα ηξίηνπ κέξνπο· 
δ) δέζκεπζε, ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ηνπ κέξνπο πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε φηη ζα ηεξήζεη 
φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο θαηαρψξηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαδηθαζίαο 
ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην θεθάιαην VI. 
Οηαδήπνηε νπζηψδεο αλαθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία α) έσο δ) 
ζπληζηά παξάβαζε ησλ φξσλ θαηαρψξηζεο. 
Οηαδήπνηε επαιήζεπζε απφ ην κεηξψν ηεο εγθπξφηεηαο ησλ αηηήζεσλ θαηαρψξηζεο 
πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ ηελ θαηαρψξηζε, κε πξσηνβνπιία ηνπ κεηξψνπ ή ζην πιαίζην 
δηαθνξάο πνπ αλαθχπηεη ζρεηηθά κε ηελ θαηαρψξηζε ηνπ ζρεηηθνχ νλφκαηνο ηνκέα, εμαηξέζεη 
ησλ αηηήζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζηαδηαθήο θαηαρψξηζεο, 
δπλάκεη ησλ άξζξσλ 10, 12 θαη 14. 
 

Άξζξν 4 
Γηαπίζηεπζε θαηαρσξεηώλ 

 
Μφλνλ νη θαηαρσξεηέο πνπ είλαη δηαπηζηεπκέλνη απφ ην κεηξψν επηηξέπεηαη λα παξέρνπλ 
ππεξεζίεο θαηαρψξηζεο γηα νλφκαηα ηνπ ηνκέα αλσηάηνπ επηπέδνπ.eu. 
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Ζ δηαδηθαζία δηαπίζηεπζεο θαηαρσξεηψλ θαζνξίδεηαη απφ ην κεηξψν θαη είλαη εχινγε, 
δηαθαλήο θαη ακεξφιεπηε, δηαζθαιίδεη δε ηνπο απνηειεζκαηηθνχο θαη δίθαηνπο φξνπο 
αληαγσληζκνχ. 
Οη θαηαρσξεηέο απαηηείηαη λα έρνπλ πξφζβαζε θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα απηφκαηα ζπζηήκαηα 
θαηαρψξηζεο ηνπ κεηξψνπ. Σν κεηξψν δχλαηαη λα ζέζεη πεξαηηέξσ βαζηθέο ηερληθέο απαηηήζεηο 
γηα ηε δηαπίζηεπζε ησλ θαηαρσξεηψλ. 
Σν κεηξψν δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνπο θαηαρσξεηέο ηελ πξνθαηαβνιηθή πιεξσκή ησλ ηειψλ 
θαηαρψξηζεο, ηα νπνία θαζνξίδνληαη εηεζίσο απφ ην κεηξψν βάζεη ινγηθήο εθηίκεζεο ηεο 
αγνξάο. 
Ζ δηαδηθαζία, νη φξνη δηαπίζηεπζεο ησλ θαηαρσξεηψλ θαη ν θαηάινγνο ησλ δηαπηζηεπκέλσλ 
θαηαρσξεηψλ δηαηίζεληαη ζην θνηλφ απφ ην κεηξψν ζε εχθνια πξνζβάζηκε κνξθή. 
Κάζε θαηαρσξεηήο δεζκεχεηαη κε ζχκβαζε κε ην κεηξψν λα ηεξεί ηνπο φξνπο δηαπίζηεπζεο 
θαη, ηδίσο, λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο αξρέο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ ζεζπίδνληαη ζηνλ 
παξφληα θαλνληζκφ. 
 

Άξζξν 5 
Γηαηάμεηο πεξί θαηαρσξεηώλ 

 
Με ηελ επηθχιαμε νηνπδήπνηε θαλφλα δηέπεη ηε δηθαηνδνζία θαη ην εθαξκνζηέν δίθαην, νη 
ζπκθσλίεο κεηαμχ ηνπ θαηαρσξεηή θαη ηνπ θαηαρσξίδνληνο φλνκα ηνκέα δελ κπνξνχλ λα 
νξίδνπλ σο εθαξκνζηέν άιιν δίθαην πιελ ηνπ δηθαίνπ ελφο εθ ησλ θξαηψλ κειψλ νχηε κπνξνχλ 
λα νξίδνπλ σο αξκφδην θνξέα επίιπζεο δηαθνξψλ, εθηφο θαη αλ έρεη επηιεγεί απφ ην κεηξψν 
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 23, νχηε δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην, νχηε δηθαζηήξην εθηφο ηεο Κνηλφηεηαο. 
Ο θαηαρσξεηήο ν νπνίνο ιακβάλεη πεξηζζφηεξεο απφ κία αηηήζεηο θαηαρψξηζεο γηα ην ίδην 
φλνκα δηαβηβάδεη ηηο ελ ιφγσ αηηήζεηο ζην κεηξψν κε ηε ρξνλνινγηθή ζεηξά κε ηελ νπνία 
ειήθζεζαλ. 
ην κεηξψν δηαβηβάδνληαη κφλνλ αηηήζεηο νη νπνίεο ιακβάλνληαη κεηά απφ ηελ εκεξνκελία 
δηαπίζηεπζεο. 
Οη θαηαρσξεηέο απαηηνχλ απφ φινπο ηνπο ππνςεθίνπο λα ππνβάιινπλ αθξηβή θαη αμηφπηζηα 
ζηνηρεία, ελφο ηνπιάρηζηνλ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ηερληθή 
ιεηηνπξγία ηνπ νλφκαηνο ηνκέα γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη ε αίηεζε. 
Οη θαηαρσξεηέο δχλαληαη λα εθπνλήζνπλ ζπζηήκαηα εκπνξηθψλ ζεκάησλ, επαιήζεπζεο 
ηαπηφηεηαο θαη ζεκάησλ εκπηζηνζχλεο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 
θαηαλαισηψλ ζηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαηίζεληαη κέζσ ελφο νλφκαηνο ηνκέα ην 
νπνίν έρνπλ θαηαρσξίζεη, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ εζληθφ θαη θνηλνηηθφ δίθαην. 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΓΛΩΔ ΚΑΙ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ 
Άξζξν 6 
Γιώζζεο 

 
Οη θαηαρσξίζεηο νλνκάησλ ηνκέα.eu αξρίδνπλ λα γίλνληαη κφλνλ αθνχ ην κεηξψν ελεκεξψζεη 
ηελ Δπηηξνπή φηη νη αηηήζεηο θαηαρψξηζεο νλνκάησλ ηνκέα.eu θαη νη θνηλνπνηήζεηο ησλ 
απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαρψξηζε είλαη δπλαηέο ζε φιεο ηηο επίζεκεο γιψζζεο ησλ 
θνηλνηηθψλ νξγάλσλ, νη νπνίεο εθεμήο θαινχληαη "επίζεκεο γιψζζεο". 
Σν κεηξψν δηαζθαιίδεη φηη νηαδήπνηε θνηλνπνίεζή ηνπ, ε νπνία ζίγεη ηα δηθαηψκαηα ελφο κέξνπο 
ζε ζρέζε κε ηελ θαηαρψξηζε, φπσο ε ρνξήγεζε, ε κεηαβίβαζε, ε αθχξσζε ή ε απφζπξζε 
νλφκαηνο, είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε φιεο ηηο επίζεκεο γιψζζεο. 
Σν κεηξψν δηελεξγεί ηελ θαηαρψξηζε ησλ νλνκάησλ ηνκέα ρξεζηκνπνηψληαο φινπο ηνπο 
αιθαβεηηθνχο ραξαθηήξεο ησλ επηζήκσλ γισζζψλ, εθφζνλ δηαηίζεληαη ηα θαηάιιεια δηεζλή 
πξφηππα. 
Σν κεηξψν δελ νθείιεη λα εθηειεί ιεηηνπξγίεο ρξεζηκνπνηψληαο άιιεο γιψζζεο εθηφο απφ ηηο 
επίζεκεο. 
 

Άξζξν 7 
Γηαδηθαζία γηα ηα γεσγξαθηθά θαη γεσπνιηηηθά νλόκαηα πνπ έρνπλ δεζκεπζεί 

 
Οη αληηξξήζεηο πνπ πξνβάιινληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αληηξξήζεσλ φζνλ 
αθνξά ηνπο θαηαιφγνπο ησλ επξέσο αλαγλσξηζκέλσλ νλνκάησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 
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παξάγξαθνο 2 ηξίην εδάθην ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 733/2002, θνηλνπνηνχληαη ζηα κέιε ηεο 
επηηξνπήο επηθνηλσληψλ πνπ έρεη ζπζηαζεί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 22 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο 
2002/21/ΔΚ θαη ζηνλ γεληθφ δηεπζπληή ηεο γεληθήο δηεχζπλζεο νηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο ηεο 
Δπηηξνπήο. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο επηθνηλσληψλ θαη ν γεληθφο δηεπζπληήο δχλαληαη λα νξίζνπλ 
άιινπο ππεπζχλνπο γηα ηηο επαθέο ζρεηηθά κε ηηο ελ ιφγσ θνηλνπνηήζεηο. 
Οη αληηξξήζεηο θαη ν δηνξηζκφο ππεπζχλσλ γηα ηηο επαθέο θνηλνπνηνχληαη κε ηε κνξθή 
ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο, κε επίδνζε απφ ηδησηηθή ηαρπδξνκηθή εηαηξεία ή απηνπξνζψπσο, ή 
κέζσ ηαρπδξνκείνπ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή θαη απφδεημε παξαιαβήο. 
Δλ αλακνλή επίιπζεο ησλ αληηξξήζεσλ, ην κεηξψν δεκνζηεχεη ζηνλ ηζηφηνπφ ηνπ δχν 
θαηαιφγνπο νλνκάησλ. Ο έλαο θαηάινγνο πεξηιακβάλεη ηνλ θαηάινγν ησλ νλνκάησλ πνπ ε 
Δπηηξνπή έρεη θνηλνπνηήζεη σο κε θαηαρσξίζηκα. Ο άιινο θαηάινγνο πεξηιακβάλεη ηνλ 
θαηάινγν ησλ νλνκάησλ πνπ ε Δπηηξνπή έρεη θνηλνπνηήζεη σο θαηαρσξίζηκα κφλν ζε ηνκέα 
δεπηέξνπ επηπέδνπ. 
 

Άξζξν 8 
Ολόκαηα ρσξώλ θαη θσδηθνί άιθα-2 πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ρώξεο 

 
Σα θξάηε κέιε θαη νη ππφ έληαμε ρψξεο δχλαληαη λα δεηήζνπλ ε επίζεκε νλνκαζία ηνπο θαη ην 
φλνκα κε ην νπνίν είλαη θνηλψο γλσζηά ζε κία ή πεξηζζφηεξεο επίζεκεο γιψζζεο ηεο 
Κνηλφηεηαο, κεηά απφ ηε δηεχξπλζή ηεο ηνλ Μάην ηνπ 2004, λα κελ θαηαρσξίδνληαη απ επζείαο 
ζηνλ ηνκέα αλσηάηνπ επηπέδνπ.eu απφ νηνδήπνηε πξφζσπν εθηφο απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο 
ρψξαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, θάζε θξάηνο κέινο ή ππφ έληαμε ρψξα δηαβηβάδεη ζηελ Δπηηξνπή 
εληφο δχν κελψλ κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπο παξφληνο θαλνληζκνχ θαηάινγν ησλ νλνκάησλ 
εθείλσλ πνπ πξέπεη λα δεζκεπζνχλ θαη θνηλνπνηεί ηνλ θνξέα πνπ δηνξίζηεθε γηα λα 
εθπξνζσπήζεη ηελ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο ζηελ θαηαρψξηζε νλνκάησλ. 
Ζ Δπηηξνπή θνηλνπνηεί ζην κεηξψν ηα νλφκαηα πνπ δεζκεχνληαη θαη ηνπο θνξείο πνπ 
εθπξνζσπνχλ ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο ζηελ θαηαρψξηζε νλνκάησλ. 
Οη ππνςήθηεο γηα έληαμε ρψξεο πνπ δελ πξφθεηηαη λα πξνζρσξήζνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 
ηνλ Μάην ηνπ 2004 θαη ηα θξάηε κέιε ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ πνπ δελ είλαη θξάηε 
κέιε δχλαληαη λα δεηήζνπλ ε επίζεκε νλνκαζία ηνπο θαη ην φλνκα κε ην νπνίν είλαη θνηλψο 
γλσζηά ζηε γιψζζα ηνπο, θαζψο θαη ζε νηαδήπνηε επίζεκε γιψζζα, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2004 
λα κελ θαηαρσξίδνληαη απ επζείαο ζηνλ ηνκέα αλσηάηνπ επηπέδνπ.eu. Γηα ην ζθνπφ απηφ, νη ελ 
ιφγσ ρψξεο δχλαληαη λα δηαβηβάζνπλ ζηελ Δπηηξνπή, εληφο δχν κελψλ κεηά απφ ηελ έλαξμε 
ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, θαηάινγν ησλ νλνκάησλ εθείλσλ πνπ δελ πξέπεη λα 
θαηαρσξηζηνχλ. 
Ζ Δπηηξνπή θνηλνπνηεί ζην κεηξψν ηα νλφκαηα πνπ δελ θαηαρσξίδνληαη. 
Οη θσδηθνί άιθα-2 πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ρψξεο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαρψξηζε 
νλνκάησλ ηνκέα απ επζείαο ζηνλ ηνκέα αλσηάηνπ επηπέδνπ.eu. 

 
Άξζξν 9 

Όλνκα ηνκέα δεπηέξνπ επηπέδνπ γηα ηα γεσγξαθηθά θαη γεσπνιηηηθά νλόκαηα 
 

Ζ θαηαρψξηζε γεσγξαθηθψλ θαη γεσπνιηηηθψλ ελλνηψλ σο νλνκάησλ ηνκέα, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 5 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν β) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 733/2002 δχλαηαη λα 
δηαζθαιίδεηαη απφ έλα θξάηνο κέινο πνπ έρεη θνηλνπνηήζεη ηα νλφκαηα. Ζ ελ ιφγσ θαηαρψξηζε 
δχλαηαη λα γίλεηαη ζε νηνδήπνηε φλνκα ηνκέα ην νπνίν έρεη θαηαρσξηζηεί απφ ην ελ ιφγσ 
θξάηνο κέινο. 
Ζ Δπηηξνπή δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ην κεηξψν λα εηζαγάγεη νλφκαηα ηνκέα απ επζείαο ζηνλ 
ηνκέα αλσηάηνπ επηπέδνπ.eu, γηα ρξήζε απφ ηα θνηλνηηθά ζεζκηθά φξγαλα θαη νξγαληζκνχο. 
Μεηά απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη φρη αξγφηεξν απφ κία εβδνκάδα 
πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ ζηαδηαθήο θαηαρψξηζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην θεθάιαην IV, 
ε Δπηηξνπή θνηλνπνηεί ζην κεηξψν ηα νλφκαηα πνπ πξέπεη λα δεζκεπζνχλ θαη ηνπο θνξείο πνπ 
εθπξνζσπνχλ ηα θνηλνηηθά ζεζκηθά φξγαλα θαη νξγαληζκνχο ζηελ θαηαρψξηζε νλνκάησλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ IV ΣΑΓΙΑΚΗ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ 
Άξζξν 10 

Δπηιέμηκα κέξε θαη νλόκαηα πνπ κπνξνύλ λα θαηαρσξίζνπλ 
 

1. Οη θάηνρνη πξνεγνχκελσλ δηθαησκάησλ πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί ή ζεζπηζηεί απφ ην εζληθφ ή 
θαη ην θνηλνηηθφ δίθαην θαη νη δεκφζηνη θνξείο δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα θαηαρψξηζε 
νλνκάησλ ηνκέα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζηαδηαθήο θαηαρψξηζεο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε 
ηεο γεληθήο θαηαρψξηζεο ζηνλ ηνκέα.eu. 
Σα "πξνεγνχκελα δηθαηψκαηα" πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηα θαηαηεζέληα εζληθά εκπνξηθά 
ζήκαηα, ηα θαηαηεζέληα θνηλνηηθά εκπνξηθά ζήκαηα, ηηο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο ή ηηο νλνκαζίεο 
πξνέιεπζεο θαη, ζην κέηξν πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ην εζληθφ δίθαην ησλ θξαηψλ κειψλ ζηα 
νπνία θαηέρνληαη, ηα κε θαηαηεζέληα εκπνξηθά ζήκαηα, ηηο εκπνξηθέο επσλπκίεο, ηα 
αλαγλσξηζηηθά ηαπηφηεηαο επηρείξεζεο, ηηο εηαηξηθέο επσλπκίεο, ηα νηθνγελεηαθά νλφκαηα θαη 
ηνπο ραξαθηεξηζηηθνχο ηίηινπο πξνζηαηεπφκελσλ ινγνηερληθψλ θαη θαιιηηερληθψλ έξγσλ. 
ηνπο "δεκφζηνπο θνξείο" πεξηιακβάλνληαη ηα θνηλνηηθά φξγαλα θαη νξγαληζκνί ηεο Έλσζεο, νη 
εζληθέο θαη ηνπηθέο θπβεξλήζεηο, νη θπβεξλεηηθνί θνξείο, νη αξρέο, νη νξγαληζκνί θαη νη θνξείο 
πνπ δηέπνληαη απφ ην δεκφζην δίθαην, θαζψο θαη νη δηεζλείο θαη δηαθπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί. 
2. Ζ θαηαρψξηζε κε βάζε πξνεγνχκελν δηθαίσκα ζπλίζηαηαη ζηελ θαηαρψξηζε νιφθιεξνπ ηνπ 
νλφκαηνο γηα ην νπνίν πθίζηαηαη πξνεγνχκελν δηθαίσκα, φπσο αλαγξάθεηαη ζηα έγγξαθα πνπ 
απνδεηθλχνπλ φηη ην ελ ιφγσ δηθαίσκα ππάξρεη. 
3. Ζ θαηαρψξηζε απφ δεκφζην θνξέα ζπλίζηαηαη ζηελ θαηαρψξηζε νιφθιεξνπ ηνπ νλφκαηνο 
ηνπ δεκνζίνπ θνξέα ή ηνπ αθξσλπκίνπ ην νπνίν γεληθψο ρξεζηκνπνηεί. Οη δεκφζηνη θνξείο πνπ 
είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηνίθεζε ζπγθεθξηκέλσλ γεσγξαθηθψλ εδαθψλ δχλαληαη επίζεο λα 
θαηαρσξίζνπλ ην πιήξεο φλνκα ησλ εδαθψλ γηα ηα νπνία είλαη ππεχζπλνη, θαη ην φλνκα κε ην 
νπνίν ηα ελ ιφγσ εδάθε είλαη θνηλψο γλσζηά. 
 

Άξζξν 11 
Δηδηθνί ραξαθηήξεο 

 
Όζνλ αθνξά ηελ θαηαρψξηζε πιήξσλ νλνκάησλ, φηαλ ηα νλφκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ 
δηάζηεκα κεηαμχ ησλ ιέμεσλ ή ησλ ηκεκάησλ ιέμεσλ, ινγίδεηαη φηη ππάξρεη ηαπηνπνίεζε κεηαμχ 
απηψλ ησλ πιήξσλ νλνκάησλ θαη ησλ ηδίσλ νλνκάησλ πνπ είλαη γξακκέλα κε παχιεο κεηαμχ 
ησλ ηκεκάησλ ιέμεσλ ή ζπλδπάδνληαη ζε κία ιέμε ζην εθαξκνδφκελν φλνκα ηνκέα. 
Όηαλ ην φλνκα γηα ην νπνίν πξνβάιινληαη πξνεγνχκελα δηθαηψκαηα πεξηιακβάλεη εηδηθνχο 
ραξαθηήξεο, δηαζηήκαηα ή ζεκεία ζηίμεο, απηά απαιείθνληαη εμ νινθιήξνπ απφ ην αληίζηνηρν 
φλνκα ηνκέα, θαη αληηθαζίζηαληαη απφ παχιεο ή, εάλ είλαη δπλαηφλ, κεηαγξάθνληαη. 
ηνπο εηδηθνχο ραξαθηήξεο θαη ηα ζεκεία ζηίμεο φπσο αλαθέξνληαη ζην δεχηεξν εδάθην 
πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 

�D @ >ΑΝΑΦΟΡΑ Δ ΓΡΑΦΖΚΟ> $ % ^ & * ( ) + = <> { } [...] | \ /:; ',. ? 
Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 6 ηξίην εδάθην, εάλ ην φλνκα γηα ην νπνίν πθίζηαηαη 
πξνεγνχκελν δηθαίσκα πεξηιακβάλεη γξάκκαηα ηα νπνία έρνπλ επηπξφζζεηα νξζνγξαθηθά 
ζεκάδηα πνπ δελ κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ ζε θψδηθα ASCII, φπσο ηα δ, η ή ξ, ηα ελ ιφγσ 
γξάκκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ρσξίο ηα νξζνγξαθηθά ζεκάδηα (ήηνη a, e, n) ή αληηθαζίζηαληαη απφ 
ζπκβαηηθά απνδεθηή νξζνγξαθία (φπσο ae). ε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, ην φλνκα ηνκέα 
είλαη ηαπηφζεκν κε ηα ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ ή ησλ ιέμεσλ ηνπ νλφκαηνο γηα ην νπνίν πθίζηαηαη 
πξνεγνχκελν δηθαίσκα. 
 

Άξζξν 12 
Αξρέο ζηαδηαθήο θαηαρώξηζεο 

 
1. H ζηαδηαθή θαηαρψξηζε δελ μεθηλάεη πξηλ απφ ηελ 1ε Μαΐνπ 2004 θαη μεθηλά κφλνλ εθφζνλ 
ηεξείηαη ε απαίηεζε ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 6 θαη έρεη ιήμεη ε πεξίνδνο πνπ 
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8. 
Σν κεηξψν δεκνζηεχεη ηνπιάρηζηνλ δχν κήλεο λσξίηεξα ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ζηαδηαθήο 
θαηαρψξηζεο θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά φινπο ηνπο δηαπηζηεπκέλνπο θαηαρσξεηέο. 
Σν κεηξψν δεκνζηεχεη ζηνλ ηζηφηνπφ ηνπ δχν κήλεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζηαδηαθήο 
θαηαρψξηζεο ιεπηνκεξή πεξηγξαθή φισλ ησλ ηερληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ κέηξσλ πνπ 
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ρξεζηκνπνηεί, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ θαηάιιειε, δίθαηε θαη ηερληθψο νξζή δηνίθεζε 
ηεο πεξηφδνπ ζηαδηαθήο θαηαρψξηζεο. 
2. Ζ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζηαδηαθήο θαηαρψξηζεο είλαη ηέζζεξηο κήλεο. Ζ γεληθή θαηαρψξηζε 
ησλ νλνκάησλ ηνκέα δελ μεθηλάεη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ ζηαδηαθήο 
θαηαρψξηζεο. 
Ζ ζηαδηαθή θαηαρψξηζε ζπλίζηαηαη ζε δχν θάζεηο δηάξθεηαο δχν κελψλ έθαζηε. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο θάζεο ηεο ζηαδηαθήο θαηαρψξηζεο, κφλν γηα ηα θαηαηεζέληα 
εζληθά θαη θνηλνηηθά εκπνξηθά ζήκαηα, ηηο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο θαη ηα νλφκαηα θαη αθξσλχκηα 
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 παξάγξαθνο 3, δχλαηαη λα ππνβιεζεί αίηεζε γηα θαηαρψξηζή 
ηνπο σο νλνκάησλ ηνκέα απφ θαηφρνπο πξνεγνχκελσλ δηθαησκάησλ θαη θαηφρσλ αδεηψλ θαη 
απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 παξάγξαθνο 1. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο θάζεο ηεο ζηαδηαθήο θαηαρψξηζεο, γηα ηα νλφκαηα ηα νπνία 
κπνξνχλ λα θαηαρσξηζηνχλ ζηελ πξψηε θάζε, θαζψο θαη γηα ηα νλφκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε 
φια ηα άιια πξνεγνχκελα δηθαηψκαηα, δχλαηαη λα ππνβιεζεί αίηεζε θαηαρψξηζήο ηνπο σο 
νλνκάησλ ηνκέα απφ θαηφρνπο πξνεγνχκελσλ δηθαησκάησλ. 
3. Ζ αίηεζε θαηαρψξηζεο νλφκαηνο ηνκέα βάζεη πξνεγνχκελνπ δηθαηψκαηνο, δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 10 παξάγξαθνη 1 θαη 2 πεξηιακβάλεη αλαθνξά ζηε λνκηθή βάζε ηνπ εζληθνχ ή 
θνηλνηηθνχ δηθαίνπ γηα δηθαίσκα επί ηνπ νλφκαηνο, θαζψο θαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, 
φπσο ηνλ αξηζκφ θαηαρψξηζεο εκπνξηθνχ ζήκαηνο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δεκνζίεπζε ζε 
επίζεκε εθεκεξίδα ή ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο, πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαρψξηζε ζε 
επαγγεικαηηθέο ή εκπνξηθέο ελψζεηο θαη ζε εκπνξηθά επηκειεηήξηα. 
4. Σν κεηξψν δχλαηαη λα εμαξηά ηηο αηηήζεηο γηα θαηαρψξηζε νλφκαηνο ηνκέα απφ ηελ θαηαβνιή 
επηπξφζζεησλ ηειψλ, ππφ ηνλ φξν φηη ηα ελ ιφγσ ηέιε ρξεζηκεχνπλ απιψο ζηελ θάιπςε ηνπ 
θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. Σν κεηξψν δχλαηαη λα 
επηβάιιεη δηαθνξνπνηεκέλα ηέιε, αλάινγα κε ηελ πνιππινθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ επηθχξσζε πξνεγνχκελσλ δηθαησκάησλ. 
5. ην ηέινο ηεο ζηαδηαθήο θαηαρψξηζεο δηεμάγεηαη αλεμάξηεηνο έιεγρνο κε έμνδα ηνπ κεηξψνπ 
θαη ηα πνξίζκαηά ηνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή. Ο ειεγθηήο δηνξίδεηαη απφ ην κεηξψν, κεηά 
απφ δηαβνχιεπζε κε ηελ Δπηηξνπή. θνπφο ηνπ ειέγρνπ είλαη λα επηβεβαησζεί ε δίθαηε, 
θαηάιιειε θαη νξζή απφ ιεηηνπξγηθή θαη ηερληθή άπνςε δηνίθεζε ηεο πεξηφδνπ ζηαδηαθήο 
θαηαρψξηζεο απφ ην κεηξψν. 
6. Γηα ηελ επίιπζε δηαθνξάο ζρεηηθά κε φλνκα ηνκέα εθαξκφδνληαη νη θαλφλεο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην θεθάιαην VI. 
 

Άξζξν 13 
Δπηινγή θνξέσλ επηθύξσζεο 

 
Οη θνξείο επηθχξσζεο είλαη λνκηθά πξφζσπα, εγθαηεζηεκέλα ζην έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο. Οη 
θνξείο επηθχξσζεο πξέπεη λα είλαη επππφιεπηνη νξγαληζκνί κε αλάινγε εκπεηξία. Σν κεηξψν 
επηιέγεη ηνπο θνξείο επηθχξσζεο κε αληηθεηκεληθφ, δηαθαλή θαη ακεξφιεπην ηξφπν, 
δηαζθαιίδνληαο ηελ επξχηεξε δπλαηή γεσγξαθηθή πνηθηιία. Σν κεηξψν απαηηεί απφ ηνλ θνξέα 
επηθχξσζεο λα εθηειεί ηελ επηθχξσζε κε αληηθεηκεληθφ, δηαθαλή θαη ακεξφιεπην ηξφπν. 
Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ ηελ επηθχξσζε ησλ νλνκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 
παξάγξαθνο 3. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ηα θξάηε κέιε απνζηέιινπλ ζηελ Δπηηξνπή, εληφο δχν 
κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ζαθείο νδεγίεο γηα ηηο δηεπζχλζεηο 
ζηηο νπνίεο πξέπεη λα απνζηέιινληαη ηα πξνο επαιήζεπζε απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Δπηηξνπή 
θνηλνπνηεί ζην κεηξψν ηηο ελ ιφγσ δηεπζχλζεηο. 
Σν κεηξψν δεκνζηεχεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θνξείο επηθχξσζεο ζηνλ ηζηφηνπφ ηνπ. 
 

Άξζξν 14 
Δπηθύξσζε θαη θαηαρώξηζε ησλ αηηήζεσλ πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζηαδηαθήο θαηαρώξηζεο 
 
Όιεο νη αμηψζεηο επί πξνεγνχκελσλ δηθαησκάησλ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 10 παξάγξαθνη 1 θαη 2, 
πξέπεη λα κπνξνχλ λα επαιεζεπηνχλ βάζεη ζηνηρείσλ ηα νπνία απνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε 
δηθαηψκαηνο ζχκθσλα κε ην δίθαην δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ππάξρεη. 
Σν κεηξψν, κεηά απφ ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο, δεζκεχεη ην ζρεηηθφ φλνκα ηνκέα, έσο φηνπ 
πξαγκαηνπνηεζεί ε επηθχξσζε ή έσο φηνπ ιήμεη ε πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ απνδεηθηηθψλ 
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ζηνηρείσλ. Δάλ ζην κεηξψν ππνβιεζεί πάλσ απφ κία αίηεζε αμίσζεο γηα ηνλ ίδην ηνκέα θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζηαδηαθήο θαηαρψξηζεο, νη αηηήζεηο εμεηάδνληαη κε απζηεξή ρξνλνινγηθή 
ζεηξά. 
Σν κεηξψν θαζηζηά δηαζέζηκε κηα βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηα 
νλφκαηα ηνκέα πνπ ππνβάιινληαη γηα θαηαρψξηζε δπλάκεη ηεο δηαδηθαζίαο ζηαδηαθήο 
θαηαρψξηζεο, ηνπο αηηνχληεο, ηνλ θαηαρσξεηή πνπ ππέβαιε ηελ αίηεζε, ηελ πξνζεζκία 
ππνβνιήο ησλ εγγξάθσλ επηθχξσζεο, θαζψο θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο αμηψζεηο επί ησλ 
νλνκάησλ. 
Κάζε αηηψλ ππνβάιιεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηα νπνία θαηαδεηθλχνπλ φηη είλαη θάηνρνο 
πξνεγνχκελνπ δηθαηψκαηνο, γηα ην νπνίν πξνβάιιεη αμίσζε, επί ζρεηηθνχ νλφκαηνο. Σα 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία ππνβάιινληαη ζηνλ θνξέα επηθχξσζεο πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ην 
κεηξψν. Ο αηηψλ ππνβάιιεη ηα ζηνηρεία έηζη ψζηε απηά λα παξαιακβάλνληαη απφ ηνλ θνξέα 
επηθχξσζεο εληφο ζαξάληα εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα φλνκα ηνκέα. Δάλ ηα 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία δελ έρνπλ παξαιεθζεί έσο ηελ αλσηέξσ πξνζεζκία, ε αίηεζε γηα φλνκα 
ηνκέα απνξξίπηεηαη. 
Οη θνξείο ηεθκεξίσζεο ρξνλνζθξαγίδνπλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο. 
Οη θνξείο επηθχξσζεο εμεηάδνπλ ηηο αηηήζεηο γηα θάζε ζπγθεθξηκέλν φλνκα ηνκέα κε βάζε ηε 
ζεηξά παξαιαβήο ηεο αίηεζεο απφ ην κεηξψν. 
Ο εθάζηνηε θνξέαο επηθχξσζεο εμεηάδεη εάλ ν αηηψλ πνπ έρεη ζεηξά λα αμηνινγεζεί γηα φλνκα 
ηνκέα θαη έρεη ππνβάιεη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία εκπξφζεζκα θαηέρεη πξνεγνχκελα δηθαηψκαηα 
επί ηνπ νλφκαηνο. Δάλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία δελ παξαιεθζνχλ εγθαίξσο ή εάλ ν θνξέαο 
επηθχξσζεο θξίλεη φηη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία δελ ηεθκεξηψλνπλ πξνεγνχκελν δηθαίσκα, ην 
θνηλνπνηεί ζην κεηξψν. 
Δάλ ν θνξέαο επηθχξσζεο θξίλεη φηη πθίζηαληαη πξνεγνχκελα δηθαηψκαηα ζρεηηθά κε αίηεζε γηα 
ζπγθεθξηκέλν φλνκα ηνκέα, ε νπνία έρεη πξνηεξαηφηεηα, πξνβαίλεη ζηε ζρεηηθή θνηλνπνίεζε ζην 
κεηξψν. 
Ζ ελ ιφγσ εμέηαζε θάζε αμίσζεο κε βάζε ηε ρξνλνινγηθή ζεηξά παξαιαβήο ζπλερίδεηαη έσο 
φηνπ εληνπηζηεί αμίσζε γηα ηελ νπνία επηβεβαηψλεηαη ε χπαξμε πξνεγνχκελσλ δηθαησκάησλ 
επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νλφκαηνο απφ ηνλ θνξέα επηθχξσζεο. 
Σν κεηξψν θαηαρσξίδεη ην φλνκα ηνκέα βάζεη ηεο αξρήο ηεο "εμππεξέηεζεο θαηά ζεηξά 
πξνηεξαηφηεηαο" εθφζνλ δηαπηζηψζεη φηη ν αηηψλ θαηέδεημε ηελ χπαξμε πξνγελεζηέξνπ 
δηθαηψκαηνο ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην δεχηεξν, ηξίην θαη ηέηαξην 
εδάθην. 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ V ΚΑΣΑΥΩΡΙΔΙ, ΓΔΓΟΜΔΝΑ WHOIS ΚΑΙ ΑΝΑΡΜΟΣΔ ΚΑΣΑΥΩΡΙΔΙ 
Άξζξν 15 

πκθσλία κεζεγγύεζεο 
 

1. Σν κεηξψν, ηδίαηο δαπάλαηο, ζπλάπηεη ζπκθσλία κε επππφιεπην θαηαπηζηεπκαηνδφρν ή 
άιινλ θνξέα κεζεγγχεζεο εγθαηεζηεκέλν ζην έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο, νξίδνληαο ηελ Δπηηξνπή 
σο δηθαηνχρν ηεο ζπκθσλίαο κεζεγγχεζεο. Ζ Δπηηξνπή εγθξίλεη ηελ ελ ιφγσ ζπκθσλία πξηλ 
απφ ηε ζχλαςή ηεο. Σν κεηξψν ππνβάιεη ζηνλ θνξέα κεζεγγχεζεο, ζε εκεξήζηα βάζε, 
ειεθηξνληθφ αληίγξαθν ηνπ ηξέρνληνο πεξηερνκέλνπ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ.eu. 
2. Ζ ζπκθσλία πξνβιέπεη φηη ηα δεδνκέλα ηεξνχληαη απφ ηνλ θνξέα κεζεγγχεζεο κε βάζε 
ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο: 
α) ηα δεδνκέλα πνπ παξαιακβάλνληαη θαη θπιάζζνληαη κε κεζεγγχεζε, έσο φηνπ δηαβηβαζηνχλ 
ζηελ Δπηηξνπή, δελ ππνβάιινληαη ζε άιιε δηαδηθαζία εθηφο απφ επαιήζεπζε γηα λα 
εμαθξηβσζεί εάλ είλαη πιήξε, ζπλεθηηθά θαη ζε θαηάιιειν κνξθφηππν· 
β) ηα δεδνκέλα απνδεζκεχνληαη απφ ηε κεζεγγχεζε θαηά ηε ιήμε ηεο ρσξίο αλαλέσζε ή θαηά 
ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ κεηξψνπ θαη Δπηηξνπήο γηα νηνλδήπνηε απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηε ζχκβαζε θαη αλεμαξηήησο νησλδήπνηε δηαθνξψλ ή δηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ 
κεηαμχ Δπηηξνπήο θαη κεηξψνπ· 
γ) ζε πεξίπησζε άξζεο ηεο κεζεγγχεζεο, ε Δπηηξνπή έρεη ην απνθιεηζηηθφ, ακεηάθιεην θαη 
ρσξίο ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηειψλ δηθαίσκα λα αζθήζεη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ είλαη 
αλαγθαία γηα λα νξίζεη λέν κεηξψν· 
δ) εάλ θαηαγγειζεί ε ζχκβαζε κε ην κεηξψν, ε Δπηηξνπή, ζε ζπλεξγαζία κε ην κεηξψν, 
ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο δηνηθεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο επζχλεο γηα 
ηνλ ηνκέα αλσηάηνπ επηπέδνπ.eu θαη νησλδήπνηε απνζεκαηηθψλ θεθαιαίσλ ζε ηξίην κέξνο πνπ 
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ζα νξίζεη ε Δπηηξνπή. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην κεηξψν θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα ψζηε 
λα απνθεπρζεί ε δηαθνπή παξνρήο ηεο ππεξεζίαο θαη εμαθνινπζεί, ηδίσο λα ελεκεξψλεη ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε κεζεγγχεζε έσο φηνπ νινθιεξσζεί ε κεηαβίβαζε. 
 
Άξζξν 16 
Βάζε δεδνκέλσλ WHOIS 
θνπφο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ WHOIS είλαη λα παξαζρεζνχλ θαηά ην δπλαηφλ αθξηβείο θαη 
ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ηερληθνχο θαη δηνηθεηηθνχο ππεπζχλνπο πνπ 
δηαρεηξίδνληαη ηα νλφκαηα ηνκέα ηνπ ηνκέα αλσηάηνπ επηπέδνπ.eu. 
Ζ βάζε δεδνκέλσλ WHOIS πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θάηνρν νλφκαηνο ηνκέα, νη 
νπνίεο είλαη ζρεηηθέο θαη κε ππεξβνιηθέο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ζθνπφ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 
ην κέηξν πνπ πιεξνθνξίεο δελ είλαη απνιχησο απαξαίηεηεο σο πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο βάζεο 
δεδνκέλσλ θαη αλ ν θάηνρνο ηνπ νλφκαηνο ηνκέα είλαη θπζηθφ πξφζσπν, απαηηείηαη ε 
απεξίθξαζηε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα δεκφζηα δηάζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. Ζ εζθεκκέλε 
δηαβίβαζε αλαθξηβψλ πιεξνθνξηψλ είλαη βάζηκνο ιφγνο γηα λα ζεσξεζεί φηη ε θαηαρψξηζε ηνπ 
νλφκαηνο ηνκέα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ θαηαρψξηζεο. 
 

Άξζξν 17 
Ολόκαηα πνπ δεζκεύνληαη από ην κεηξών 

 
Σα θάησζη νλφκαηα δεζκεχνληαη γηα ηηο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ κεηξψνπ: 
eurid.eu, registry.eu, nic.eu, dns.eu, internic.eu, whois.eu, das.eu, coc.eu, eurethix.eu, 
eurethics.eu, euthics.eu 
 

Άξζξν 18 
Αλάξκνζηεο θαηαρσξίζεηο 

 
Δάλ έλα φλνκα ηνκέα θξηζεί απφ δηθαζηήξην θξάηνπο κέινπο δπζθεκεηηθφ, ξαηζηζηηθφ ή 
αληίζεην ζην δεκφζην ζπκθέξνλ, δεζκεχεηαη απφ ην κεηξψν κφιηο θνηλνπνηεζεί ε δηθαζηηθή 
απφθαζε θαη απνζχξεηαη κφιηο θνηλνπνηεζεί ε ηειηθή απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ. Σν κεηξψν 
απνθιείεη απφ θάζε κειινληηθή θαηαρψξηζε φζα νλφκαηα απνηέιεζαλ αληηθείκελν παξφκνηαο 
δηθαζηηθήο απφθαζεο, γηα φζν δηάζηεκα ε δηθαζηηθή απφθαζε παξακέλεη ζε ηζρχ. 
 

Άξζξν 19 
Θάλαηνο θαη εθθαζάξηζε 

 
1. Δάλ ν θάηνρνο νλφκαηνο ηνκέα απνβηψζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαηαρψξηζεο ηνπ 
νλφκαηνο ηνκέα, νη εθηειεζηέο ηεο δηαζήθεο ηνπ ή νη λφκηκνη θιεξνλφκνη ηνπ δχλαληαη λα 
δεηήζνπλ κεηαβίβαζε ηνπ νλφκαηνο ζηνπο θιεξνλφκνπο ππνβάιινληαο παξάιιεια ηα 
θαηάιιεια έγγξαθα. Δάλ θαηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ θαηαρψξηζεο δελ έρεη δξνκνινγεζεί ε 
κεηαβίβαζε, ην φλνκα ηνκέα ηειεί ππφ αλαζηνιή γηα πεξίνδν ζαξάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 
θαη δεκνζηεχεηαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ κεηξψνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ελ ιφγσ πεξηφδνπ, νη 
εθηειεζηέο ή νη λφκηκνη θιεξνλφκνη δχλαληαη λα δεηήζνπλ ηελ θαηαρψξηζε ηνπ νλφκαηνο, 
ππνβάιινληαο ηα θαηάιιεια έγγξαθα. Δάλ νη θιεξνλφκνη δελ έρνπλ θαηαρσξίζεη ην φλνκα θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο ελ ιφγσ πεξηφδνπ ησλ ζαξάληα εκεξψλ, ην φλνκα ηνκέα δηαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα 
γηα γεληθή θαηαρψξηζε. 
2. Δάλ ν θάηνρνο ηνπ νλφκαηνο ηνκέα είλαη επηρείξεζε, λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν, ή 
νξγαληζκφο πνπ ππφθεηηαη ζε δηαδηθαζίεο αθεξεγγπφηεηαο, ηειεί ππφ εθθαζάξηζε, παχζε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, δηαδηθαζία δηθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή νηαδήπνηε παξφκνηα δηαδηθαζία 
πξνβιεπφκελε απφ εζληθφ δίθαην, θαηά ηελ πεξίνδν θαηαρψξηζεο ηνπ νλφκαηνο ηνκέα, ηφηε ν 
λφκηκα δηνξηζκέλνο δηαρεηξηζηήο ηνπ θαηφρνπ νλφκαηνο ηνκέα δχλαηαη λα δεηήζεη ηε κεηαβίβαζε 
ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θαηφρνπ ηνπ νλφκαηνο ηνκέα ζηνλ αγνξαζηή, ππνβάιινληαο 
ηα θαηάιιεια έγγξαθα. Δάλ θαηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ θαηαρψξηζεο δελ έρεη μεθηλήζεη ε 
κεηαβίβαζε, ην φλνκα ηνκέα ηειεί ππφ αλαζηνιή γηα πεξίνδν ζαξάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 
θαη δεκνζηεχεηαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ κεηξψνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ελ ιφγσ πεξηφδνπ ν 
δηαρεηξηζηήο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεζε θαηαρψξηζεο ηνπ νλφκαηνο ππνβάιινληαο ηα 
θαηάιιεια έγγξαθα. Δάλ ν δηαρεηξηζηήο δελ έρεη θαηαρσξίζεη ην φλνκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πεξηφδνπ ησλ ζαξάληα εκεξψλ, ην φλνκα ηνκέα δηαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα γηα γεληθή θαηαρψξηζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ VI ΑΝΑΚΛΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΤΘΔΣΗΗ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ 

Άξζξν 20 
Αλάθιεζε νλνκάησλ ηνκέα 

 
Σν κεηξψν δχλαηαη λα αλαθαιεί φλνκα ηνκέα κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία θαη ρσξίο λα 
πξνζθεχγεη γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο ζε νηαδήπνηε δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο δηεπζέηεζεο 
δηαθνξψλ, απνθιεηζηηθά γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 
α) εθθξεκή αλεμφθιεηα ρξέε ζην κεηξψν· 
β) ν θάηνρνο δελ πιεξνί ηα γεληθά θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ηνπ άξζξνπ 4, παξάγξαθνο 2 
ζηνηρείν β) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 733/2002· 
γ) ν θάηνρνο έρεη παξαβεί ηνπο φξνπο θαηαρψξηζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3. 
Σν κεηξψν ζεζπίδεη δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ νπνία δχλαηαη λα αλαθαιεί ηα νλφκαηα ηνκέα 
γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο. Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη γλσζηνπνίεζε ζηνλ θάηνρν ηνπ 
νλφκαηνο ηνκέα, ψζηε λα ηνπ δνζεί ε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα. 
Ζ αλάθιεζε νλφκαηνο ηνκέα θαη, θαηά πεξίπησζε, ε κεηαγελέζηεξε κεηαβίβαζή ηνπ, δχλαηαη 
επίζεο λα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε απφθαζε πνπ εθδίδεη νξγαληζκφο εμσδηθαζηηθήο 
επίιπζεο δηαθνξψλ. 
 

Άξζξν 21 
Κεξδνζθνπηθέο θαη θαηαρξεζηηθέο θαηαρσξίζεηο 

 
1. Έλα θαηαρσξεκέλν φλνκα ηνκέα αλαθαιείηαη, κε ηελ θαηάιιειε εμσδηθαζηηθή ή δηθαζηηθή 
δηαδηθαζία, φηαλ ην ελ ιφγσ φλνκα είλαη ηαπηφζεκν ή παξφκνην ζε βαζκφ πνπ λα πξνθαιεί 
ζχγρπζε κε φλνκα γηα ην νπνίν έρεη αλαγλσξηζηεί ή ζεζπηζηεί δηθαίσκα βάζεη ηεο εζληθήο ή θαη 
ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, φπσο ηα δηθαηψκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 παξάγξαθνο 
1, θαη φηαλ ην ελ ιφγσ φλνκα ηνκέα: 
α) θαηαρσξίζζεθε απφ ηνλ θάηνρφ ηνπ ν νπνίνο δελ έρεη δηθαηψκαηα ή έλλνκν ζπκθέξνλ επί 
ηνπ νλφκαηνο ηνκέα· ή 
β) θαηαρσξίζζεθε ή ρξεζηκνπνηείηαη κε θαθή πίζηε. 
2. Σν έλλνκν ζπκθέξνλ, ππφ ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ζηνηρείν α) κπνξεί λα απνδεηρζεί 
φηαλ: 
α) πξηλ απφ νηαδήπνηε θνηλνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, ν 
θάηνρνο ηνπ νλφκαηνο ηνκέα ρξεζηκνπνίεζε ην φλνκα ηνκέα ή έλα φλνκα αληίζηνηρν ηνπ 
νλφκαηνο ηνκέα, ζε ζπλδπαζκφ κε πξνζθνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, ή ήηαλ απνδεδεηγκέλα 
έηνηκνο λα ην πξάμεη· 
β) ν θάηνρνο νλφκαηνο ηνκέα είλαη εηαηξεία, νξγαληζκφο ή θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη γίλεη 
επξέσο γλσζηφο κε ην φλνκα ηνκέα, αθφκε θαη ειιείςεη δηθαηψκαηνο αλαγλσξηζκέλνπ ή 
ζεζπηζκέλνπ δπλάκεη ηεο εζληθήο ή θαη ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο· 
γ) ν θάηνρνο νλφκαηνο ηνκέα πξαγκαηνπνηεί λφκηκε θαη κε εκπνξηθή ή δίθαηε ρξήζε ηνπ 
νλφκαηνο ηνκέα, ρσξίο πξφζεζε λα παξαπιαλήζεη ηνπο θαηαλαισηέο ή λα βιάςεη ηε θήκε ηνπ 
νλφκαηνο γηα ην νπνίν έρεη αλαγλσξηζηεί ή ζεζπηζηεί δηθαίσκα δπλάκεη ηεο εζληθήο ή θαη ηεο 
θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. 
3. Ζ θαθή πίζηε, ππφ ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ζηνηρείν β), είλαη δπλαηφλ λα απνδεηρζεί 
φηαλ: 
α) νη πεξηζηάζεηο θαηαδεηθλχνπλ φηη ην φλνκα ηνκέα θαηαρσξίζηεθε ή απνθηήζεθε πξσηίζησο 
κε ζθνπφ ηελ πψιεζε, ηελ εθκίζζσζε ή ηε κεηαβίβαζε άιισο πσο ηνπ νλφκαηνο ηνκέα ζε 
θάηνρν νλφκαηνο γηα ην νπνίν έρεη αλαγλσξηζηεί ή ζεζπηζηεί δηθαίσκα δπλάκεη ηεο εζληθήο ή θαη 
ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, ή ζε δεκφζην θνξέα· ή 
β) ην φλνκα ηνκέα έρεη θαηαρσξηζηεί πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ν θάηνρνο ηνπ ελ ιφγσ 
νλφκαηνο γηα ην νπνίν έρεη αλαγλσξηζηεί ή ζεζπηζηεί δηθαίσκα δπλάκεη ηεο εζληθήο ή θαη ηεο 
θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, ή ν δεκφζηνο θνξέαο, λα κεηαηξέςεη ην ελ ιφγσ φλνκα ζε αληίζηνηρν 
φλνκα ηνκέα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη: 
i) ε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαρσξίδνληνο είλαη δπλαηφλ λα απνδεηρζεί, ή 
ii) ην φλνκα ηνκέα δελ ρξεζηκνπνηήζεθε κε ηνλ αλάινγν ηξφπν γηα δχν ηνπιάρηζηνλ έηε απφ ηελ 
εκεξνκελία θαηαρψξηζεο, ή 
iii) ζε πεξηπηψζεηο φπνπ, θαηά ηε ζηηγκή έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο ΔΔΔΓ, ν θάηνρνο νλφκαηνο 
ηνκέα γηα ην νπνίν έρεη αλαγλσξηζηεί ή ζεζπηζηεί δηθαίσκα δπλάκεη ηεο εζληθήο ή θαη ηεο 
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θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, ή ν θάηνρνο νλφκαηνο ηνκέα δεκνζίνπ θνξέα έρεη δειψζεη ηελ πξφζεζή 
ηνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη ην φλνκα ηνκέα δεφλησο, αιιά παξαιείπεη λα ην πξάμεη ζην δηάζηεκα 
ησλ έμη κελψλ πνπ έπνληαη κεηά απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο ΔΔΔΓ· 
γ) ην φλνκα ηνκέα θαηαρσξίζζεθε πξσηίζησο κε ζθνπφ ηελ παξελφριεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ αληαγσληζηή· ή 
δ) ην φλνκα ηνκέα ρξεζηκνπνηήζεθε ζθνπίκσο κε ζθνπφ ην εκπνξηθφ θέξδνο γηα λα 
πξνζειθχζεη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ζηνλ ηζηφηνπν ή ζε άιιε ζέζε ζε απεπζείαο ζχλδεζε ηνπ 
θαηφρνπ ηνπ νλφκαηνο ηνκέα, δεκηνπξγψληαο πηζαλφηεηα ζχγρπζεο κε φλνκα γηα ην νπνίν έρεη 
αλαγλσξηζηεί ή ζεζπηζηεί δηθαίσκα δπλάκεη ηεο εζληθήο ή θαη ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, ή κε 
φλνκα δεκνζίνπ θνξέα, πηζαλφηεηα ζχγρπζεο ε νπνία αθνξά ηελ πεγή, ηε ρνξεγία, ηελ 
ππαγσγή ή ηελ έγθξηζε ηνπ ηζηνηφπνπ ή ηεο ζέζεο ή ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο πνπ 
πξνζθέξνληαη επί ηνπ ηζηνηφπνπ ή ηεο ζέζεο ηνπ θαηφρνπ νλφκαηνο ηνκέα· ή 
ε) ην φλνκα ηνκέα πνπ έρεη θαηαρσξηζηεί είλαη φλνκα πξνζψπνπ γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη 
απνδεδεηγκέλε ζρέζε κεηαμχ ηνπ θαηφρνπ ηνπ νλφκαηνο ηνκέα θαη ηνπ νλφκαηνο ηνκέα πνπ έρεη 
θαηαρσξηζηεί. 
4. Γελ είλαη δπλαηή ε επίθιεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3 γηα λα παξαθσιπζεί 
ε πξνβνιή αμηψζεσλ δπλάκεη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ. 
 

Άξζξν 22 
Γηαδηθαζία ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξώλ 

 
1. Καζέλα απφ ηα κέξε κπνξεί λα θηλήζεη ηε δηαδηθαζία ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ φηαλ: 
α) ε θαηαρψξηζε είλαη θεξδνζθνπηθή ή θαηαρξεζηηθή, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 21· ή 
β) ε απφθαζε ε νπνία έρεη ιεθζεί απφ ην κεηξψν αληίθεηηαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ ή ζηνλ 
θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 733/2002. 
2. Ζ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ 
θάηνρν ηνπ νλφκαηνο ηνκέα θαη γηα ην κεηξψν. 
3. Ο θαηαγγέιισλ θαηαβάιιεη ηέινο γηα ηε δηαδηθαζία ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ. 
4. Δθηφο εάλ ηα κέξε ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθά ή εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε 
ζπκθσλία θαηαρψξηζεο κεηαμχ θαηαρσξεηή θαη θαηφρνπ νλφκαηνο ηνκέα, ε γιψζζα ηεο 
δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε γιψζζα απηήο ηεο ζπκθσλίαο. Ο θαλφλαο απηφο ηζρχεη κε ηελ 
επηθχιαμε ιήςεο δηαθνξεηηθήο απφθαζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 
ππφζεζεο. 
5. Οη θαηαγγειίεο θαη νη απαληήζεηο ζε απηέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ 
ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, ν νπνίνο επηιέγεηαη απφ ηνλ θαηαγγέιινληα απφ ηνλ 
θαηάινγν πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 23 παξάγξαθνο 1. Ζ ππνβνιή ηειείηαη ζχκθσλα κε ηνλ 
παξφληα θαλνληζκφ θαη ζχκθσλα κε ηηο δεκνζηεπκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ 
παξφρνπ ππεξεζηψλ ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ. 
6. Μφιηο ε αίηεζε γηα ελαιιαθηηθή επίιπζε δηαθνξψλ ππνβιεζεί θαηά ηα δένληα ζηνλ πάξνρν 
ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη θαηαβιεζεί ην αλάινγν ηέινο, ν πάξνρνο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ 
ελεκεξψλεη ην κεηξψν γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θαηαγγέιινληνο θαη ην εκπιεθφκελν φλνκα ηνκέα. 
Σν κεηξψν αλαζηέιιεη ηελ αθχξσζε ή ηε κεηαβίβαζε ηνπ εκπιεθφκελνπ νλφκαηνο ηνκέα, έσο 
φηνπ νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο επίιπζεο δηαθνξψλ ή νη επαθφινπζεο λνκηθέο δηαδηθαζίεο 
θαη θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε ζην κεηξψν. 
7. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ εμεηάδεη ηελ θαηαγγειία σο πξνο ηε 
ζπκκφξθσζε κε ηνπο δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη 
ηνπ θαλνληζκνχ (EΚ) αξηζ. 733/2002 θαη, εθηφο θαη αλ δηαπηζηψζεη κε ζπκκφξθσζε, δηαβηβάδεη 
ηελ θαηαγγειία ζηνλ θαζ νχ, εληφο πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ πιεξσκή ησλ ηειψλ πνπ 
νθείιεη λα θαηαβάιεη ν θαηαγγέιισλ. 
8. Δληφο ηξηάληα εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο θαηαγγειίαο, ν θαζ' νχ 
δηαβηβάδεη απάληεζε ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ. 
9. Οηαδήπνηε γξαπηή θνηλνπνίεζε ζηνλ θαηαγγέιινληα ή ζηνλ θαζ νχ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηα 
κέζα πνπ έρεη δειψζεη φηη πξνηηκά ν θαηαγγέιισλ ή ν θαζ' νχ αληηζηνίρσο, ή, ειιείςεη ζρεηηθήο 
δηεπθξίληζεο, ειεθηξνληθψο κέζσ δηαδηθηχνπ, ππφ ηνλ φξν φηη ηεξνχληαη απνδεηθηηθά ηεο 
δηαβίβαζεο. 
Όιεο νη θνηλνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ ζηνλ θάηνρν 
νλφκαηνο ηνκέα πνπ ππφθεηηαη ζε ηέηνηα δηαδηθαζία απνζηέιινληαη ζηε δηεχζπλζε πνπ 
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αλαθέξεηαη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη ν θαηαρσξεηήο, ν νπνίνο κεξηκλά γηα ηελ 
θαηαρψξηζε ηνπ νλφκαηνο ηνκέα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο θαηαρψξηζεο. 
10. Ζ παξάιεηςε νηνπδήπνηε κέξνπο εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία ελαιιαθηηθήο επίιπζεο 
δηαθνξψλ λα απαληήζεη εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ ή λα εκθαληζηεί γηα αθξφαζε 
ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δχλαηαη λα εθιεθζεί σο ιφγνο απνδνρήο ησλ θαηαγγειηψλ ηνπ 
αληηδίθνπ. 
11. ε πεξίπησζε δηαδηθαζίαο θαηά θαηφρνπ νλφκαηνο ηνκέα, ε επηηξνπή ελαιιαθηηθήο 
επίιπζεο δηαθνξψλ απνθαζίδεη ηελ αλάθιεζε ηνπ νλφκαηνο ηνκέα, εάλ ζεσξήζεη φηη ε 
θαηαρψξηζε είλαη θεξδνζθνπηθή ή θαηαρξεζηηθή, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 21. Σν φλνκα ηνκέα 
κεηαβηβάδεηαη ζηνλ θαηαγγέιινληα, εάλ έρεη ππνβάιεη αίηεζε γηα ην ελ ιφγσ φλνκα ηνκέα θαη 
πιεξνί ηα γεληθά θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν β) 
ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 733/2002. 
ε πεξίπησζε θίλεζεο δηαδηθαζίαο θαηά ηνπ κεηξψνπ, ε επηηξνπή ελαιιαθηηθήο επίιπζεο 
δηαθνξψλ απνθαζίδεη εάλ κηα απφθαζε πνπ έιαβε ην κεηξψν αληίθεηηαη ζηνλ παξφληα 
θαλνληζκφ ή ζηνλ θαλνληζκφ (EΚ) αξηζ. 733/2002. Ζ επηηξνπή ελαιιαθηηθήο επίιπζεο 
δηαθνξψλ απνθαζίδεη εάλ ε απφθαζε αθπξψλεηαη θαη δχλαηαη λα απνθαζίζεη, ζε ζπγθεθξηκέλεο 
πεξηπηψζεηο, εάλ ην ζρεηηθφ φλνκα ηνκέα κεηαβηβάδεηαη, αλαθαιείηαη ή δηαηίζεηαη, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη, θαηά πεξίπησζε, πιεξνχληαη ηα γεληθά θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο πνπ νξίδνληαη 
ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν β) ηνπ θαλνληζκνχ (EΚ) αξηζ. 733/2002. 
ηελ απφθαζε ηεο επηηξνπήο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία 
εθαξκνγήο ηεο απφθαζεο. 
Οη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία. Ζ επηηξνπή ελαιιαθηηθήο 
επίιπζεο δηαθνξψλ εθδίδεη ηελ απφθαζή ηεο εληφο ελφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο 
ηεο απάληεζεο απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ. Ζ απφθαζε 
πξέπεη λα είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε. Οη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο δεκνζηεχνληαη. 
12. Δληφο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο απφθαζεο ηεο επηηξνπήο, ν 
πάξνρνο ππεξεζηψλ ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ θνηλνπνηεί ην πιήξεο θείκελν ηεο 
απφθαζεο ζε θάζε κέξνο, ζηνλ (ζηνπο) ελδηαθεξφκελν(-νπο) θαηαρσξεηή(-έο) θαη ζην κεηξψν. 
Ζ απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζην κεηξψν θαη ζηνλ θαηαγγέιινληα κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε 
άιιν ηζνδχλακν ειεθηξνληθφ κέζν. 
13. Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ είλαη δεζκεπηηθά γηα ηα 
κέξε θαη ην κεηξψν, εθηφο εάλ θηλεζνχλ δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο εληφο ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ 
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηα κέξε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο ελαιιαθηηθήο 
επίιπζεο δηαθνξψλ. 
 

Άξζξν 23 
Δπηινγή παξόρσλ ππεξεζηώλ ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξώλ θαη κειώλ ηεο 

επηηξνπήο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξώλ 
 

1. Σν κεηξψν δχλαηαη λα επηιέμεη ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ δηαδηθαζία ελαιιαθηηθήο επίιπζεο 
δηαθνξψλ, νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη επππφιεπηνη θνξείο κε αλάινγε εκπεηξία, θαηά ηξφπν 
αληηθεηκεληθφ, δηαθαλή θαη ακεξφιεπην. Ο θαηάινγνο ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ ελαιιαθηηθήο 
επίιπζεο δηαθνξψλ δεκνζηεχεηαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ κεηξψνπ. 
2. Οηαδήπνηε δηαθνξά ππνβάιιεηαη ζε δηαδηθαζία ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ εμεηάδεηαη 
απφ δηνξηζκέλε δηαηηεηηθή κνλνκειή ή ηξηκειή επηηξνπή. 
Σα κέιε ηεο επηηξνπήο επηιέγνληαη ζχκθσλα κε ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ησλ παξφρσλ 
ππεξεζηψλ ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ έρνπλ επηιεγεί. Γηαζέηνπλ αλάινγε 
εκπεηξνγλσζία θαη επηιέγνληαη θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθφ, δηαθαλή θαη ακεξφιεπην. Κάζε 
πάξνρνο ππεξεζηψλ ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ ηεξεί δεκνζίσο δηαζέζηκν θαηάινγν ησλ 
κειψλ ηεο επηηξνπήο κε ηα πξνζφληα ηνπο. 
Σν κέινο ηεο επηηξνπήο είλαη ακεξφιεπην θαη αλεμάξηεην θαη απνθαιχπηεη ζηνλ πάξνρν 
ππεξεζηψλ ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, πξηλ απνδερζεί ηνλ δηνξηζκφ ηνπ, νηηδήπνηε 
ελδέρεηαη λα δψζεη ιαβή ζε δηθαηνινγεκέλεο ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ ακεξνιεςία ή ηελ 
αλεμαξηεζία ηνπ. Δάλ ζε νηαδήπνηε θάζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ αλαθχςνπλ λέεο 
πεξηζηάζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ ιαβή ζε δηθαηνινγεκέλεο ακθηβνιίεο ζρεηηθά 
κε ηελ ακεξνιεςία ή ηελ αλεμαξηεζία κέινπο ηεο επηηξνπήο, ην ελ ιφγσ κέινο ηεο επηηξνπήο 
απνθαιχπηεη ακέζσο ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο ζηνλ πάξνρν. 
ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν πάξνρνο δηνξίδεη αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ VII ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Άξζξν 24 
Έλαξμε ηζρύνο 

 
Ο παξψλ θαλνληζκφο αξρίδεη λα ηζρχεη ηελ εκέξα ηεο δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
Ο παξψλ θαλνληζκφο είλαη δεζκεπηηθφο σο πξνο φια ηα κέξε ηνπ θαη ηζρχεη άκεζα ζε θάζε 
θξάηνο κέινο. 
Βξπμέιιεο, 28 Απξηιίνπ 2004. 
Γηα ηελ Δπηηξνπή 
Erkki Liikanen 
Μέινο ηεο Δπηηξνπήο 
(1) ΔΔ L 113 ηεο 30.4.2002, ζ. 1. 
(2) ΔΔ L 128 ηεο 24.5.2003, ζ. 29. 
(3) ΔΔ L 108 ηεο 24.4.2002, ζ. 33. 
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