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1. Εισαγωγή

Με το παρόν κείµενο συµµετοχής στην διαβούλευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδροµείων  επισηµαίνονται  ορισµένα  θεµελιώδη  ζητήµατα  που  αφορούν  τις  διατάξεις  του 
Κανονισµού Εκχώρησης και Διαχείρισης Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr. Ωστόσο,  το χρονικό 
διάστηµα που ορίστηκε από την ΕΕΤΤ για την υποβολή των παρατηρήσεων (18.6.2009-20.7.2009) 
είναι ανεπαρκές προκειµένου να προετοιµαστεί µια επαρκής ανάλυση των 75 σελίδων του Κειµένου 
Βάσης. Γι' αυτό το λόγο, οι εδώ Παρατηρήσεις επισηµαίνουν µόνο ορισµένα θεµελιώδη ζητήµατα 
και συνοδεύονται από αίτηµα για παράταση της διαβούλευσης για άλλους τρεις (3) µήνες, µε την 
προετοιµασία και κατάλληλης διαδικτυακής υποδοµής wiki, ώστε να καταστεί εφικτή η µεγαλύτερη 
συµµετοχή του ενδιαφερόµενου κοινού. 

1.1. Ιστορικό υπόβαθρο: Κανονισµοί 2002 και 2005

1.1.1.  Ο  πρώτος  Κανονισµός  Εκχώρησης  και  Διαχείρισης  Ονοµάτων  Χώρου  µε  κατάληξη  .gr 
εκδόθηκε  υπό  τον  τύπο  Κανονιστικής Διοικητικής  Πράξης  της  ΕΕΤΤ, το  έτος  2002,  εντός  του 
πλαίσιου της σχετικής  νοµοθετικής εξουσιοδότησης. Ο Κανονισµός 2002 αντικαταστάθηκε εντός 
τριών (3) ετών από τον Κανονισµό Εκχώρησης και Διαχείρισης Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr 
το έτος 2005, υπό την ίδια νοµοτυπική µορφή. 

1.1.2. Οι εθνικές και διεθνείς εξελίξεις στην “ορθή νοµοθέτηση” επιβάλλουν την τακτή αναθεώρηση 
των κανονιστικών ρυθµίσεων που σχετίζονται µε την τεχνολογία και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, 
προκειµένου  να  διασφαλίζεται  η  τεχνική  ουδετερότητα,  η  οποία  αποτελεί  κεντρική  αρχή  του 
δικαίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Η “παλαίωση” του Κανονισµού 2005 πολύ πριν κηρυχθεί 
η έναρξης της Δηµόσιας Διαβούλευσης έχει επισηµανθεί από πολλές πλευρές και ιδίως από τους 
προσφεύγοντες ή τους καθ' ου οι προσφυγές ενώπιον της ΕΕΤΤ.

1.1.3. Η ονοµατοδοσία στο Διαδίκτυο δεν αποτελεί κοινοτική αρµοδιότητα της ΕΕ κι έτσι τα Κράτη 
οφείλουν  να  παρακολουθούν  τις  εξελίξεις  και  να  λαµβάνουν  τις  σχετικές  ρυθµιστικές 
πρωτοβουλίες.Η εµπειρία από τους δύο προηγούµενους Κανονισµούς υποδεικνύει ότι η υποχρέωση 
επανεξέτασης θα πρέπει να θεσµοθετηθεί  (όπως συµβαίνει και µε  τις κοινοτικές Οδηγίες) και να 
κωδικοποιηθεί µε µια διάταξη του νέου Κανονισµού.

1.1.5. Η προτεινόµενη µεταβατική διάταξη θα µπορούσε να προβλέπει ότι:

“Ο παρών Κανονισµός θα επανεξετασθεί µε κήρυξη δηµόσιας διαβούλευσης µετά το πέρας δύο (2)  
ετών από τη θέση του σε ισχύ”.
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1.2. Σκοπός: η επικαιροποίηση του θεσµικού πλαισίου 

1.2.1.  Ο  διακηρυγµένος  στόχος  της  Δηµόσιας  Διαβούλευσης  είναι  η  κατάρτιση  ενός  νέου 
Κανονισµού  για  την  ονοµατοδοσία  στο  Διαδίκτυο.  Αυτό  προϋποθέτει  την  “ανάγνωση”  του 
υφιστάµενου  Κανονισµού  σε  συνδυασµό  µε:  (α)  τους  αντίστοιχους  Κανονισµούς  που  ισχύουν 
διεθνώς στο πλαίσιο λειτουργίας Κέντρων Διαµεσολάβησης για την Επίλυση Διαφορών Ονοµάτων 
Χώρου, (β) τις υφιστάµενες διατάξεις αυξηµένης τυπικής ισχύος (Συνταγµατικου και Ευρωπαϊκού 
Δικαίου) στις  οποίες  προσκρούουν  οι  διατάξεις  του  υφιστάµενου  Κανονισµού και  (γ) τις  γενικές 
αρχές διοικητικού δικαίου στις οποίες προσκρούουν οι διατάξεις του υφιστάµενου Κανονισµού.

1.2.2.  Η  επικαιροποίηση  δεν  αφορά  λοιπόν  µόνο  την  παρακολούθηση  των  τεχνικών  και 
νοµολογιακών εξελίξεων, αλλά και την λήψη υπόψη νέων παρατηρήσεων για πρόσκρουση σε ήδη 
υφιστάµενες συνταγµατικές, ευρωπαϊκές και εθνικές νοµοθετικές διατάξεις.  

1.2.3.  Πέραν  λοιπόν  από  τις  διατάξεις  που  σκοπεύει  να  αναθεωρήσει  η  ΕΕΤΤ,  όπως  αυτές 
σηµειώνονται στο Κείµενο βάσης, θα πρέπει να εξετάσει και άλλες διατάξεις του Κανονισµού οι 
οποίες συγκρούονται αποδεδειγµένα µε άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.

2. Η σύγκλιση προς τα διεθνή πρότυπα

Είναι  γνωστό  ότι  οι  διαφορές  που  ανακύπτουν  από  την  εκχώρηση και  χρήση  Ονοµάτων  Χώρου 
έχουν  οδηγήσει  στην  ίδρυση  ειδικών  Κέντρων  Επίλυσης  Διαφορών,  όπως  το  Κέντρο 
Διαµεσολάβησης  και  Διαιτησίας  του  Παγκόσµιου  Οργανισµού  Διανοητικής  Ιδιοκτησίας  (World 
Intellectual  Property  Organization -  WIPO).  Ο  νέος  Κανονισµός της  ΕΕΤΤ  θα  πρέπει  να  λάβει 
υπόψη  του  τα  ισχύοντα,  προκειµένου  να  µην  παρατηρούνται  ασυνέχειες  στην  επίλυση σχετικών 
διαφορών σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Ο ισχύων Κανονισµός παρουσιάζει  αποκλίσεις από τα 
αντίστοιχα  διεθνή  κείµενα  και  αυτό  έχει  οδηγήσει  την  ΕΕΤΤ  στην  έκδοση  αποφάσεων  που 
προσκρούουν σε αποφάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Διανοητικής Ιδιοκτησίας, στον οποίο η 
Ελλάδα συµµετέχει ως  κράτος µέλος, έχοντας κυρώσει την σχετική Διεθνή  Σύµβαση  µε το Ν.Δ. 
100/1975,  αποκτώντας  έτσι  τυπική  ισχύ  αυξηµένη  σε  σχέση  µε  κάθε  άλλη  διάταξη,  όπως  οι 
διατάξεις των Κανονισµών της ΕΕΤΤ. 

2.1. Η δηµοσιοποίηση των αποφάσεων επί διαφορών για Ονόµατα Χώρου

2.1.2. H ασφάλεια δικαίου και η προβλεψιµότητα (forseeability)  που πρέπει να υπάρχει για κάθε 
πολίτη, οδηγεί τα Κέντρα Επίλυσης Διαφορών από Ονόµατα Χώρου στην δηµιουργία ιστοσελίδων, 
στις οποίες αναρτώνται όλες οι αποφάσεις που λαµβάνουν. Για παράδειγµα, όλες οι αποφάσεις που 
έχει  εκδώσει  ο  WIPO  από  το  1999  έως  σήµερα,  σχετικά  µε  Ονόµατα  Χώρου,  βρίσκονται 
αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του.

2.1.3.  Η  ΕΕΤΤ  έχει  νοµοθετική  και  κοινοτική  υποχρέωση,  βάσει  του  Ν.3448/2006  (Περαιτέρω 
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα) και της Οδηγίας 2003/98/ΕΚ να διαθέτει το σύνολο των 
εγγράφων της για περαιτέρω χρήση, ει δυνατόν µε ηλεκτρονικά µέσα. Άρα, οφείλει να αναρτά και 
το σύνολο των αποφάσεων που έχει λάβει σε διαφορές που αφορούν Ονόµατα Χώρου µε κατάληξη 
.gr. 
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2.1.4.   O Συνήγορος  του  Πολίτη,  µε  δύο  έγγραφά  του  προς  την  ΕΕΤΤ, της  έχει  απευθύνει  το 
ερώτηµα  περί  δηµοσιεύσεως  των  αποφάσεών  της,  χωρίς  να  έχει  λάβει  µέχρι  σήµερα  απάντηση. 
Πρόκειται  για  τα  έγγραφα  του  Συνηγόρου  του  Πολίτη  υπ'  αρ.  πρωτ.  8800.08.2.1/14.7.2008  και 
9511/09/01/4.6.2009.

2.1.5. Οπωσδήποτε, η δηµοσιοποίηση αυτή θα πρέπει να γίνεται ύστερα από πλήρη απάλειψη των 
προσωπικών δεδοµένων που περιέχονται σε αυτές τις αποφάσεις, όπως ορίζεται από το άρθρο 3 παρ. 
2  του  Ν.3448/2006,  και  αντίστοιχα  προς  την  Γνωµοδότηση  2/2006  της  Αρχής  Προστασίας 
Δεδοµένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα,  περί  ανάρτησης  δικαστικών  αποφάσεων  σε  διαδικτυακές 
βάσεις δεδοµένων.

2.1.6. Η προτεινόµενη διάταξη θα µπορούσε να έχει την παρακάτω διατύπωση:

“Οι αποφάσεις της ΕΕΤΤ επί ακροάσεων σε υποθέσεις Ονοµάτων Χώρου αναρτώνται στην ιστοσελίδα  
της  (www.eett.gr)  µε  την  επιφύλαξη  των  διατάξεων  περί  προστασίας  δεδοµένων  προσωπικού  
χαρακτήρα”.  

2.2. Η παρακολούθηση της νοµολογίας διεθνών οργανισµών

2.2.1.  Από  την  αιτιολογία  των  αποφάσεων  της  ΕΕΤΤ  επί  ακροάσεων  σε  υποθέσεις  Ονοµάτων 
Χώρου  λείπει  η  θεµελίωση  στην  νοµολογία  διεθνών  οργάνων,  µολονότι  υπάρχουν  µέλη  του 
προσωπικού  της  ΕΕΤΤ  τα  οποία  υπηρετούν  ως  κριτές  σε  τέτοια  όργανα.  Η  περιφρόνηση  της 
νοµολογίας  των  διεθνών  οργανισµών  σε  υποθέσεις  Ονοµάτων  Χώρου  είναι  ανεξήγητη  και 
δηµιουργεί ζητήµατα ανασφάλειας  δικαίου,  ιδίως  όταν  η  ΕΕΤΤ αποφαίνεται  αντίθετα  απ'  ό,τι  οι 
διεθνείς οργανισµοί σε αντίστοιχες περιπτώσεις. 

2.2.2.  Ιδίως  οι  αποφάσεις  του  Παγκόσµιου  Οργανισµού  Διανοητικής  Ιδιοκτησίας  θα  πρέπει  να 
θεωρούνται δεσµευτικές, ως προς το οριζόντιο αποτέλεσµά τους, για την ΕΕΤΤ. Κι  αυτό γιατί η 
Διεθνής  Σύµβαση  συµµετοχής  της  Ελλάδας  στον  Π.Ο.Δ.Ι.  έχει  κυρωθεί  µε  το  ν.δ.  100/1975, 
σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Συντάγµατος κι έτσι έχει αποκτήσει νοµική ισχύ αυξηµένη σε σχέση 
µε οποιαδήποτε άλλη διάταξη νόµου. Αποφάσεις της ΕΕΤΤ αντίθετες µε τις αποφάσεις του Π.Ο.Δ.Ι. 
αµφισβητούν κατ' αποτέλεσµα την συµµετοχή της Ελλάδας στον Οργανισµό, άρα είναι αντίθετες 
στο  ν.δ.  100/1975  και  συνεπώς  δεν  έχουν  καµία  δεσµευτικότητα,  ενόψει  του  άρθρου  28  του 
Συντάγµατος. 

2.2.3. Ωστόσο,  η  ΕΕΤΤ δεν  φαίνεται  να  σέβεται  τις  αποφάσεις  του  Π.Ο.Δ.Ι.  Σε µία  υπόθεση,  η 
ΕΕΤΤ  αµφισβητεί  εµµέσως  το  κύρος  της   Ενιαίας  Πολιτική  Επίλυσης  Διαφορών  για  Ονόµατα 
Χώρου που ακολουθεί ο Π.Ο.Δ.Ι., χαρακτηρίζοντάς την έγγραφο  “κανονιστικής σηµασίας” , εντός 
εισαγωγικών (απόφαση 486/179/74-7-2008). Με την απόφαση του Π.Ο.Δ.Ι. D2008-0055, κρίθηκε 
ότι  η  επιχείρηση  δηµιουργίας  portfolio Ονοµάτων  Χώρου δεν   είναι  κατ'  αρχήν  παράνοµη,  στο 
µέτρο  που δεν υπάρχει  κακόπιστη χρήση. Η ΕΕΤΤ όµως,  για την ίδια επιχείρηση, έκρινε µε  την 
(χρονικά µεταγενέστερη) απόφασή της, ότι η επιχείρηση είναι a priori παράνοµη, χωρίς να εξετάσει 
case-by-case την  κακοπιστία. Το EU.Rid, έχει  επίσης  απαντήσει  ότι  η  κακοπιστία εξετάζεται  µε 
έρευνα case-by-case και όχι µε  a priori διαπίστωση της παρανοµίας. Η εν λόγω απόφαση της ΕΕΤΤ 
εκκρεµεί  στην  Δικαιοσύνη,  ενώπιον  της  οποίας  η  ΕΕΤΤ υποστήριξε  ότι  δεν  δεσµεύεται  από  τις 
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αποφάσεις του Π.Ο.Δ.Ι. επειδή αυτές εκδίδονται βάσει της Ενιαίας Πολιτικής Επίλυσης Διαφορών 
για Ονόµατα Χώρου. Η εκτίµηση αυτή της ΕΕΤΤ προσπερνά την ιδιότητα της Ελλάδας ως κράτος 
µέλος του Π.Ο.Δ.Ι.

2.2.4. Σε κάθε περίπτωση,  η  παρακολούθηση της νοµολογίας διεθνών  οργάνων αποτελεί κι  έναν 
κανόνα τήρησης της ασφάλειας δικαίου, πολύ περισσότερο καθόσον οι δικές τους αποφάσεις είναι 
αναρτηµένες  στο  Διαδίκτυο,  ενώ  της  ΕΕΤΤ  όχι.  Ο  πολίτης  σχηµατίζει  µια  εικόνα  για  την 
νοµιµότητα ή µη µε βάση το δηµοσιευµένο υλικό κι έτσι αποκτά έννοµες προσδοκίες µε βάση τις 
δηµοσιευµένες αποφάσεις. Το επιχείρηµα αυτό ενισχύει τόσο  την προηγούµενη πρόταση (2.1.6.), 
όσο και την ανάγκη για ενίσχυση ασφάλειας δικαίου. Διότι αυτό είναι το πιο σηµαντικό ζητούµενο 
σήµερα,  τόσο  για  τους  ενδιαφερόµενους  όσο  και  για  τους  νοµικούς τους  παραστάτες:  δεν  είναι 
προβλέψιµο το πώς θα κρίνει η ΕΕΤΤ σε κάθε υπόθεση, επειδή δεν υπάρχει αναρτηµένο υλικό κι 
επειδή  δεν  έχει εκδηλώσει ιδιαίτερη  προσήλωση  στην  διεθνή  νοµολογία  σχετικά µε  τα  Ονόµατα 
Χώρου. 

2.2.5. Η ΕΕΤΤ θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθεί την νοµολογία των διεθνών οργάνων επίλυσης 
διαφορών και να ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους για τις σχετικές εξελίξεις. Αυτό πρέπει να γίνει 
µε την δηµιουργία ειδικού χώρου στην ιστοσελίδα της, στην οποία να παρουσιάζονται οι σχετικές 
εξελίξεις. Επίσης µπορεί να αποτυπωθεί µε µια σχετική διάταξη στον υπό Διαβούλευση Κανονισµό.

2.2.6. Η προτεινόµενη διάταξη θα µπορούσε να είναι µια προσθήκη στο άρθρο 9 (1) (β) (v) του 
Κανονισµού κατά το οποίο:

“Για  την  κρίση  της  κακοπιστίας,  λαµβάνεται  υπόψη  η  νοµολογία  διεθνών   οργάνων  επίλυσης  
διαφορών ονοµάτων χώρου”.

2.3. Η ελαχιστοποίηση των τελών

Η διαδικασία εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου προβλέπει µια ανεξήγητα διογκωµένη σειρά τελών που 
πρέπει   να  καταβάλλει  ο  ενδιαφερόµενος.  Αυτό  δεν  συµβαίνει  σε  άλλες  χώρες.  Το τέλος  που 
καταβάλλεται λ.χ. για την µεταβίβαση Ονόµατος Χώρου, θα πρέπει να καταργηθεί.

3. Ο σεβασµός των συνταγµατικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων του 
Ανθρώπου

 Σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Συντάγµατος, όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν 
την ανεµπόδιστη κι αποτελεσµατική άσκηση των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Αυτό ισχύει και για 
την ΕΕΤΤ, η οποία και στο πλαίσιο του Κανονισµού της οφείλει να διασφαλίζει την ανεµπόδιστη 
και  αποτελεσµατική  άσκηση  των  δικαιωµάτων  που  προβλέπονται  από  το  Σύνταγµα  και  από  την 
Ευρωπαϊκή Σύµβαση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Η παρατήρηση αυτή όµως δεν ισχύει µόνο 
στο πλαίσιο της αναθεώρησης των άρθρων του Κανονισµού, αλλά και στο πλαίσιο της εφαρµογής 
των άρθρων. Έτσι η απάντηση της ΕΕΤΤ (αρ. πρωτ. 12978/Φ.800/11.3.2009) προς τον Συνήγορο 
του  Πολίτη  ότι  “θα  λάβουµε  υπόψιν  τους  προβληµατισµούς  σας  µελλοντικά  σε  περίπτωση  
τροποποίησης  του  ισχύοντος  νοµικού  πλαισίου”,  σε  επισήµανση  αντισυνταγµατικής  εφαρµογής 
υφιστάµενης διάταξης του Κανονισµού, συνιστά απλώς περιφρόνηση της ανώτατης τυπικής ισχύος 
του Συντάγµατος σε σχέση µε τις κανονιστικές διοικητικές πράξεις. 
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3.1. Το δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφερόµενου

3.1.1.  Ο  Κανονισµός  περιέχει  ευθεία  παραβίαση  του  άρθρου  20  παρ.  2  του  Συντάγµατος,  περί 
προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφερόµενου πριν την επιβολή µέτρου ή ενέργειας εις βάρος των 
δικαιωµάτων  και  συµφερόντων  του.  Συγκεκριµένα,  στο  άρθρο  8  του  Κανονισµού  προβλέπεται 
διαδικασία  απόρριψης  Αίτησης  Εκχώρησης  Ονοµάτων  Χώρου,  χωρίς  την  τήρηση  διαδικασίας 
προηγούµενης ακρόασης. Η διάταξη αυτή παραβιάζει λοιπόν το συνταγµατικό δικαίωµα του άρθρου 
20 παρ. 2 του Συντάγµατος και γι' αυτό πρέπει να εµπλουτισθεί µε σχετική διαδικασία ακρόασης.

3.1.2. Το γεγονός της παραβίασης του δικαιώµατος προηγούµενης ακρόασης µε αυτή τη διαδικασία 
του  άρθρου  8  του  Κανονισµού το  έχει  επισηµάνει  και  ο  Συνήγορος  του  Πολίτη  µε  το  υπ'  αρ. 
8800.08.2.1/14.7.2008 έγγραφό του, στο οποίο η ΕΕΤΤ ουδέποτε έδωσε απάντηση. 

3.1.3 Το δικαίωµα προηγούµενης ακρόασης παραβιάζεται επίσης και µε τη διαδικασία µεταβίβασης 
Ονόµατος Χώρου, επειδή ούτε και στο πλαίσιο του άρθρου 15 καλείται σε ακρόαση το πρόσωπο του 
οποίου η ΕΕΤΤ σκοπεύει να απορρίψει την αίτηση, όπως επισηµαίνει και ο Συνήγορος του Πολίτη 
µε το υπ' αρ.  9511/09/01/4.6.2009, το οποίο ακόµη δεν έχει απαντηθεί από την ΕΕΤΤ.

3.1.4.  Στα  άρθρα  8  και  15  θα  πρέπει  να  προστεθούν  διατάξεις  µε  τις  οποίες  θα  παρέχεται  το 
δικαίωµα προηγούµενης ακρόασης στους ενδιαφερόµενους. 

3.2. Η αρχή της χρονικής προτεραιότητας ως έκφανση της ελευθερίας της έκφρασης

3.2.1.   Η  ελεύθερη  επιλογή  Ονοµάτων  Χώρου  επί  των  οποίων  δεν  υπάρχουν  προϋφιστάµενα 
κατοχυρωµένα  δικαιώµατα/έννοµα  συµφέροντα  και  επί  των  οποίων  δεν  υπάρχουν  ρητές 
απαγορεύσεις  δηµοσίου  δικαίου,  αποτελεί  µέρος  του  δικαιώµατος  της  ελευθερίας  της  έκφρασης. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ, καθένας έχει δικαίωµα στην ελευθερία της έκφρασης και οι 
περιορισµοί στο δικαίωµα αυτό που µπορούν να προβλέψουν τα κράτη, απαριθµούνται στην παρ. 2 
του  άρθρου  10.  Περαιτέρω,  η  ελευθερία  της  έκφρασης  προβλέπεται  από  το  άρθρο  14  του 
Συντάγµατος,  ενώ  το  ειδικότερο  δικαίωµα  πληροφόρησης  προβλέπεται  στο  άρθρο  5Α  του 
Συντάγµατος,  µε  κλειστό  αριθµό  περιορισµών  (βλ.  παρακάτω  υπό  3.3.).  Κατά το  άρθρο  25 του 
Συντάγµατος,  οι  περιορισµοί  που επιβάλλονται στα ατοµικά δικαιώµατα πρέπει να προβλέπονται 
από το Σύνταγµα ή από τον νόµο και να είναι σύµφωνοι µε την αρχή της αναλογικότητας. Άρα θα 
πρέπει να εξεταστεί και η συµφωνία των απορρίψεων εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου προς την αρχή 
της αναλογικότητας. 

3.2.2. Οι περιορισµοί στην αρχή της χρονικής προτεραιότητας, πρέπει λοιπόν να είναι συµβατοί µε 
τους  περιορισµούς  που  κατά  το  άρθρο  10  παρ.  2  της  ΕΣΔΑ επιτρέπονται  στην  ελευθερία  της 
έκφρασης.  Σύµφωνα  µε  την  νοµολογία  του  Ευρωπαϊκού  Δικαστηρίου  των  Δικαιωµάτων  του 
Ανθρώπου, οι περιορισµοί αυτοί πρέπει να είναι προσβάσιµοι και προβλέψιµοι. Ειδικά όµως για το 
θέµα  της  “κακοπιστίας” καθώς  και  των  “χρηστών  ηθών”,  όπως  έχει  επισηµανθεί  και  από  τον 
Συνήγορο του Πολίτη στα δύο παραπάνω έγγραφά του, λόγω της αοριστίας αυτής της έκφρασης, θα 
πρέπει  να  προσδίδεται  δηµοσιότητα  στις  κρίσεις  της  ΕΕΤΤ,  ώστε  οι  περιορισµοί  να  είναι 
προσβάσιµοι και προβλέψιµοι. Εποµένως, η ΕΣΔΑ και η νοµολογία του ΕΔΔΑ επιβάλλουν επίσης 
την δηµοσιοποίηση των αποφάσεων της ΕΕΤΤ, όπως έχει υποστηριχθεί και παραπάνω. 
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3.2.3.  Πέρα  από  την  “κακοπιστία” και  τα  “χρηστά  ήθη”,  αδιευκρίνιστη  είναι  και  η  έννοια  του 
αποκλεισµού από την εκχώρηση Ονόµατος Χώρου, για λόγους “δηµόσιας τάξεως”, άρθρο 8 παρ. 1 
(γ)  του  Κανονισµού.  Η  αδικαιολόγητη  γενικότητα  του  όρου,  σε  συνδυασµό  µε  την  αυτονόητη 
δικαιϊκή αρχή ότι δεν επιτρέπονται οι παράνοµες πράξεις,  επιβάλλει την αφαίρεση του εν λόγω 
περιορισµού στην ελευθερία της έκφρασης. 

3.2.4.  Διάταξη  του  Κανονισµού  που  παραβιάζει  ευθέως  τις  διατάξεις  για  τους  επιτρεπτούς 
περιορισµούς  στην ελευθερία της  έκφρασης είναι  και  η  διάταξη του  άρθρου  8 (1) (δ), κατά την 
οποία  δεν  εκχωρείται  Όνοµα  Χώρου  αν  αποτελεί  “σηµείο  µεγάλης  συµβολικής  σηµασίας,  ιδίως  
θρησκευτικά σύµβολα και λέξεις”. Με αυτή την λογική, όµως, η τραγουδίστρια Madonna δεν θα είχε 
δικαίωµα  στο  www.madonna.gr,  επειδή  το  όνοµά  της  αποτελεί  ταυτόχρονα  “σηµείο  µεγάλης 
συµβολικής σηµασίας, ιδίως θρησκευτικό σύµβολο και λέξη”. Αντίθετα, ο Παγκόσµιος Οργανισµός 
Διανοητικής  Ιδιοκτησίας,  µε  την  απόφαση  D2000-0847  µεταβίβασε  στην  τραγουδίστρια  το 
www.madonna.com,  το  οποίο  είχε  καταλάβει  κακόπιστα  τρίτος.  Ο  Παγκόσµιος  Οργανισµός 
Διανοητικής  Ιδιοκτησίας  έχει  ενθαρρύνει  ιδιαίτερα  την  ελεύθερη  χρήση  λέξεων  µεγάλης 
συµβολικής αξίας στο πλαίσιο της αρχής της χρονικής προτεραιότητας.  Γι' αυτό από την εν λόγω 
διάταξη  θα  πρέπει  επίσης  να  αφαιρεθεί  ο  περιορισµός  που  αφορά  τα  “σηµεία  µεγάλης 
συµβολικής σηµασίας, ιδίως θρησκευτικά σύµβολα και λέξεις”. 

3.2.5.  Ένα  άλλο  ζήτηµα  είναι  η  κατάχρηση  του  προνοµίου  υπέρ  των  ΟΤΑ για  κατάληψη 
γεωγραφικών όρων.  Έχει  παρατηρηθεί  το  φαινόµενο  ότι  διάφοροι  ΟΤΑ, για  να  αποτρέψουν  τον 
αντιπολιτευτικό λόγο  που  ασκείται  µέσω  ιστοσελίδων,  επικαλούνται  καταχρηστικά  το  δικαίωµά 
τους για κατάληψη των αντίστοιχων Ονοµάτων Χώρου. Η πρακτική αυτή είναι επίσης αντίθετη στην 
ελευθερία της έκφρασης, καθώς στις περισσότερες φορές καταπατώνται και κεκτηµένα δικαιώµατα 
πολλών ετών, µε καταστρατήγηση της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης των κατόχων των Ονοµάτων 
Χώρου. Γι' αυτές  τις  περιπτώσεις,  θα  πρέπει  η  ΕΕΤΤ να  λάβει υπόψη  της  ότι  η  κατάχρηση  των 
δυνατοτήτων  λήψης  ενός  Ονόµατος  Χώρου,  συνιστά  “ανάστροφη  διαρπαγή  ονόµατος  χώρου” 
(reverse domain name hijacking) κατά  την  σχετική  νοµολογία  του  Π.Ο.Δ.Ι.  (βλ.  ιδίως  απόφαση 
D2000-1202). 

3.2.6.  Προκειµένου  να  προστατευθεί  η  αρχή  της  χρονικής  προτεραιότητας  και  κατ'  επέκταση  η 
ελευθερία  της  έκφρασης,  θα  πρέπει  να  προστεθεί  στον  Κανονισµό  µια  διάταξη  αντίστοιχη  της 
Ενιαίας  Πολιτικής  για  την  Επίλυση  Διαφορών  Ονοµάτων  Χώρου,  η  οποια  να  απαγορεύει  την 
απόπειρα ανάστροφης διαρπαγής ονόµατος χώρου. Μια τέτοια διάταξη θα µπορούσε να προβλέπει:

“Καταγγελία διαγραφής απορρίπτεται όταν η υποβολή της συνιστά απόπειρα ανάστροφης διαρπαγής  
Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη .gr”.

3.3. Ο numerus clausus περιορισµών του δικαιώµατος στην πληροφόρηση 

3.3.1.  Tα  παραπάνω  επιχειρήµατα  περί  αντισυνταγµατικών  περιορισµών  στον  Κανονισµό 
επιβεβαιώνονται και ενδυναµώνονται από το άρθρο 5Α του Συντάγµατος, το οποίο προστέθηκε µε 
την αναθεώρηση του 2001. Σύµφωνα µε αυτό το άρθρο, το δικαίωµα στην πληροφόρηση επιδέχεται 
µόνο  περιορισµούς  οι  οποίοι  επιβάλλονται  µε  “νόµο  µόνο εφόσον  είναι  απολύτως αναγκαίοι και 
δικαιολογούνται  για  λόγους  εθνικής  ασφάλειας,  καταπολέµησης  του  εγκλήµατος  ή  προστασίας 
δικαιωµάτων και συµφερόντων τρίτων”.
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3.3.2. Εποµένως, η πρόβλεψη περιορισµών που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, προφανως 
παραβιάζουν το δικαίωµα στην πληροφόρηση κατά το άρθρο 5Α, στην ειδικότερη έκφανσή του. Μια 
τέτοια περίπτωση είναι τα “χρηστά ήθη”, τα οποία δεν επαναλαµβάνονται ως ειδικός περιορισµός 
του 5Α Σ., µολονότι µνηµονεύονται στο άρθρο 5 (1) Σ. Όµοια, η απαγόρευση εκχώρησης Ονοµάτων 
Χώρου µεγάλης συµβολικής αξίας, προφανώς είναι ένας περιορισµός που αντίκειται στο δικαίωµα 
στην πληροφόρηση. 

3.4. Ο σεβασµός της προστατευόµενης εµπιστοσύνης του διοικούµενου

3.4.1.  Η  ΕΕΤΤ  δεν  σέβεται  τα  κεκτηµένα  δικαιώµατα  που  η  ίδια  έχει  απονείµει  στους 
ενδιαφερόµενους και, υποπίπτοντας σε αντιφάσεις, ανακαλεί Ονόµατα Χώρου, ακόµη και µετά από 
χρόνια χρήσης τους. Με αυτό τον τρόπο παραβιάζει την αρχή της προστατευόµενης εµπιστοσύνης 
του  διοικούµενου,  θέµα  που  έχει  τεθεί  από  τον  Συνήγορο  του  Πολίτη  µε  το  υπ'  αρ.  πρωτ. 
15689.08.2.1/18.11.2008 έγγραφό του. Η απάντηση που δόθηκε από την ΕΕΤΤ, µετά από πέντε (5) 
µήνες ήταν ότι θα λάβει υπόψη την παρατήρηση αλλά στο πλαίσιο µεταβολής του Κανονισµού κι 
όχι στο πλαίσιο της κρινόµενης τότε υπόθεσης. 

3.4.2.  Η  ΕΕΤΤ  θα  πρέπει  λοιπόν  να  σεβαστεί  µε  δεσµευτικό  τρόπο  τα  δικαιώµατα  που  έχει 
αναγνωρίσει, ιδίως  όταν περνούν άνω των 3 ετών από απόφασή της, εκτός αν συντρέχουν λόγοι 
δηµοσίου συµφέροντος (κι όχι λόγοι ιδιωτικών συµφερόντων) για την ανάκληση των αποφάσεών 
της. 

3.4.3. Η σχετική διάταξη που θα πρέπει να προστεθεί στον Κανονισµό είναι:

“Μετά  την  παρέλευση  τριετίας,  οι  αποφάσεις  της  ΕΕΤΤ δεν  ανακαλούνται,  µε  την  επιφύλαξη  των  
λόγων δηµοσίου συµφέροντος”. 

3.5. Η ενίσχυση της αντικειµενικότητας και της αµεροληψίας της ΕΕΤΤ

3.5.1. Έχει  επισηµανθεί  ότι  µετά  την  νοµοθετική  µεταβολή του  2005, η  επιλογή  των  µελών  της 
ΕΕΤΤ γίνεται µε την πρωτοβουλία του Υπουργού Μεταφορών, χωρίς την αποφασιστική εµπλοκή 
της  Βουλής.  Ανεξάρτητα όµως  από  το  γεγονός  ότι  τα  µέλη  της  ΕΕΤΤ  επιλέγονται  από  την 
Κυβέρνηση, η προσωπική ακεραιότητα και αντικειµενικότητα είναι ένα ζητούµενο που µπορεί να 
αποδειχθεί στην πράξη. 

3.5.2. Σε  ορισµένες  περιπτώσεις,  αυτό  δεν  επιβεβαιώθηκε.  Για παράδειγµα,  στην  περίπτωση  του 
ΠΑΣΟΚ που ως κόµµα της αξιωµατικής αντιπολίτευσης αιτήθηκε να λάβει το euroelections.gr, η 
απόρριψη του αιτήµατος από την ΕΕΤΤ,  ενισχύθηκε µε την εκ των υστέρων άσκηση “παρέµβασης” 
εκ  µέρους  του  Υπουργού  Εσωτερικών  [της  Νέας  Δηµοκρατίας],  µε  αίτηµα  την  απόρριψη  του 
αιτήµατος  του  ΠΑΣΟΚ.  Στην  απόφαση  της  ΕΕΤΤ  δεν  απορρίφθηκε  ρητώς  η  παρέµβαση  του 
Υπουργού Εσωτερικών, µολονότι διαδικασία “παρέµβασης” δεν προβλέπεται από τον Κανονισµό. 
Το γεγονός επίσης ότι ο Υπουργός δεν ισχυρίστηκε ότι θα χρησιµοποιήσει  το Όνοµα Χώρου, σε 
συνδυασµό µε το αναπόδεικτο του ισχυρισµού περί δήθεν “συγχύσεως” (που δεν αποτελεί καν λόγω 
διαγραφής κατά τον  Κανονισµό) επιβεβαιώνει  ότι η  απόφαση της  ΕΕΤΤ δεν ήταν αντικειµενική. 
Δεδοµένου µάλιστα ότι ορισµένα από τα νοµικά σφάλµατα είχαν επισηµανθεί µε δύο (2) επιστολές 
του  Συνηγόρου  του  Πολίτη,  οι  οποίες  έµειναν  αναπάντητες,  τα  ερωτηµατικά  περί  µη 
αντικειµενικότητας των µελών της ΕΕΤΤ παραµένουν. 
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3.5.3.  Σε  άλλη  περίπτωση,  η  ΕΕΤΤ  απέρριψε  αίτηµα  εξαίρεσης  Γραµµατέα  του  Οργάνου 
Ακροάσεων  µε  την  αβάσιµη  αιτιολογία  ότι  ο  Γραµµατέας  δεν  είναι  µέλος  της  Επιτροπής 
Ακροάσεων. Ενώ πράγµατι ο Γραµµατέας δεν είναι µέλος της “επιτροπής ακροάσεων”, είναι µέλος 
του ευρύτερου  “οργάνου ακροάσεων” (που  αποτελείται από  την επιτροπή  + τον  Γραµµατέα) και 
σαφώς προβλέπεται η εξαίρεσή του κατά τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ανεξάρτητα από το 
αν “αποφασίζει” ή όχι. 

3.5.4. Υπάρχει  η  διάχυτη  πεποίθηση  πως  όταν  ο καταγγέλλων είναι  ένας  ισχυρός  οικονοµικός ή 
κυβερνητικός  ή  κρατικός  φορέας  ή  Ο.Τ.Α., η  ΕΕΤΤ  αποφασίζει  σε  κάθε  περίπτωση  υπέρ  του, 
“χαρίζοντάς” του το Όνοµα Χώρου. Προκειµένου η ΕΕΤΤ να διασκεδάσει αυτές τις εντυπώσεις θα 
πρέπει να ενισχύσει και τον Κανονισµό µε διατάξεις που αποκλείουν αυτήν την εντύπωση, όπως η 
απαγόρευση  του  reverse domain name hijacking (βλ. παραπάνω). Επίσης θα  πρέπει χωρίς καµία 
καθυστέρηση να απαντά στις επιστολές του Συνηγόρου του Πολίτη. 

3.5.5. Επίσης η  υποβολή καταγγελιών θα πρέπει  να γίνεται µε  διαφανή  και τεχνοκρατικό τρόπο, 
όπως µε την δηµιουργία µιας φόρµας υποβολής καταγγελιών στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, αντίστοιχα 
όπως συµβαίνει στην ιστοσελίδα του Ευρωπαίου Διαµεσολαβητή. 

4. Τήρηση διατάξεων του διοικητικού δικαίου

Ως  διοικητικό  όργανο,  η  ΕΕΤΤ  οφείλει  να  τηρεί  το  διοικητικό  δίκαιο  και  αυτό  θα  πρέπει  να 
αποτυπωθεί µε συγκεκριµένες διατάξεις του Κανονισµού.

4.1. Σεβασµός των προθεσµιών του Ν.2690/1999

4.1.1.  Επί  καταγγελίας για  Ονόµατα  Χώρου, η  ΕΕΤΤ  ουδέποτε  έχει  τηρήσει  την  προβλεπόµενη 
προθεσµία για διεκπεραίωση της υπόθεσης εντός 50 ηµερών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του 
Ν.2690/1999, µολονότι η προθεσµία αυτή ισχύει και για τις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, όπως 
έχει γνωµοδοτήσει και το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους (Γνωµ. 591/2000). 

4.1.2. Επί αιτήσεως θεραπείας σε απόφαση της για Όνοµα Χώρου, η ΕΕΤΤ ουδέποτε έχει τηρήσει 
την προβλεπόµενη προθεσµία για κοινοποίηση της απάντησης εντός 30 ηµερών, όπως προβλέπεται 
από το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν.2690/1999.

4.1.3. Οι προθεσµίες αυτές πρέπει να προστεθούν  µε ειδικές  διατάξεις στον Κανονισµό, ώστε να 
προβλέπεται ότι: 

“Εντός  δέκα  ηµερών  από  την  λήψη  καταγγελίας  σχετικά  µε  Όνοµα  Χώρου, τα  µέρη  καλούνται  σε  
ακρόαση κατά τον Κανονισµό Ακροάσεων. Εντός δέκα ηµερών µετά την ακρόαση αποστέλλονται στα  
µέρη  τα  αποµαγνητοφωνηµένα  πρακτικά  για  υποβολή  υποµνηµάτων.  Η  έκδοση  αποφάσεως  δεν  
υπερβαίνει τις πένήντα ηµέρες, υπολογιζοµένων από την ηµέρα της υποβολής της καταγγελίας.”

“Κατά της έκδοσης αποφάσεως επί Ονόµατος Χώρου, ασκείται αίτηση θεραπείας ενώπιον της ΕΕΤΤ,  
σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν.2690/1999. Εντός δέκα ηµερών από την λήψη της αίτησης θεραπείας,  
τα µέρη καλούνται σε ακρόαση και υποβάλλουν τα υποµνήµατά τους και κάθε αποδεικτικό µέσο. Η  
απόφαση  κοινοποιείται  στα  µέρη  το  αργότερο  την  τριακοστή  ηµέρα  από  την  υποβολή  της  αίτησης  
θεραπείας.”
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4.2. Σεβασµός των διατάξεων προστασίας προσωπικών δεδοµένων του Ν.2472/1997

4.2.1.  Έχει  παρατηρηθεί   το  φαινόµενο  σώρευσης  καταγγελιών  ή  αυτεπαγγέλτως  ερευνώµενων 
ζητηµάτων  σε  µία   Πράξη  Διεξαγωγής  Ακρόασης  της  ΕΕΤΤ, µε  αποτέλεσµα  οι  κληθέντες  να 
πληροφορούνται για επαγγελµατικά ή  άλλα ζητήµατα των καταγγελλόντων ή καταγγελλοµένων  ή 
ελεγχοµένων,  χωρίς  να  έχουν  δικαίωµα  προς  τούτο.  Η  ΕΕΤΤ  έχει  υποχρέωση  όπως  και  κάθε 
δηµόσιο όργανο να ανακοινώνει µόνον όσα προσωπικά δεδοµένα είναι απολύτως αναγκαία για την 
ενάσκηση των αρµοδιοτήτων της, διαχωρίζοντας, εν ανάγκη τις Κλήσεις που απευθύνονται στους 
καταγγελλόµενους/ ελεγχόµενους, από τις κλήσεις που απευθύνονται σε τρίτα άτοµα

4.2.2. Κατά την εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού επίσης, η ΕΕΤΤ προβαίνει σε ενέργειες 
που αφορούν τα προσωπικά δεδοµένα των ενδιαφεροµένων, χωρίς προηγούµενη ενηµέρωσή τους, 
κατά το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν.2472/1997. Η παράλειψη αυτή συνιστά παραβίαση του θεσµικού 
πλαισίου  για  τα  προσωπικά  δεδοµένα:  κάθε  ενέργεια  της  ΕΕΤΤ  που  περιλαµβάνει  διαβιβάσεις 
προσωπικών  δεδοµένων  τρίτων  από  τις  υπηρεσίες  της  προς  τρίτους  αποδέκτες  (λ.χ.  το  Ίδρυµα 
Τεχνολογίας και  Έρευνας  κλπ)  θα  πρέπει  να  ενηµερώνεται  προηγουµένως  το  υποκείµενο  των 
δεδοµένων. 

4.2.3.  Η  συµµόρφωση  προς  αυτές  τις  διατάξεις,  οι  οποίες  αποδίδουν  µάλιστα  κοινοτικό δίκαιο 
(Οδηγία 95/46/ΕΚ) απαιτεί προσεκτική τροποποίηση του Κανονισµού και προσθήκη συγκεκρµένων 
διατάξεων που να επιβάλλουν στην ΕΕΤΤ την βήµα προς βήµα ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων για 
την τύχη των στοιχείων τους. 

5. Σύνοψη

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Κανονισµού Εκχωρησης και Διαχείρισης Ονοµάτων Χώρου, 
προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις επί του Κειµένου βάσης:

(α) Προσθήκη διάταξης για επανεξέταση Κανονισµού σε δύο έτη. 

(β) Προσθήκη διάταξης για την ανάρτηση των αποφάσεων ΕΕΤΤ σε θέµατα Ονοµατοδοσίας, στο 
Διαδίκτυο.

(γ) Προσθήκη διάταξης για τη λήψη υπόψη νοµολογίας διεθνών ή περιφερειακών οργάνων επίλυσης 
διαφορών Ονοµάτων Χώρου. 

(δ) Προσθήκη διατάξεων για την ενάσκηση του δικαιώµατος προηγούµενης ακρόασης σε περίπτωση 
επικείµενης απόρριψης αίτησης εκχώρησης ή αίτησης µεταβίβασης Ονόµατος Χώρου. 

(ε) Αφαίρεση περιορισµού “χρηστών ηθών”, “δηµόσιας τάξης” και λέξεων µεγάλης συµβολικής 
αξίας από το δικαίωµα εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου

(στ) Προσθήκη διάταξης απαγόρευσης  ανάστροφης διαρπαγής Ονόµατος Χώρου.

(ζ) Προσθήκη διάταξης για το ανέκκλητο αποφάσεων µετά την παρέλευση τριετίας.

(η) Πρόβλεψη αυτοµατοποιηµένου τρόπου υποβολής καταγγελίας για διαγραφή Ονόµατος Χώρου. 
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(θ) Προσθήκη διατάξεων για τον σεβασµό των προθεσµιών του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. 

(ι) Προσθήκη διατάξεων για ενηµέρωση των υποκειµένων των δεδοµένων πριν την διαβίβασή τους 
σε τρίτους.

Ωστόσο,  οι  παρατηρήσεις  αυτές  δεν  είναι  εξαντλητικές και θα  χρειαστεί να  παραταθεί  ο  χρόνος 
Διαβούλευσης για άλλους τρεις µήνες. 

Παρακαλούµε  για  τις  ενέργειές  σας,  ώστε  να  µας  δοθεί  η  δυνατότητα  να  προσκοµίσουµε 
συµπληρωµατικό έγγραφο µε πρόσθετες παρατηρήσεις συµµετοχής στη διαβούλευσης, αλλά και για 
να δοθεί η δυνατότητα και σε άλλους ενδιαφερόµενους να τοποθετηθούν.

Με εκτίµηση, 

Βασίλης Σωτηρόπουλος
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