
 
 
 

 
                                   'Αρθρο 58 ΑΚ 
                                         Δικαίωμα στο όνομα 
 
  Αν σ' αυτόν που δικαιούται να φέρει  ένα  όνομα  αμφισβητείται  από  
άλλον  το  δικαίωμα  αυτό,  ή  αν  κάποιος  χρησιμοποιεί παράνομα  
ορισμένο όνομα, ο  δικαιούχος  ή  εκείνος  που  βλάπτεται,  μπορεί  να  
ζητήσει  να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Αξίωση  
αποζημίωσης σύμφωνα και με τις  διατάξεις  για  τις  αδικοπραξίες  δεν  
αποκλείεται. 
 
 
   Ν. 146/1914 
 
     Άρθρο 1 
 
      Απαγορεύεται κατά τας εμπορικάς, βιομηχανικάς ή γεωργικάς συναλλαγάς  
    πάσα προς τον σκοπόν ανταγωνισμού γινομένη πράξις, αντικειμένη εις τα  
    χρηστά ήθη. 
      Ο παραβάτης δύναται να εναχθή πρός παράλειψιν και προς ανόρθωσιν της 
    προσγενομένης ζημίας. 
 
 
                                                       Άρθρο 13 
 
      Όστις κατά τας συναλλαγάς ποιείται χρήσιν ονόματος τινός, εμπορικής  
    επωνυμίας, ή ιδιαιτέρου διακριτικού γνωρίσματος καταστήματος ή βιομηχανικής 
    επιχειρήσεως, ή εντύπου τινός κατά τρόπον δυνάμενον να προκαλέση σύγχυσιν  
    με το όνομα, την εμπορικήν επωνυμίαν ή το ιδιαίτερον διακριτικόν γνώρισμα,  
    άτινα  έτερος  νομίμως  μεταχειρίζεται,  δύναται  να  υποχρεωθή  υπό  του  
    τελευταίου εις παράλειψιν της χρήσεως. Υποχρεούται δε προς τούτοις απέναντι 
    του ζημιωθέντος εις ανόρθωσιν της προσγενομένης ζημίας, εάν εγνώριζεν ή  
    ώφειλε να γνωρίζη ότι διά της καταχρήσεως ταύτης ηδύνατο να προκληθή  
    σύγχυσις.  
      Προς το ιδιαίτερον διακριτικόν γνώρισμα εξομοιούνται και εκείνα εν 
    γένει εκ των σημείων καταστήματος η επιχειρήσεως τινός, τα οποία 
    θεωρούνται εις τους σχετικούς κύκλους των συναλλαγών ως ιδιαίτερα 
    διακριτικά αυτών. 
      Ως ιδιαίτερον διακριτικόν γνώρισμα θεωρείται και ο ιδιαίτερος 
    διασχηματισμός ή η ιδιαίτερα διακόσμησις των εμπορευμάτων, της συσκευής 
    ή του περικαλύμματος αυτών, εφόσον  είναι γνωστά εις τους σχετικούς 
    κύκλους των συναλλαγών ως διακριτικά σημεία των ομοίων εμπορευμάτων 
    άλλου τινός. 
      Η διατάξις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 10 εφαρμόζεται αναλόγως. 
 
 
     
                                        Ν. 2239/1994 
 
                                          Άρθρο 18 
                           Δικαιώματα που παρέχει το σήμα         
 
      1. Η καταχώριση του σήματος παρέχει στο δικαιούχο αποκλειστικό 
    δικαίωμα. Ιδίως παρέχει το δικαίωμα της χρήσεως αυτού, το δικαίωμα να 
    επιθέτει αυτό στα προϊόντα ή εμπορεύματα τα οποία προορίζεται να 
    διακρίνει, να χαρακτηρίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, να επιθέτει αυτό 
    στα περικαλύμματα και στις συσκευασίες των εμπορευμάτων στο χαρτί 
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    αλληλογραφίας, στα τιμολόγια, στους τιμοκαταλόγους, στις αγγελίες, στις 
    κάθε είδους διαφημίσεις, ως και σε άλλο έντυπο υλικό και να το 
    χρησιμοποιεί σε ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα. 
      2. Ως χρήση του σήματος θεωρείται επίσης: 
      α) η χρήση του σήματος που γίνεται υπό μορφή που διαφέρει ως προς τα 
    στοιχεία του, τα οποία όμως δεν μεταβάλλουν το διακριτικό χαρακτήρα 
    αυτού,      
      β) η επίθεση του σήματος σε προϊόντα ή στη συσκευασία τους στην 
    Ελλάδα με προορισμό αποκλειστικά την εξαγωγή, 
      γ) η χρήση του σήματος με τη συγκατάθεση του δικαιούχου, καθώς και η 
    χρήση συλλογικού σήματος από δικαιούμενα προς τούτο πρόσωπα. 
      3. Ο δικαιούχος του σήματος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να 
    χρησιμοποιεί στις συναλλαγές σημεία, τα οποία αποτελούν παραποίηση ή 
    απομίμηση του σήματός του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1 
    του παρόντος νόμου. 
 
 
                                  Άρθρο 26 
                    Αγωγή επί παραλείψει και αποζημιώσει       
 
      1. Οποιος χρησιμοποιεί ή παραποιεί ή απομιμείται σήμα που ανήκει σε 
    άλλον μπορεί να εναχθεί επί παραλείψει ή αποζημιώσει ή και για 
    αμφότερα. Το αυτό ισχύει και για εκείνον ο οποίος χρησιμοποιεί σημείο 
    που ταυτίζεται μεν ή ομοιάζει με σήμα, αλλά δεν διακρίνει συναφή 
    προϊόντα ή υπηρεσίες με τα διακρινόμενα από το σήμα, εφόσον τούτο έχει 
    αποκτήσει φήμη στην Ελλάδα και η χρησιμοποίηση του σημείου θα 
    προσπόριζε στον χρησιμοποιούντα χωρίς εύλογη αιτία όφελος από το 
    διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος ή θα έβλαπτε το διακριτικό 
    χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος. 
      2. Η αγωγή εγείρεται ενώπιον του αρμοδίου μονομελούς πρωτοδικείου, 
    ανεξαρτήτως ποσού, και δικάζεται κατά την τακτική διαδικασία. Η αξίωση 
    για αποζημίωση παραγράφεται μετά τριετία από το τέλος του έτους κατά το 
    οποίο έγινε το πρώτον η παράνομη χρησιμοποίηση, παραποίηση ή απομίμηση. 
    Επί διακοπής της παραγραφής νέα παραγραφή αρχίζει από τη λήξη του έτους 
    στο οποίο συνέπεσε το πέρας της διακοπής. 
      3. Οι διαφορές της πρώτης παραγράφου, αν ενωθούν με διαφορές εκ του 
    ν. 146/1914 ή των άρθρων 914 επ. του Αστικού Κώδικα, μπορεί να 
    εισάγονται και στα αρμόδια πολυμελή πρωτοδικεία. 
      4. Προκειμένου για πανομοιότυπο σήμα, καθώς και για σήμα που διαφέρει 
    ως προς τα στοιχεία που δεν μεταβάλλουν το διακριτικό του χαρακτήρα, 
    για την πλήρη απόδειξη χρήσεως ή παραποιήσεως αρκεί μόνο η προσκόμιση 
    του πιστοποιητικού καταχωρίσεως του παραποιούμενου σήματος. 
 
Αριθ. 268/73 (ΦΕΚ Β 1617 31.12.2002) 
Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Νames) με  
κατάληξη .gr. 
 
 
                                         Άρθρο 3 
 Περιεχόμενο δικαιώματος επί Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr 
 
 1. Τα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr αποτελούνται από αλφαριθμητικούς  
χαρακτήρες του λατινικού αλφα βήτου [AZ,az,09] και τον ειδικό χαρακτήρα  [- 
].  
Τα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr έχουν μήκος από τρεις (3) έως εξήντα (63)  
χαρακτήρες (μη συμπεριλαμβανομένης της κατάληξης .gr). Κάθε επίπεδο των  
Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr δεν μπορεί να αρχίζει ή να τελειώνει με τον  
χαρακτήρα [-] και δεν περιλαμβάνει διαδοχικούς χαρακτήρες [-]. Δεν υπάρχει  
διαφοροποίηση μεταξύ των μικρών ή κεφαλαίων χαρακτήρων. Η ΕΕΤΤ δύναται με  
μεταγενέστερη Απόφασή της, ύστερα από δημόσια διαβούλευση, να ορίσει τη  
χρήση και αλφαριθμητικών χαρακτήρων άλλης μορφής ή αλφαβήτων. 
 
 2. Το δικαίωμα το οποίο αποκτάται με την Εκχώρηση Ονόματος Χώρου με  
κατάληξη .gr συνίσταται αποκλειστι κά και μόνο στην απόκτηση από το Φορέα  
του  
συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr αποκλειστικού δικαιώματος  
χρήσης των συγκεκριμένων αλφαριθμητικών στοιχείων, με αποκλειστικό σκοπό την  
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κατά μοναδικό τρόπο εξατομίκευση ενός υπολογιστή συνδεδεμένου σε δίκτυο ή  
μιας ομάδας υπολογιστών συνδεδεμένων σε δίκτυο, σύμφωνα με τις αρχές του  
Συστήματος Ονοματοδοσίας Διαδικτύου. 
 
 3. Ο Φορέας δικαιώματος επί Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr έχει εξουσία να  
απαγορεύει σε οποιονδήποτε τρίτο: 
 
 α. Να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση του Φορέα στη χρήση αποκλειστικά  
αλφαριθμητικών στοιχείων όμοιων με αυτά από τα οποία αποτελείται το  
Μεταβλητό  
Πεδίο του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr του Φορέα, για τη σύνθεση του  
Μεταβλητού Πεδίου άλλου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr του ιδίου επιπέδου,  
με  
σκοπό την κατά μο ναδικό τρόπο εξατομίκευση ενός υπολογιστή συνδεδεμένου σε  
δ(κτυο ή μιας ομάδας υπολογιστών συνδεδεμένων σε δίκτυο, σύμφωνα με τις  
αρχές  
του Συστήματος Ονοματοδοσίας Διαδικτύου. 
 
 β.Να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση του Φορέα στη χρήση αποκλειστικά  
αλφαριθμητικών στοιχείων όμοιων με αυτά τα οποία συνθέτουν το Μεταβλητό  
Πεδίο  
του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr του Φορέα, για τη σύνθεση Ονόματος Χώρου  
που δεν αποτελεί αντικείμενο Εκχώρησης σύμφωνα με την παρούσα Απόφαση, με  
σκοπό την κατά μοναδικό τρόπο εξατομίκευση ενός υπολογιστή συνδεδεμένου σε  
δίκτυο ή μιας ομάοας υπολογιστών συνδεδεμένων σε δίκτυο, σύμφωνα με τις  
αρχές  
του Συστήματος Ονοματοδοσίας Διαδικτύου. Κατ' εξαίρεση από την παρούσα  
παράγραφο: 
 
 ί. Με την επιφύλαξη της ύπαρξης άλλου δικαιώματος επί του σημείου το οποίο  
συντίθεται αποκλειστικά από τους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες που συνθέτουν το  
Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr, ο Φορέας  
Ονόματος Χώρου 2ου .επιπέδου με κατάληξη .gr δεν δύναται να εμποδίσει την  
χρήση των αλφαριθμητικών στοιχείων από τα οποία αποτελείται το Μεταβλητό  
Πεδίο του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr του Φορέα, για τη σύνθεση Ονόματος  
Χώρου τέταρτου ή επόμενου επιπέδου, εφ'όσον το Μεταβλητό Πεδίο του  
εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου χρησιμοποιείται αποκλειστι κά για το σχηματισμό  
του τέταρτου ή επόμενου επιπέδου του Ονόματος Χώρου τέταρτου ή επόμενου  
επιπέδου. 
 
 ίί. Με την επιφύλαξη της ύπαρξης άλλου δικαιώματος επί του σημείου το οποίο  
συντίθεται αποκλειστικά από τους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες που συνθέτουν το  
Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο  
το 3ο επίπεδο είναι μεταβλητό πεδίο, ο Φόρέας Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με  
κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, δεν  
δύναται να εμποδίσει την χρήση των αλφαριθμητικών στοιχείων από τα οποία  
αποτελείται το Μεταβλητό Πεδίο του Oνόματoς Xώρoυ με κατάληξη .gr του Φορέα,  
για τη σύνθεση Ονόματος Χώρου πέμπτου ή επόμενου επιπέδου, εφ'όσον το  
Μεταβλητό Πεδίο του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου χρησιμοποιείται αποκλειστικά  
για το σχηματισμό του πέμπτου ή επόμενου επιπέδου του Ονόματος Χώρου  
πέμπτου ή επόμενου επιπέδου. 
 
 4. Με την επιφύλαξη της ύπαρξης άλλου δικαιώματος επί του σημείου το οποίο  
συντίθετάι αποκλειστικά από τους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες που συνθέτουν το  
Μεταβλητό Πεδίο: 
 
 α. Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr, ο Φορέας του συγκεκριμένου  
Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr δεν δύναται να εμποδίσει την  
Εκχώ ρηση Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr, του οποίου μόνο το  
τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο και του οποίου το Μεταβλητό Πεδίο  
αποτελείται από όμοιους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. 
 
 β. Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο  
επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, ο Φορέας του συγκεκριμένου ονόματος Χώρου 3ου  
επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό  
Πεδίο, δεν δύναται να εμποδίσει την Εκχώρηση Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με  
κατάληξη .gr του οποίου το Μεταβλητό Πεδίο αποτελείται από όμοιους  
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αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. 
 
 γ. Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο  
επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, ο Φορέας του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου 3ου  
επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό  
Πεδίο, δεν δύναται να εμποδίσει την Εκχώρηση Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με  
κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο και του  
οποίου το Μεταβλητό Πεδίο αποτελείται από όμοιους αλφαριθμητικούς  
χαρακτήρες,  
εφ'όσον το δεύτερο επί πεδο του δεύτερου Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με  
κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο,  
συντίθεται από άλλο Κοινόχρηστο Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr. 
 
 5. Κάθε Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr, εκχωρείται, χρησιμοποιείται και  
προστατεύεται στη μορφή στην οποία κατατέθηκε. Χρήση του Ονόματος Χώρου με  
κατάληξη .gr από το Φορέα του ή με τη συναίνεσή του, με διαφοροποι ήσεις  
οποιασδήποτε μορφής, δεν συνιστά χρήση του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με  
κατάληξη .gr. Αντίθετα, συνιστά χρήση του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με  
κατάληξη .gr η, με τη συναίνεση ή ανοχή του Φορέα του, χρήση του ως  
συστατικού Ονόματος Xώροu 3ου ή επόμενου επιπέδου με κατάληξη .gr, υπό  
τους όρους και τους περιορισμούς της παρούσης Απόφασης. 
 
 6. Η Εκχώρηση Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr δεν συνιστά και  
Εκχώρηση ενός Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου  
μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο και των οποίων τα Μεταβλητά  
Πεδία  
ταυτίζονται Παρομοίως, η Εκχώρηση ενός Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με  
κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο δεν  
συνιστά και Εκχώρηση Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr και των  
οποίων τα Μεταβλητά Πεδία ταυτίζονται, ούτε Εκχώρηση ενός Ονόματος Χώρου 3ου  
επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό  
Πεδίο και των οποίων αν και το Μεταβλητό Πεδίο ταυτίζεται, το δεύτερο  
επίπεδο  
διαφέρει 
 
 7. Η Εκχώρηση των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr διέπεται από την αρχή της  
χρονικής προτεραιότητας. Το δικαίωμα επί του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr  
αποκτάται από την Εκχώρησή του σύμφωνα με την παρούσα, ανατρέχει όμως στο  
χρόνο υποβολής της Αίτησης Εκχώρησης στον Καταχωρητή. 
 
 8. Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr γίνεται σε φυσικά και νομικά  
πρόσωπα ελληνικά ή αλλοδαπά, ανε ξάρτητα από την εγκατάστασή τους στην  
Ελλάδα  
ή μη. 
 
 9. Δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τον αριθμό των Ονομάτων Χώρου με  
κατάληξη .gr που είναι δυνατόν να εκχωρηθούν σε ένα πρόσωπο. . 
 
 10. Ο Φορέας δικαιώματος επί Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, δεν αποκτά από  
την Εκχώρηση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, σύμφωνα με την παρούσα και  
δικαίωμα διακριτικού γνωρίσματος επί επιχείρησης, προϊόντων ή υπηρεσιών που  
προσφέρει, των συγκεκριμένων δι καιωμάτων αποκτωμένων αποκλειστικά και μόνο  
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που αφορούν την απόκτησή τους. 
 
 11. Δικαιώματα επί διακριτικών γνωρισμάτων επιχειρήσεων (φυσικών ή νομικών  
προσώπων), προϊόντων ή υπηρεσιών ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας  
δεν περιορίζονται σε τίποτα από τις διατάξεις του παρόντος. 
 
 
                                                  Άρθρο 5 
                          Λόγοι Απόρριψης Αίτησης Εκχώρησης 
 
 1. Η ΕΕΤΤ απορρίπτει Αίτηση Εκχώρησης στις εξής, πε ριοριστικά οριζόμενες  
περιπτώσεις, που αποτελούν απόλυτους λόγους απόρριψης: 
 
 
" α. Αν η Αίτηση δεν είναι πλήρης και ακριβής σύμφωνα με την παρούσα". 
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***Η εντός " " παρ.α τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.1 της ΥΑ  310/16     
(ΦΕΚ Β' 558/2.4.2004) 
    Η προγενέστερη μορφή είχε ως εξής: 
   " α. Αν η Αίτηση δεν είναι πλήρης σύμφωνα με την παρούσα". 
 
 β. Αν κατά το χρόνο υποβολής της Αίτησης έχει ήδη εκχωρηθεί σε άλλο  
πρόσωπο, Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr όμοιο με αυτό που αποτελεί το  
αντικείμενο της Αίτησης. Στην περίπτωση αuτή ο αιτών δύναται να ζητήσει τη  
διαγραφή της προηγούμενης Εκχώρησης, εφ'όσον συντρέχουν οι λόγοι διαγραφής  
της σύμφωνα με την παρούσα Απόφαση. 
 
 γ. Αν το συγκεκριμένο Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr συντίθεται από  
αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέ τουν σημείο το οποίο στερείται  
διακριτικού χαρακτήρα ή είναι Κοινόχρηστο ή είναι γεωγραφικός όρος που περι  
λαμβάνεται στο σχέδιο Καποδίστριας. Γεωγραφικός όρος που περιλαμβάνεται στο  
σχέδιο Καποδίστριας εκ χωρείται μόνο στους αντίστοιχους Οργανισμούς Τοπικής  
Αυτοδιοίκησης ανεξάρτητα από τον τρόπο γραφής του με λατινικά στοιχεία.  
Ιδίως, δεν επιτρέπεται η εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr που  
αποτελούν λέξεις κλειδιά στο Διαδίκτυο. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι λέξεις  
www, emaiI, καθώς και κωδικοί χωρών όπως αυτοί περιέ χονται στη λίστα ΙSΟ  
31661 του οργανισμού Iso. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η αποφυγή  
εκχώρησης  
αποκλειστικών δικαιωμάτων η έκταση των οποίων δεν είναι ανά λογη με το σκοπό  
που δικαιολογεί την Εκχώρησή τους επί Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr,  
σύμφωνα  
με την πα ρούσα Απόφαση και ο περιορισμός των αποκλειστικών αυτών  
δικαιωμάτων  
στο απολύτως προσήκον μέτρο για την εξυπηρέτηση του σκοπού που δικαιολογεί  
σύμφωνα με την Πdρούctα Απόφαση, την Εκχώρησή τους επί Ονομάτων Xώρου με  
Kατάληξη. gr.  
 
 δ. Αν το συγκεκριμένο Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr συντίθεται από  
αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν σημείο, η Εκχώρηση του οποίου  
αντίκειται στη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη. 
 
 ε. Αν το συγκεκριμένο Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr συ ντίθεται από  
αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν σημείο η Εκχώρηση του οποίου  
αντίκειται στην καλή πίστη. 
 
 στ. Αν το συγκεκριμένο Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr συντίθεται από  
αλφαριθμητικά στοιxεία τα οποία συνιστούν σημείο και επίσημα του Ελληνικού  
κράτους και των λοιπών κρατών που αναφέρονται στο άρθρο 6 τρις της Συμβάσεως  
των Παρισίων για την Βιομηχανική Ιδιοκτη σία, καθώς και σημείο μεγάλης  
συμβολικής σημασίας, ιδίως θρησκευτικά σύμβολα και λέξεις. 
 
 ζ. Αντο Μεταβλητό Πεδίο του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr  
είναι όμοιο με το Μεταβλητό Πεδίο ήδη εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με  
κατάληξη .gr, του οποίου το δεύτερο επίπεδο ctυντίθεται από τους  
αλφαριθμητικούς χαρακτήρες gov. 
 
 η. Αν το ίδιο πρόσωπο έχει καταθέσει Αίτηση για το ίδιο Ώνομα Χώρου με  
κατάληξη .gr σε περισσότερους Καταχωρητές. Στην περίπτωση αυτή απορρίπτονται  
όλες οι σχετικές αιτήσεις. 
 
 θ. Αν καταθέσει το ίδιο πρόσωπο εκ νέου Αίτηση η οποία απορρίφθηκε ή Ώνομα  
Χώρου με κατάληξη .gr το οποίο διαγράφηκε, όπως περιγράφεται στην παρούσα  
Απόφα ση, στον ίδιο ή άλλο Καταχωρητή, χωρίς να υπάρχει λόγος που να  
δικαιολογεί αυτή την νέα Αίτηση Εκχώρησης. 
 
 2. Η ΕΕΤΤ απορρίπτει Αίτηση Εκχώρησης στις εξής περιοριστικά οριζόμενες  
περιπτώσεις που αποτελούν σχετικούς λόγους απόρριψης: 
 
 α. Αν το συγκεκριμένο Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr συντίθεται  
απόαλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν σημείο το οποίο έρχεται σε  
σύγκρουση με προηγού μενα δικαιώματα τα οποία έχουν τρίτοι, σύμφωνα με το  
ελληνικό δίκαιο. 
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 β. Αν η Αίτηση για την Εκχώρηση του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με  
κατάληξη  
.gr έγινε κακόπιστα. 
 
                                                                    
 
                                                     Άρθρο 6 
               Λόγοι διαγραφής εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr 
 
 1.'Ενα Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr διαγράφεται οριστικά με Απόφαση της  
ΕΕΤΤ,  
η οποία κινείται αυτεπάγγελτα ή μετά από Kαταγγελία τρίτου, οσάκις  
συντρέχουν  
μια ή περισσότερες από τις εξής περιοριστικά οριζόμενες περιπτώσεις: 
 
 α. Αν το ζητήσει ο Φορέας με Αίτησή του στην ΕΕΤΤ. 
 
 β. Μετά από αμετάκλητη απόφαση αρμόδιας δημόσιας αρχής ή δικαστηρίου, η  
οποία είναι εκτελεστή στην Ελλάδα ή αντίστοιχη απόφαση διαιτητικού οργάνου  
εκτελεστή στην Ελλάδα, με την οποία αναγνωρίζεται σύμφωνα με το ελληνικό  
δίκαιο προγενέστερο δικαίωμα τρίτου στο Ώνομα Χώρου. με κατάληξη .gr ή σε  
σημείο από το οποίο συντίθε ται εν μέρει ή ολικά, το Ώνομα Χώρου με κατάληξη  
.gr. 
 
 γ. Αν συντρέχει λόγος που δεν θα επέτρεπε την Εκχώρηση του συγκεκριμένου  
Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr σύμφωνα με το άρθρο 5 ανωτέρω. Κατ' εξαίρεση  
της διάταξης αυτής, Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr τα οποία έχουν εκχωρηθεί  
μέχρι τη θέση σε ισχύ της παρούσης Απόφασης παραμένουν σε ισχύ και  
ανανεώνονται ανεξάρτητα από την πιθανή αντίθεσή τους στο άρθρο 5 της  
παρούσης  
Απόφασης. 
 
 δ. Αν το Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr δεν χρησιμοποιείται στο Διαδίκτυο για  
δύο (2) συνεχή έτη. 
 
 ε. Σε περίπτωση που ο Φορέας έχει καταθέσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία ή δεν  
έχει μεριμνήσει εγκαίρως για την κοινοποίηση πιθανής επελθούσας τροποποίησής  
τους σύμφωνα με την παρούσα. 
 
 στ. Σε περίπτωση που ο Φορέας έχει προβεί σε χρήση του Ονόματος Χώρου με  
κατάληξη .gr, η οποία αντιβαίνει στις αρχές της καλής πίστης ή είναι  
κακόπιστη και ιδιαίτερα όταν έχει επιτρέψει ή ανεχθεί τη χρήση από τρίτο του  
ίδιου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή Ονόματος Χώρου 3ου ή επόμενου  
επιπέδου με κατάληξη .gr το οποίο συντίθεται από το'εκχωρηθέν στο Φορέα  
Ώνομα  
Χώρου με κατάληξη .gr, κατά τρόπο ο οποίος θα συνιστούσε λόγο διαγραφής του  
Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 
 
 ζ. Σε περίπτωση που ο Φορέας είναι νομικό πρόσωπο και λυθεί, εφόσον το  
σχετικό Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr δεν μεταβιβασθεί, σύμφωνα με την  
παρούσα. 
 
 2. ΏνομαΧώρου με κατάληξη .gr απενεργοποιείται προσωρινά σε περίπτωση  
απόφασης δικαστηρίου εκτελεστής στην Ελλάδα με την οποία επιβάλλεται η  
προσωρινή απο χή από την χρήση του, μέχρι την έκδοση απόφασης αρμόδιας  
δημόσιας αρχής ή δικαστηρίου, εκτελεστής στην Ελλάδα ή απόφασης διαιτησίας  
εκτελεστής στην Ελλάδα. 
 
 3. Σε περίπτωση που ένα Ώνομα Χώρου με κατάληξη .gr διαγραφεί ή  
απενεργοποιηθεί προσωρινά, παύει η χρήση ή απενεργοποιούνται προσωρινά Κατά  
περίπτωση και τα Ονόματα Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου με κατάληξη .gr των  
οποίων συστατικό είναι το διαγραφέν ή προσωρι νά απενεργοποιηθέν Ώνομα Χώρου  
με κατάληξη .gr. 
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Οι παραπάνω νόμοι συγκεντρώθηκαν σε αυτό το αρχείο από την πτυχιούχο 

νομικής σχολής του ΑΠΘ και μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Εμπορικού Δικαίου 

Αντωνοπούλου Δανάη. 
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