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Αριθμός απόφασης 347/2009 
   
Περίληψη  
 
Το Όνομα Χώρου (domain name) αποτελεί το μέσο για την είσοδο στο διαδίκτυο 
προς δημιουργία ενός χώρου (website) - Το domain name δεν μπορεί να ταυτιστεί 
άμεσα αλλά μόνο έμμεσα με την εμπορική επωνυμία, το διακριτικό τίτλο και το 
εμπορικό σήμα - Η σύγκρουση μεταξύ των ανωτέρω μπορεί να αρθεί με βάση την 
αρχή της χρονικής προτεραιότητας - Οι αρχές της καλής πίστης παραβιάζονται στην 
περίπτωση που ο χρήστης του domain name γνώριζε σε προγενέστερο χρόνο ότι 
χρησιμοποιείτο παρόμοιο σήμα για να διακρίνει ομοειδή προς τα δικά του προϊόντα 
και με τη χρήση του domain name επεδίωξε την πραγματοποίηση αθέμιτης ωφέλειας 
- Τέτοια υπάρχει στην περίπτωση που ο χρήστης είχε ως σκοπό την πώληση του 
domain name - Για να υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του καταναλωτή απαιτείται να 
υπάρχει τουλάχιστον κάποια εγγύτητα ή συγγένεια των οικονομικών κλάδων, στους 
οποίους ανήκουν οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το παρόμοιο σήμα - Η 
μεταβίβαση του domain name γίνεται με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων 
και όχι με ιδιωτικό συμφωνητικό - Αν δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση 
αρμόδιας δημόσιας αρχής ή δικαστηρίου ή διαιτητικού οργάνου εκτελεστή στην 
Ελλάδα, με την οποία να ορίζεται η διαγραφή συγκεκριμένου domain name, δεν 
υπάρχει υποχρέωση συμμόρφωσης της ΕΕΤΤ. 
 
Κείμενο 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Τμήμα 14ο Τριμελές 

 
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 2 Ιουλίου 2008, με δικαστές τους: 
Γεωργία Πετράκη–Γιαννοπούλου, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, 
Βασιλική Δημητροπούλου και Κλημεντία Πραγκαστή (Εισηγήτρια), Εφέτες 
Διοικητικών Δικαστηρίων και γραμματέα την Ουρανία Μεγαλοοικονόμου, δικαστική 
υπάλληλο για να δικάσει την προσφυγή με χρονολογία 30 Αυγούστου 2007 του 
..........., κατοίκου Αθηνών (οδός ....... αρ. ..), ο οποίος παραστάθηκε δια της 
πληρεξουσίας του δικηγόρου Ευσταθίας Μαράντου. 
Εξάλλου, άσκησε παρέμβαση η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «......... 
..............................», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός ..... αρ. ...) και 
παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Δημητρίου Πολυχρονόπουλου, 
κατά της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), που 
εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 60) και παραστάθηκε δια των 
πληρεξουσίων δικηγόρων της Βασιλείου Κονδύλη και Μαριάννας Παπαδοπούλου. 
Εξάλλου, άσκησε παρέμβαση ο ..........., κάτοικος Χολαργού (οδός .... ...... αρ. ..), ο 
οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Ιωάννη Νικολάου, με δήλωση 
στη γραμματεία ότι επιθυμεί να συζητηθεί η υπόθεση χωρίς να εμφανισθεί στο 
ακραοτήριο κατά την εκφώνησή της (άρθρο 133 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ.). 
Κατά τη συζήτηση, οι διάδικοι που παραστάθηκαν ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους 
και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα πρακτικά. 
Μετά τη συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη. 
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Η κρίση του είναι η εξής: 
1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το 
νόμιμο παράβολο (2623808 και 1105708 ειδικά έντυπα παραβόλου σειράς Α) 
ζητείται παραδεκτώς η ακύρωση της 444/052/12-7-2007 απόφασης της Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), με την οποία αποφασίστηκε 
η διαγραφή του ονόματος χώρου «οn.gr», από τον προσφεύγοντα και η εκχώρησή του 
στον ............... 
2. Επειδή, στο άρθρο 113 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (Α` 97), με τίτλο του άρθρου «Πρόσθετη 
παρέμβαση», προβλέπονται τα εξής: «1. Σε δίκη που εκκρεμεί ύστερα από άσκηση 
προσφυγής ή αγωγής, μπορεί να παρέμβει τρίτος, προς υποστήριξη του διαδίκου υπέρ 
του οποίου έχει έννομο συμφέρον να αποβεί η δίκη. 2. Ο παρεμβαίνων επιχειρεί όλες 
τις διαδικαστικές πράξεις που προβλέπει ο νόμος εφόσον δεν αντιτίθενται στο 
συμφέρον και τις πράξεις του διαδίκου υπέρ του οποίου παρεμβαίνει, έχει δε 
δικαίωμα να ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα. 3. …». Έννομο δε συμφέρον προς 
παρέμβαση υφίσταται, όταν με αυτή μπορεί να προστατευθεί δικαίωμα του 
παρεμβαίνοντος ή να αποτραπεί η εις βάρος του δημιουργία νομικής υποχρεώσεως , 
πρέπει, όμως, αυτά να απειλούνται από τη δεσμευτικότητα ή την εκτελεστότητα της 
εκδοθησομένης αποφάσεως ή από την προσβολή τούτων από τις αντανακλαστικές 
συνέπειες (βλ. ΑΠ 1260/1983 ΝοΒ 1984, σελ. 1013 Δ.Ε.Α 80/2000). Στην 
προκείμενη περίπτωση, ο .................... παραδεκτώς άσκησε στις 4-12-2007 πρόσθετη 
παρέμβαση υπέρ της ΕΕΤΤ, αφού έχει προφανές έννομο συμφέρον. Ακολούθως, υπέρ 
του προσφεύγοντος άσκησε παρέμβαση και η εταιρεία με την επωνυμία 
«............................» επικαλούμενη ως έννομο συμφέρον το ότι: α) το επίδικο όνομα 
χώρου .... έχει πωληθεί σ` αυτήν από τον προσφεύγοντα, β) η ΕΕΤΤ αρνήθηκε την 
έγκριση της πώλησης αυτής λόγω της διαγραφής του και της καταχώρησης στον 
πρώτο παρεμβαίνοντα. γ) είναι δικαιούχος εκ μεταβιβάσεως του σήματος ΟΝ, δ) 
χρησιμοποιεί την ένδειξη ΟΝ προς διάκριση των υπηρεσιών και των προϊόντων της. 
Ενόψει αυτών το Δικαστήριο και λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα στοιχεία του 
φακέλου προκύπτει ότι μεταξύ του προσφεύγοντος και της εταιρείας αυτής έχει 
συναφθεί σύμβαση πωλήσεως του επιδίκου ονόματος χώρου, ότι η μεταβίβαση αυτή 
γίνεται μόνο από την ΕΕΤΤ, η οποία δεν την ενέκρινε λόγω της παρούσας 
εκκρεμοδικίας , κρίνει ότι η εταιρεία με την επωνυμία « .............. ...................». έχει 
έννομο συμφέρον προς άσκηση παραμβάσεως υπέρ του προσφεύγοντος, η οποία 
κατά τα λοιπά ασκήθηκε παραδεκτώς. 
3. Επειδή, το άρθρο 2 του « Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων 
χώρου με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 717/β/27-5-2005 ) της Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ο οποίος εκδόθηκε κατ` εξουσιοδότηση του 
άρθρου 3 παρ. 14 , στοιχεία α΄ και κη΄ του ν. 2867/2000 « Οργάνωση και Λειτουργία 
των Τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 273 Α΄) ορίζει ότι: «Φορέας 
Oνόματος Xώρου με κατάληξη .gr: Eίναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο 
γίνεται Eκχώρηση Oνόματος Xώρου με κατάληξη .gr, σύμφωνα με την παρούσα» . 
Περαιτέρω, ο ίδιος Κανονισμός στο άρθρο 4 παρ. 6 και 9 ορίζει ότι: « 6. H Eκχώρηση 
των Oνομάτων Xώρου 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 στο Μητρώο της ΕΕΤΤ. 7….8… 9. O Φορέας 
δικαιώματος επί Oνόματος Xώρου με κατάληξη .gr, δεν αποκτά από την Eκχώρηση 
του Oνόματος Xώρου με κατάληξη .gr, σύμφωνα με την παρούσα και δικαίωμα 
διακριτικού γνωρίσματος επί επιχείρησης, προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρει, 
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αποκτωμένων αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που 
αφορούν την απόκτησή τους.». Ακολούθως, ο ίδιος ως άνω Κανονισμός ορίζει στο 
άρθρο 9 παρ. 1 περ. β ορίζει ότι: «1. ΄Ενα Όνομα Xώρου με κατάληξη .gr 
διαγράφεται οριστικά οσάκις συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις εξής 
περιοριστικά οριζόμενες περιπτώσεις: α. …. β. αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία 
τρίτου έχοντος προς τούτο έννομο συμφέρον, που εξετάζεται στα πλαίσια του 
Κανονισμού Ακροάσεων της ΕΕΤΤ, στις εξής περιοριστικά αναφερόμενες 
περιπτώσεις: i…. ii. .. iii. . iv. .. v. αν η αίτηση για την εκχώρηση ονόματος χώρου 
έγινε κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστης εκτός και εάν το Όνομα Χώρου με 
κατάληξη gr έχει εκχωρηθεί μέχρι και την 30-12- 2002. vi. Σε περίπτωση που ο 
Φορέας έχει προβεί σε χρήση του Oνόματος Xώρου 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 Oνόματος Xώρου με κατάληξη .gr 
ή Oνόματος Xώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου με κατάληξη .gr ,το οποίο συντίθεται 
από το εκχωρηθέν στο Φορέα Όνομα Xώρου με κατάληξη .gr, κατά τρόπο ο οποίος 
θα συνιστούσε λόγο διαγραφής του Oνόματος Xώρου με κατάληξη .gr, σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο. vii.....viii. ...ix . Μετά από αμετάκλητη απόφαση αρμόδιας αρχής ή 
δικαστηρίου, η οποία είναι εκτελεστή στην Ελλάδα ή αντίστοιχη απόφαση 
διαιτητικού οργάνου εκτελεστή στην Ελλάδα, με την οποία διατάσσεται η διαγραφή 
συγκεκριμένου ονόματος χώρου. » Τέλος, το άρθρο 15 παρ. 1 του ίδιου ως άνω 
Κανονισμού ορίζει ότι: «1. Mε προηγούμενη Απόφαση της EETT, επιτρέπεται η 
μεταβίβαση καταχωρηθέντων Oνομάτων Xώρου με κατάληξη .gr. Mε τη μεταβίβαση 
ο μεταβιβάζων απεκδύεται του δικαιώματός του σύμφωνα με την παρούσα, το οποίο 
αποκτά πλέον το πρόσωπο προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση….» Τέλος, το άρθρο 
1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ Α΄274/2002) ορίζει ότι: «Το Δημόσιο, οι οργανισμοί 
τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν 
υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις 
και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της 
υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά 
την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, 
πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση 
συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους 
όρους που κάθε απόφαση τάσσει.» 
4. Επειδή, εξάλλου, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, βασική προϋπόθεση για την 
άσκηση ηλεκτρονικού εμπορίου αποτελεί η δημιουργία ενός χώρου στο διαδίκτυο 
(internet), όπου θα καθίσταται δυνατή η πρόσβαση πελατών και η κατάρτιση των 
συναλλαγών. Μέσο (εισιτήριο) για την είσοδο στο διαδίκτυο αποτελεί το "domain 
name" (όνομα περιοχής), το οποίο κατ` ουσία επιτελεί ρόλο ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης, επιτρέποντας την επικοινωνία του χρήστη του διαδικτύου με τον κάτοχο 
της ηλεκτρονικής διεύθυνσης. ΄Ετσι ο χρήστης, συνδεόμενος με ένα συγκεκριμένο 
όνομα διαδικτύου, επιθυμεί να έρθει σε επαφή με τα δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα 
δεδομένα και κατ` επέκταση με το πρόσωπο στο οποίο ανήκει η ιστοσελίδα, με τον 
τρόπο δε αυτό καθίσταται δυνατή η πρόσβαση πελατών ακόμη και η κατάρτιση 
συναλλαγών. Το "domain name" αποτελείται από σειρά αλφαριθμητικών 
χαρακτήρων (τουλάχιστον τριών και όχι περισσότερων των είκοσι τεσσάρων), χωρίς 
ή με λογικό ειρμό, σε μια ή περισσότερες λέξεις που χωρίζονται από διάφορα σημεία. 
Η τελευταία από τις λέξεις (κατά κανόνα συγκεκριμένη), αποτελεί και το σημείο 
αναφοράς, συνήθως της χώρας αρχειακής καταχώρησης του "domain name" του 
χρήστη (Π.Χ. gr = Greece κ.λπ.) ή της βασικής ιδιότητας του (org = Organization). 
Το "domain name" δεν μπορεί κατ αρχήν να ταυτιστεί με την εμπορική επωνυμία, το 
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διακριτικό τίτλο και το εμπορικό σήμα. Πρέπει, ωστόσο, να αποδίδεται σ` αυτό 
λειτουργία τόσο διακριτικού τίτλου όσο και σήματος, κατά έμμεσο τρόπο, όταν αυτό 
χρησιμοποιείται ως διακριτικό στοιχείο για το πρόσωπο ή την επιχείρηση στο 
διαδίκτυο, διότι, όπως και τα προηγούμενα, έχει πρωταρχικά εξατομικευτική και 
αναγνωριστική λειτουργία. Η ευχέρεια ελεύθερης χρήσης οποιασδήποτε ονομασίας, 
όσο γνωστή και φημισμένη και αν είναι, από τον πρώτο τυχόντα θα προκαλούσε 
τεράστιες ή ανεπανόρθωτες ζημίες στην επιχείρηση που καθιερώθηκε στις 
συναλλαγές με την επίμαχη ονομασία. Για τη διαφύλαξη έτσι των νομίμων 
συμφερόντων των παραπάνω επιχειρήσεων, θα πρέπει να αποδοθεί στο "domain 
name" μια οιονεί λειτουργία διακριτικού τίτλου και σήματος. Τούτο ενισχύεται και 
από το ότι οι κάτοχοι "domain name" στην πράξη εμφανίζονται στο διαδίκτυο με τα 
διακριτικά γνωρίσματα που τους κατέστησαν γνωστούς στον υλικό κόσμο, δηλαδή 
χρησιμοποιούν το όνομα, την επωνυμία ή το σήμα τους, δεδομένων μάλιστα των 
περιορισμένων ορίων παροχής "domain name" για κάθε χρήση αλλά και της 
επιβαλλόμενης συντομίας για του είδους αυτού την επικοινωνία. Υπό τις ανωτέρω 
παραδοχές, η σύγκρουση μεταξύ διακριτικού γνωρίσματος επιχείρησης, επωνυμίας, 
σήματος κ.λπ. και "domain name" θα αρθεί κατ` αρχάς, με βάση την αρχή της 
χρονικής προτεραιότητας κατά τα εν γένει ισχύοντα. Η ίδια αρχή ισχύει και στις 
περιπτώσεις που και οι δύο διεκδικητές ενός "domain name" είναι δικαιούχοι 
σήματος ή άλλου διακριτικού γνωρίσματος. Συνεπώς, ο λιγότερο επιμελής δικαιούχος 
σήματος, που ήρθε δεύτερος θα είναι υποχρεωμένος να αποκλίνει επιλέγοντας την 
προσθήκη κάποιας ένδειξης στο σήμα του προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως 
"domain name" στο ίδιο top level domain. Αυτό, όμως, δεν μπορεί να συμβεί στην 
περίπτωση, που ο χρήστης του "domain name" εγνώριζε ότι σε προγενέστερο χρόνο 
ότι χρησιμοποιείτο παρόμοιο σήμα για να διακρίνει ομοειδή προς τα δικά του 
προϊόντα και με τη χρήση του ονόματος χώρου του επιδίωξε την πραγματοποίηση 
αθέμιτης ωφέλειας, δηλ. έχει προβεί σε χρήση του Oνόματος Xώρου με κατάληξη .gr, 
η οποία αντιβαίνει στις αρχές της καλής πίστης ή είναι κακόπιστη. Ο κίνδυνος 
σύγχυσης, ωστόσο, πρέπει να νοηθεί ευρέως, ώστε να μην αποκλείεται ακόμα και 
όταν η μεταγενέστερη επιχείρηση παράγει ή εμπορεύεται ανόμοια προϊόντα ή 
προσφέρει ανόμοιες υπηρεσίες, αφού και στην περίπτωση αυτή ο καταναλωτής 
μπορεί να σχηματίσει την εντύπωση ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες προέρχονται από 
την ίδια επιχείρηση ή ότι ανάμεσα στις δύο επιχειρήσεις υπάρχει σχέση συνεργασίας. 
Απαιτείται, όμως, στην περίπτωση αυτή, να υπάρχει τουλάχιστον κάποια εγγύτητα ή 
συγγένεια των οικονομικών κλάδων, στους οποίους ανήκουν οι αντιμαχόμενες 
επιχειρήσεις. Και τούτο διότι η έλλειψη κάθε σχέσης των οικονομικών κλάδων 
δραστηριότητας θα έχει κατά κανόνα ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα παραπλάνησης 
ενός αμελητέου τμήματος των σχετικών συναλλακτικών κύκλων, το οποίο δεν θα 
επαρκούσε για την αποδοχή του κινδύνου σύγχυσης (βλ. συνολικά για τα παραπάνω 
Β. Tουντόπουλου, ΔΕΕ 1999,1277 επ. παρατηρήσεις υπό ΜΠρΣυρ 637/1999, Α. 
Ανθιμου, Προστασία διακριτικών γνωρισμάτων στον Κυβερνοχώρο, ΕπισκΕΔ 
1999,1046 επ., του ιδίου, Εισαγωγή στην προβληματική του "domain name", ΔΕΕ 
1999,815 επ., του ιδίου, Η διασφάλιση των διακριτικών γνωρισμάτων στο διαδίκτυο, 
ο κίνδυνος από τα "domain names", ΕπισκΕΔ 2000,588 επ., Γεωργίου Γεωργιάδη. Η 
προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων στο διαδίκτυο, ΔΕΕ 1999,1243 επ., Β. 
Avτωvόπουλου, Η Βιομηχανική Ιδιοκτησία, έκδ. 2002 παρ. 395, 397). 
5. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα 
ακόλουθα: Με τις από 20/2/2007 και 28-3-2007 δύο καταγγελίες , που υπέβαλε στην 
ΕΕΤΤ ο πρώτος παρεμβαίνων (................), κατήγγειλε ότι ο προσφεύγων είχε προβεί 
σε καταχώρηση και χρήση του ονόματος χώρου «οn.gr», κατά παράβαση των αρχών 
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της καλής πίστεως. Ειδικότερα, ο καταγγέλλων ισχυρίστηκε ότι στις 14/10/1999 
υπέβαλε στο Υπουργείο Ανάπτυξης τις υπ` αριθ. 146759 και 146760 δηλώσεις των 
σημάτων “ον” και “on”, αντίστοιχα, τα οποία προορίζονταν να διακρίνουν υπηρεσίες 
της κλάσης 38 (σελίδα στο διαδίκτυο). Οι αιτήσεις αυτές απορρίφθηκαν με τις 
4700/2000 και 4701/2000 αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, 
αντίστοιχα . Ωστόσο, κατά των αποφάσεων αυτών άσκησε τις από 7/9/2000 δύο 
προσφυγές , οι οποίες έγιναν δεκτές με τις 2780 και 2781/2003 αποφάσεις του 
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, αντίστοιχα, που δημοσιεύτηκαν στις 
12-3-2003, με τις οποίες ακυρώθηκαν οι ανωτέρω αποφάσεις της ΔΕΣ και 
καταχωρήθηκαν τα ανωτέρω σήματα υπέρ του καταγγέλλοντος και μάλιστα η 
καταχώρηση ανέτρεξε στο χρόνο υποβολής της δήλωσης ( 14-10-1999). Εν τω 
μεταξύ ο προσφεύγων τρία (3) χρόνια πριν από τη δημοσίευση των ανωτέρω 
αποφάσεων υπέβαλε στο Υπουργείο Ανάπτυξης την υπ` αριθ. 149617/31-3-2000 
δήλωση λεκτικού με ορισμένη έγχρωμη σύνθεση και απεικόνιση ημεδαπού σήματος 
«on» , με το οποίο θα διέκρινε προϊόντα των κλάσεων 9,16,35,38,41 και 42, η οποία 
έγινε δεκτή με την υπ` αριθ. 1131/01 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων. 
Στη συνέχεια και μετά την καταχώρηση του σήματος αυτού από τον προσφεύγοντα 
εκχωρήθηκε σ` αυτόν από την ΕΕΤΤ στις 4-10-2001 ,κατόπιν αιτήσεώς του, το όνομα 
χώρου στο διαδίκτυο www...... , το οποίο ενεργοποίησε με τη δημιουργία ενός 
δικτυακού τόπου, μέσω του οποίου παρέχονται στο κοινό υπηρεσίες πληροφορικής 
και τηλεπικοινωνιών. Επί των δύο αυτών καταγγελιών διενεργήθηκε στις 3-4-2007 
ακρόαση των μερών ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Τ. με βάση την οποία εκδόθηκε η 
444/052/12-7-2007 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (EETT) , με την οποία αποφασίστηκε η διαγραφή του ονόματος χώρου 
«οn.gr» , από τον προσφεύγοντα και η εκχώρησή του στον πρώτο παρεμβαίνοντα 
................., με την ακόλουθη αιτιολογία: Α) ότι ο προσφεύγων παρόλο που γνώριζε 
την υποβολή από τον παρεμβαίνοντα των υπ` αριθ. 146759 και 146760 δηλώσεων 
των σημάτων “ον” και “on”, αντίστοιχα, τα οποία προορίζονταν να διακρίνουν 
υπηρεσίες της κλάσης 38 (σελίδα στο διαδίκτυο) και οι δηλώσεις αυτές 
απορρίφθηκαν με τις 4700/2000 και 4701/2000 αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής 
Σημάτων, αντίστοιχα και αν και κατά των αποφάσεων αυτών ασκήθηκαν οι από 
7/9/2000 δύο προσφυγές ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού πρωτοδικείου Αθηνών , 
εν τούτοις υπέβαλε αίτηση στην ΕΕΤΤ και στις 4-10-2001 εκχωρήθηκε σ` αυτόν το 
όνομα χώρου στο διαδίκτυο www....... ,το οποίο ενεργοποίησε με τη δημιουργία ενός 
δικτυακού τόπου, μέσω του οποίου παρήχονται στο κοινό υπηρεσίες πληροφορικής . 
Β) ότι ο προσφεύγων παρόλο που γνώριζε ότι δημοσιεύτηκαν οι 2780 και 2781/2003 
αποφάσεις του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, αντίστοιχα, με τις 
οποίες ακυρώθηκαν οι ανωτέρω αποφάσεις της ΔΕΣ και καταχωρήθηκαν τα ανωτέρω 
σήματα στο όνομα του παρεμβαίνοντος ..................., ανατρέχοντας στο χρόνο 
κατάθεσης της δήλωσης (14/10/1999) εν τούτοις κατά παράβαση των αρχών της 
καλής πίστης χρησιμοποιεί το επίδικο όνομα χώρου «....», το οποίο είναι 
πανομοιότυπο με το λεκτικό σήμα «on», δικαιούχος του οποίου είναι ο πρώτος 
παρεμβαίνων. 
Και Γ) ότι μετά τη δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων του Τριμελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίες κατέστησαν αμετάκλητες, η ΕΕΤΤ υποχρεούται, 
σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. να διαγράψει το όνομα χώρου από τον προσφεύγοντα 
και να το εκχωρήσει στον παρεμβαίνοντα ............... 
6. Επειδή, ο παρεμβαίνων ................ προβάλλει ότι η κρινόμενη προσφυγή είναι 
απαράδεκτη γιατί στρέφεται μόνο κατά της ΕΕΤΤ και όχι και κατά του ιδίου. Ο 
ισχυρισμός αυτός απορρίπτεται ως αβάσιμος, καθόσον στην παρούσα δίκη 
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νομιμοποιείται παθητικώς μόνο η ΕΕΤΤ, η οποία εξέδωσε την προσβαλλόμενη 
πράξη. Περαιτέρω, ο ίδιος παρεμβαίνων προβάλλει ότι ο προσφεύγων δεν 
νομιμοποιείται ενεργητικώς στην άσκηση της κρινόμενης προσφυγής καθ` όσον με το 
από 28-3-2007 ιδιωτικό συμφωνητικό έχει μεταβιβάσει το ένδικο όνομα χώρου στην 
ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «................ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ».Ο ισχυρισμός αυτός του παρεμβαίνοντος απορρίπτεται γιατί 
στηρίζεται σε εσφαλμένη προϋπόθεση, αφού σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του 
ανωτέρω Κανονισμού η μεταβίβαση του ονόματος χώρου δεν γίνεται με ιδιωτικό 
συμφωνητικό αλλά με απόφαση της ΕΕΤΤ μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, η 
οποία πράγματι υποβλήθηκε και απορρίφθηκε με την 449/076/30-8-2007 απόφασή 
της. 
7. Επειδή, ο «Κανονισμός Ακροάσεων για Θέματα Τηλεπικοινωνιών» (Αριθ. 
Απόφασης 249/115/29.3.2002, Β΄ 642) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), που θεσπίσθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης του 
άρθρου 3 παρ. 14 εδάφιο κζ΄ του ν. 2867/2000 «Οργάνωση και Λειτουργία των 
Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (Α΄273), στη συνέχεια «Κανονισμός 
Ακροάσεων», ορίζεται στο άρθρο 4 με τον υπέρτιτλο «Προδικασία» ότι «1. Η 
διαδικασία ακρόασης κινείται με απόφαση της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ, εφόσον 
διαπιστωθεί ανάγκη διεξαγωγής της. 2. Σε περίπτωση, κατά την οποία αποφασιστεί η 
διεξαγωγή διαδικασίας ακρόασης, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ εκδίδει πράξη, με την οποία 
ορίζεται το θεματικό αντικείμενο, το αρμόδιο Όργανο, καθώς και ο τόπος και ο 
χρόνος διεξαγωγής της ακρόασης. Η πράξη επιδίδεται με Δικαστικό Επιμελητή ή 
άλλο Δημόσιο Όργανο στο καλούμενο πρόσωπο, επέχοντας θέση κλήτευσης προς 
εμφάνιση ενώπιον του Οργάνου, το οποίο θα διεξάγει την ακρόαση σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος. 3. Η κατά τα ανωτέρω κλήση κοινοποιείται 
στους ενδιαφερομένους τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα 
της ακρόασης. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση των στοιχείων του 
τηρούμενου από την ΕΕΤΤ φακέλου και να προβεί σε ανταπόδειξη. 4…… 5……..» . 
8. Επειδή, ο προσφεύγων προβάλλει, ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι άκυρη 
γιατί εκδόθηκε κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας , καθώς από τις δύο 
καταγγελίες του παρεμβαίνοντος .............. κοινοποιήθηκε σ` αυτόν μόνο η υπ` αριθ. 
Πρωτ. ΕΕΤΤ 16279/28-3-2007 και όχι η μεταγενέστερη υπ` αριθ. 16282/28-3-2007. 
Ο ισχυρισμός αυτός απορρίπτεται ως ουσία αβάσιμος καθόσον το περιεχόμενο της 
δεύτερης καταγγελίας αναγνώστηκε ενώπιον της επιτροπής ακροάσεων , κατά την 
οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση και του χορηγήθηκε προθεσμία να αντικρούσει 
την καταγγελία αυτή. Περαιτέρω, ο προσφεύγων προβάλλει ότι το επίδικο όνομα 
χώρου εκχωρήθηκε σ` αυτόν στις 4-10-2001, ήτοι πριν από την 30-12-2002 και ως εκ 
τούτου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 περ. v δεν διαγράφεται για το λόγο αυτό το 
όνομα χώρου , όπως εσφαλμένα εξέλαβε η ΕΕΤΤ με την προσβαλλόμενη πράξη. 
Εξάλλου, σχετικά με την χρήση του επιδίκου ονόματος χώρου κατά παράβαση των 
αρχών της καλής πίστης, που του αποδίδεται με την προσβαλλόμενη πράξη, ο 
προσφεύγων προβάλλει ότι χρησιμοποιούσε ως όνομα χώρου «on. gr», επί επτά (7) 
χρόνια το νομίμως καταχωρημένο στη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων σήμα «on», 
προς παροχή υπηρεσιών και παραγωγή προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας, 
ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση προγραμμάτων λογισμικού, υπηρεσίες και 
προϊόντα διαδικτύου, ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων και 
αγορών, υπηρεσίες σχετικές με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ότι μέσω της ιστοσελίδας 
www.on.gr. οποιοσδήποτε επισκέπτης είχε τη δυνατότητα να επιλέξει τα είδη που 
επιθυμούσε, να αγοράσει προϊόντα και υπηρεσίες (εγκατάστασης, εκπαίδευσης, 
τεχνικής υποστήριξης, αποκατάστασης βλαβών αναβάθμισης συσκευών κ.λ.π.) 
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αποφασίζοντας τον τρόπο πληρωμής. Αντίθετα ο καταγγέλων και παρεμβαίνων 
...................., ο οποίος ασκεί το επάγγελμα του δημοσιογράφου καθ` όλη τη διάρκεια 
της χρήσης του επιδίκου ονόματος χώρου απ` αυτόν (προσφεύγοντα) δεν παρείχε 
δημοσιογραφικές υπηρεσίες με το σήμα ον ή “on” . Και ναι μεν ισχυρίστηκε ο 
παρεμβαίνων ενώπιον της επιτροπής ακροάσεων της ΕΕΤΤ και έγινε δεκτό και με την 
προσβαλλόμενη πράξη ότι είχε ανακοινώσει σε δημοσιογραφικούς κύκλους την 
πρόθεσή του να παρέχει δημοσιογραφικές υπηρεσίες μέσω διαδικτυακής πύλης , 
πλην, αφού δεν είναι δημοσιογράφος , δεν το γνώριζε ούτε είχε πρόθεση να τον 
βλάψει, καθόσον οι υπηρεσίες που παρέχουν δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους . 
Σχετικά με την κακόπιστη χρήση του επιδίκου ονόματος χώρου που του αποδίδεται ο 
προσφεύγων προβάλλει ότι δεν προέβη σε καμία παράνομη και καταχρηστική 
ενέργεια η οποία μπορούσε να παρεμποδίσει την επαγγελματική δραστηριότητα και 
την εκχώρηση ονόματος χώρου στον παρεμβαίνοντα, καθώς οι επαγγελματικές τους 
δραστηριότητες είναι διαφορετικές απ` αυτές του παρεμβαίνοντος. Τέλος, σχετικά με 
τη μη συμμόρφωσή του με τις ανωτέρω αποφάσεις 2780 και 2781/2003 του 
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, προβάλλει ότι αφορούν στην 
καταχώρηση του ανωτέρω εμπορικού σήματος «on» και «ον» του παρεμβαίνοντος 
στη ΔΕΣ και ότι αυτός δεν ήταν υποχρεωμένος να συμμορφωθεί καθόσον δεν ήταν 
διάδικος στη δίκη, η διάταξη δε του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 αφορά το Υπουργείο 
Ανάπτυξης (ΔΕΣ). 
9. Επειδή, ο πρώτος παρεμβαίνων .................... αντικρούοντας τους ανωτέρω 
ισχυρισμούς του προσφεύγοντος προβάλλει ότι είναι νόμιμη η προσβαλλόμενη 
απόφαση της ΕΕΤΤ ,καθόσον ο προσφεύγων τόσο κατά το χρόνο υποβολής της 
δήλωσης καταχώρησης του σήματος «on» στη Δ.Ε.Σ όσο και κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης εκχώρησης του επιδίκου ονόματος χώρου στην ΕΕΤΤ, γνώριζε 
ότι είχε προηγηθεί η υποβολή απ` αυτόν άλλων δηλώσεων καταχωρήσεως του ιδίου 
σήματος και είχαν απορριφθεί, κατά δε της απορριπτικής απόφασης είχαν ασκηθεί 
προσφυγές στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, και παρόλα αυτά προέβη στην καταχώρηση 
. Ακολούθως ισχυρίζεται ότι ο προσφεύγων καταχώρησε το σήμα «on» στη ΔΕΣ, τη 
διαγραφή του οποίου έχει ζητά με τις από 2-5-2007 αιτήσεις διαγραφής, με σκοπό να 
ζητήσει και την εκχώρηση του επιδίκου ονόματος χώρου, προκειμένου να αποκλείσει 
κάθε τρίτο από αυτήν. Περαιτέρω, προβάλλει ότι ο προσφεύγων παρόλο που γνώριζε 
τη δημοσίευση των 2780 και 2781/2003 αποφάσεων του Τριμελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών συνέχισε να χρησιμοποιεί το επίδικο όνομα χώρου κατά 
παράβαση των αρχών της καλής πίστεως, ότι ο ίδιος είχε γνωστοποιήσει στους 
δημοσιογραφικούς κύκλους την πρόθεσή του να ανοίξει ιστοσελίδα με το επίδικο 
όνομα χώρου αλλά καθυστερούσε λόγω των καταχωρήσεων του ονόματος του στην 
εταιρεία «....... ....» για ακάλυπτες επιταγές της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με 
την επωνυμία « ......................................», της οποία ήταν εκπρόσωπος και οι οποίες 
διατάχθηκαν να διαγραφούν με την υπ` αριθ. πρωτ. 52/8-6-2006 απόφαση της Αρχής 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Προς απόδειξη του τελευταίου αυτού 
ισχυρισμού της προσάγει και επικαλείται την απόφαση αυτή. 
10. Επειδή, από τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά και δεδομένα το Δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη του: α) το επίδικο Όνομα Χώρου με κατάληξη gr έχει εκχωρηθεί 
στον προσφεύγοντα στις 4-10-2001 δηλαδή πριν την 30-12-2002 και ως εκ τούτου 
σύμφωνα με την περ. v της παρ. 1 του άρθρου 9 Κανονισμού Διαχείρισης και 
Εκχώρησης Ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr δεν ερευνάται η υποβολή αίτησης 
καταχώρησης εκ μέρους του φορέα κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστεως 
και δεν είναι δυνατόν να διαγραφεί για το λόγο αυτό, κατά το βάσιμο λόγο της 
κρινόμενης προσφυγής, β) ότι δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση αρμόδιας 
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δημόσιας αρχής ή δικαστηρίου, η οποία είναι εκτελεστή στην Ελλάδα ή αντίστοιχη 
απόφαση διαιτητικού οργάνου εκτελεστή στην Ελλάδα, με την οποία ορίζεται η 
διαγραφή συγκεκριμένου ονόματος χώρου, όπως απαιτεί η διάταξη της περ. ix της 
παρ. 1 του άρθρου 9 του ίδιου Κανονισμού,έτσι ώστε να υπάρχει υποχρέωση της 
ΕΕΤΤ να συμμορφωθεί προς την απόφαση αυτή και να διαγράψει το όνομα χώρου 
από τον προσφεύγοντα, γ) ότι στην προκείμενη περίπτωση κατά την έννοια του 
άρθρου 1 του ν 3068/2002 υποχρέωση συμμόρφωσης της διοίκησης προς τις 2780 και 
2781/2003 αποφάσεις του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, έχει το 
Υπουργείο Ανάπτυξης (Διοικητική Επιτροπή Σημάτων), το οποίο οφείλει να 
καταχωρήσει τα ανωτέρω σήματα «ον» και «on» στο όνομα του παρεμβαίνοντος 
............... και όχι η ΕΕΤΤ να διαγράψει το εκχωρηθέν στον προσφεύγοντα όνομα 
χώρου, Με βάση αυτά το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν είναι νόμιμη η διαγραφή του 
ονόματος χώρου από την ΕΕΤΤ με την προσβαλλόμενη πράξη κατ` εφαρμογή των 
περ. v και ix της παρ. 1 του άρθρου 9 του ανωτέρω Κανονισμού , όπως εσφαλμένα 
εξέλαβε η ΕΕΤΤ με την προσβαλλόμενη απόφασή της. 
Ακολούθως, το Δικαστήριο σχετικά με διαγραφή του επιδίκου ονόματος χώρου κατ` 
εφαρμογή της περ. vi. της παρ. 1 του ίδιους ως άνω Κανονισμού, δηλαδή διαγραφή 
με την αιτιολογία ότι ο προσφεύγων έχει προβεί σε χρήση του Oνόματος Xώρου με 
κατάληξη .gr, η οποία αντιβαίνει στις αρχές της καλής πίστης ή είναι κακόπιστη , 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο και ο προσφεύγων είχε καταχωρήσει και αυτός στη Δ.Ε.Σ. 
στις 31-3-2000 το ίδιο σήμα «on» με απεικόνιση και κατά της καταχώρησης αυτής 
δεν υπέβαλε αίτηση διαγραφής ο παρεμβαίνων παρά μόνο στις 2-5-2007, δηλαδή 
μετά την πάροδο επτά (7) ετών, ότι ο προσφεύγων καταχώρησε και χρησιμοποιούσε 
από 4-10-2001 ως όνομα χώρου το νομίμως καταχωρηθέν στη ΔΕΣ σήμα «on», ότι 
επομένως ισχύει εν προκειμένω η αρχή της χρονικής προτεραιότητας, ότι με το 
δικτυακό αυτό χώρο είχε γίνει γνωστός στο διαδίκτυο για τις υπηρεσίες που παρείχε 
και αναφέρθηκαν ανωτέρω, ενώ αντίθετα ο παρεμβαίνων δεν είχε χρησιμοποιήσει 
ποτέ το σήμα «on» ούτε ήταν γνωστός στις συναλλαγές με αυτό, έτσι ώστε να 
προκύπτει ότι ο προσφεύγων χρησιμοποιούσε το επίδικο όνομα χώρου προκειμένου 
να προσποριστεί αθέμιτο όφελος. Η ανακοίνωση στους δημοσιογραφικούς κύκλους 
της πρόθεσης του παρεμβαίνοντος να χρησιμοποιήσει το επίδικο όνομα χώρου για να 
παρέχει δημοσιογραφικές υπηρεσίες στο κοινό και αν ακόμη είναι αληθής δεν 
αποδεικνύει τη χρήση του δικτυακού χώρου από τον προσφεύγοντα κατά παράβαση 
των αρχών της καλής πίστης ούτε δε η αδράνεια του παρεμβαίνοντος για διαγραφή 
τόσο του σήματος του προσφεύγοντος όσο και του επιδίκου ονόματος χώρου 
δικαιολογείται από το γεγονός ότι το όνομά του είχε καταχωρηθεί στην ................ 
Περαιτέρω, δεν αποδεικνύεται από κανένα στοιχείο ότι ο προσφεύγων 
χρησιμοποιούσε το επίδικο όνομα χώρου προκειμένου να αποκλείσει τον 
παρεμβαίνοντα από την εκχώρηση και χρήση αυτού, η προσφορά δε προς πώληση 
προς την παρεμβαίνουσα εταιρεία του επιδίκου ονόματος χώρου δεν αποτελεί καθ` 
εαυτή απόδειξη της κακής πίστης εφόσον ο καταγγέλων δεν απέδειξε ότι η χρήση από 
τον προσφεύγοντα του επιδίκου ονόματος χώρου επί επτά (7) έτη είχε ως σκοπό την 
πώλησή αυτού. Με βάση αυτά το Δικαστήριο κρίνει ότι από κανένα στοιχείο του 
φακέλου δεν αποδείχθηκε ότι ο προσφεύγων χρησιμοποιούσε το επίδικο όνομα 
χώρου κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστης ή κακόπιστα. Επομένως, η 
προσβαλλόμενη απόφαση δεν είναι νόμιμη ,κατά το βάσιμο λόγο τόσο της 
κρινόμενης προσφυγής όσο και της πρόσθετης παρέμβασης της εταιρείας 
«.............................». 
11. Επειδή, κατ` ακολουθία πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη προσφυγή και η 
πρόσθετη παρέμβαση της εταιρείας « ................................ ................», να απορριφθεί 
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η πρόσθετη παρέμβαση του ............ ........., να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, 
να ορισθεί η επιστροφή στον προσφεύγοντα του κατατεθέντος παραβόλου και 
εκτιμωμένων των περιστάσεων κατ` άρθρο 275 παρ. 1 του Κ.Δ.Δ. να απαλλαχθεί η 
ΕΕΤΤ και ο παρεμβαίνων ......... ............. από τα δικαστικά έξοδα του προσφεύγοντος 
και της προσθέτως παρεμβαίνουσας εταιρείας. 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ 
Δέχεται την προσφυγή και την πρόσθετη παρέμβαση της εταιρείας « ........... 
......................». 
Απορρίπτει την πρόσθετη παρέμβαση του ............. 
Ακυρώνει την 444/052/12-7-2007 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). 
Ορίζει την επιστροφή στον προσφεύγοντα του κατατεθέντος παραβόλου. 
Απαλλάσσει την ΕΕΤΤ και τον παρεμβαίνοντα ............... από τα δικαστικά έξοδα. 
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 17 Δεκεμβρίου 2008 και δημοσιεύτηκε 
στην ίδια πόλη ,σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, 
στις 30 Ιανουαρίου 2009. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 
 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ–ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ              ΚΛΗΜΕΝΤΙΑ ΠΡΑΓΚΑΣΤΗ 
 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
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