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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΓΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΧΑΪΡΗΣ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ  

ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 3 - 105 64 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ. 210 3213190- ΚΙΝ. 097 9074574  
ΑΦΜ-. 056222Ζ50 - ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ Μαρούσι, 22-3-2007 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 427/037 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Επί της υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 32455/8-9-2006 καταγγελίας του «Ινστιτούτου 

Καταναλωτών» (ΙΝΚΑ) / «Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος» (ΓΟΚΕ) με 

αντικείμενο τη διαγραφή του ονόματος χώρου www.inka.org.gr από τον φορέα του, 

την «Ένωση Καταναλωτών Νέο ΙΝΚΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 

Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr (υπ' αριθμ. 

351/76/20-5-2005 απόφαση της ΕΕΤΤ, ΦΕΚ 717/Β/27.5.2005). 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, 

Αφού έλαβε υπόψη: 

a. τον Ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ13/Α/3-2-2006), ιδίως το άρθρο 12 παρ. κδ και μα 

αυτού, 

b. την Απόφαση της ΕΕΤΤ 351/76/20-5-2005 «Κανονισμός 

Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 

717/Β/27-5-2005, στο εξής «Κανονισμός»), στο άρθρο 9 της οποίας 

ορίζεται ότι η Ε.Ε.Τ.Τ. διαγράφει ένα όνομα χώρου με κατάληξη .gr 

αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία τρίτου έχοντος έννομο συμφέρον, 

που εξετάζεται στα πλαίσια του Κανονισμού Ακροάσεων της ΕΕΤΤ, σε 

περίπτωση που συντρέχει κάποιος από τους λόγους διαγραφής 

που προβλέπονται περιοριστικά στο εν λόγω άρθρο του Κανονισμού, 

c. την Απόφαση της ΕΕΤΤ 353/185/17-8-2005 «Τροποποίηση της 

υπ'αριθ. 351/76 Απόφασης της ΕΕΤΤ Κανονισμός Διαχείρισης και 

Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 1251/Β/6-9-2005 

και 1545/Β/9-11-2005, στο εξής «Τροποποίηση»), 

d. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 249/115/2002 «Κανονισμός Ακροάσεων 

για Θέματα Τηλεπικοινωνιών» (ΦΕΚ 642/Β/2002, στο εξής 

«Κανονισμός Ακροάσεων») , 

e. το γεγονός ότι με την υπ' αριθ.  336/38/29-11-2004 απόφαση της 

ΕΕΤΤ εκχωρήθηκε στην «Ένωση Καταναλωτών Νέο ΙΝΚΑ» (στο εξής 

«Καθ1 ης») το Όνομα Χώρου www.inka.org.gr, γενομένης δεκτής της από 

16-11-2004 σχετικής αιτήσεως της, 
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f. την υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 32455/8-9-2006 επιστολή του Ινστιτούτου 

Καταναλωτών (Ι Ν ΚΑ) / Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος 

(ΓΟΚΕ) (στο εξής «Καταγγέλλοντες») προς τον Γενικό Γραμματέα 

Καταναλωτή και το Υπουργείο Ανάπτυξης με την οποία καταγγέλουν ότι η 

«Ένωση Καταναλωτών Νέο ΙΝΚΑ» (στο εξής Καθ' ης) προέβη στην 

κατοχύρωση του ονόματος χώρου www.inka.org.gr κακόπιστα (με σκοπό 

την ιδιοποίηση φήμης που δεν της ανήκει) και ζητά να διαγραφή του εν 

λόγω ονόματος χώρου 

g. την υπ' αριθ. 405/015/27-9-2006 απόφαση της ΕΕΤΤ για την κλήση σε 

ακρόαση των ως άνω εμπλεκομένων μερών, επί της οποίας εκδόθηκε η 

υπ' αριθ. 35493/Φ. 391/3-10-2006 Πράξη Διεξαγωγής Ακρόασης, 

h. την από 2-11-2006 διεξαχθείσα ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής 

Ακροάσεων της ΕΕΤΤ, 

i. το υπ ' αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 43444/29-11-2006 υποβληθέν υπόμνημα 

των Καταγγελλόντων καθώς και τα συνημμένα σε αυτό σχετικά έγγραφα 

και τα υπ'αριθ. 982477, 982478 και 982479 παράβολα δημοσίου 

συνολικής αξίας τριακοσίων (300) Ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 9 

του Κανονισμού, 

j. το υπ' αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 43035/28-11-2006 υποβληθέν υπόμνημα της 

Καθ' ης, μετά των σχετικών αυτού εγγράφων. 

k. το από 14-2-2007 πόρισμα της ορισθείσης Επιτροπής Ακροάσεων, 

l. την υπ' αριθ. πρωτ. 10595/Φ.600/20-3-2007 εισήγηση της αρμόδιας 

υπηρεσίας της ΕΕΤΤ. 

Και εκτιμώντας τα εξής: 

Ι. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

1. Το όνομα χώρου inka.org.gr εκχωρήθηκε στην Καθ' ης δυνάμει της υπ' αριθ. 

336/38/29-11-2004 απόφασης της ΕΕΤΤ, γενομένης δεκτής της από 16-11- 

2004 σχετικής αιτήσεως της. 

2. Οι Καταγγέλλοντες απέστειλαν στην ΕΕΤΤ την από 7.9.2006 και με αριθ. 

πρωτ.   ΕΕΤΤ  32455/8-9-2006  επιστολή - καταγγελία  τους,   με την   οποία 

ισχυρίζονται   ότι   η    «Ένωση   Καταναλωτών   Νέο    ΙΝΚΑ»   προέβη    στην 

κατοχύρωση του ονόματος χώρου www.inka.org.gr κακόπιστα (με σκοπό την 
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ιδιοποίηση φήμης που δεν της ανήκει) και ζητούν τη διαγραφή του εν λόγω 

ονόματος χώρου. 

3. Κατόπιν των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ αποφάσισε την κλήση σε ακρόαση των ως 

άνω εμπλεκομένων μερών (ΑΠ ΕΕΤΤ 405/015/27-9-2006) για τη διερεύνηση 

τυχόν παραβιάσεων διατάξεων του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης 

Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr. Επί της ανωτέρω απόφασης, εκδόθηκε η 

υπ' αριθ. 35493/φ. 391/3-10-2006 Πράξη Διεξαγωγής Ακρόασης με την οποία 

τα   εμπλεκόμενα   μέρη   κλήθηκαν   σε   ακρόαση   ενώπιον   της   Επιτροπής 

ακροάσεων της ΕΕΤΤ για την υπό κρίση Καταγγελία την 2Αη Οκτωβρίου 

2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 και η οποία κοινοποιήθηκε νομίμως και 

εμπροθέσμως στα μέρη, όπως προκύπτει από τις υπ' αριθ. 8489/13-10-2006 

και 7508/17-10-2006 εκθέσεις επιδόσεως των Δικαστικών Επιμελητών Α. 

Κάρλου (Αθηνών) και Ε. Ιωαννίδου (Πειραιώς) αντίστοιχα. 

4. Με την υπ'αριθ. πρωτ.38297/Φ.391/24-10-2006 επιστολή του Αντιπροέδρου 

της ΕΕΤΤ και Προέδρου της Επιτροπής Ακροάσεων κοινοποιήθηκε στα μέρη 

ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής της ως άνω ορισθείσης Ακρόασης η 2α 

Νοεμβρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. 

ιι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

5. Την 2η Νοεμβρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της 

Εθνικής   Επιτροπής   Τηλεπικοινωνιών   και   Ταχυδρομείων,   Κηφισίας   60, 

Μαρούσι,   συνήλθε   η   ορισθείσα   με   την   υπ'   αριθμ.   405/015/27-9-2006 

απόφαση της ΕΕΤΤ, Επιτροπή Ακροάσεων αποτελούμενη από τους κ. Ν. 

Κουλούρη   Αντιπρόεδρο   της   ΕΕΤΤ,   ως   Πρόεδρο,   τους   Π.   Κωττή,   Ι. 

Παλαιολόγο και Γ. Τσαπρούνη μέλη της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ,  ως μέλη, 

συμπαριστάμενης της Ε. Μερίδου, δικηγόρου, προκειμένου να εξετασθεί η 

Καταγγελία. 

6. Στην ακρόαση, η οποία διεξήχθη σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. η και κδ του 

Ν. 3431/2006, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Ακροάσεων, οι 

Καταγγέλλοντες παρέστησαν δια του  κ. Ανουσάκη,  Β' Αντιπροέδρου της 

ΓΟΚΕ   και   της   κας   Σαραντίτη,   Α'  Αντιπροέδρου   της   ΓΟΚΕ   και   Γενικής 

Γραμματέως του IN.ΚΑ, ενώ η Καθ' ης παραστάθηκε δια των νομικών της 

συμβούλων κ. Καραμήτσα και κας Τσέκερη και του κ. Ορφανίδη. 



 

7. Μετά το πέρας της διαδικασίας ακρόασης, απεστάλησαν στα μέρη, με τις 

υπ'αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 40839/φ.391/13-11-2006 και 40844/φ.391/13-11-

2006 επιστολές  του  Προέδρου  της  Επιτροπής  Ακροάσεων ,  τα  

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αυτής και κλήθηκαν να υποβάλουν το 

έγγραφο υπόμνημα τους, στα πλαίσια του Κανονισμού Ακροάσεων. 

8. Ακολούθως, οι Καταγγέλλοντες υπέβαλαν στην ΕΕΤΤ το υπ'αριθ. πρωτ. 

43444/29-11-2006 έγγραφο υπόμνημα τους μετά των σχετικών αυτού 

εγγράφων και η Καθ' ης υπέβαλε το υπ'αριθ. πρωτ. 43035/28-11-2006 

υπόμνημα της μετά των σχετικών αυτού εγγράφων. 

111. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

9. Σύμφωνα με το άρθρο 12 nap. η του ν.  3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ13/Α/3-2-2006) η ΕΕΤΤ διενεργεί 

ακροάσεις για  τη  διαπίστωση παραβάσεων διατάξεων του  ν.   3431/2006 

καθώς και κάθε άλλη περίπτωση, που ρητά δίδεται σχετική αρμοδιότητα από 

τον ανωτέρω νόμο. Η ακροάσεις διεξάγονται σύμφωνα με την απόφαση της 

ΕΕΤΤ   249/115   «Κανονισμός  Ακροάσεων   για   Θέματα   Τηλεπικοινωνιών» 

προκειμένου   να   διερευνηθούν   περιστατικά   τα   οποία   υποπίπτουν   στην 

αντίληψη της ΕΕΤΤ κατόπιν καταγγελίας ή και αυτεπαγγέλτως. 

10. Σύμφωνα με την παράγραφο κδ της ίδιας ως άνω διάταξης, η ΕΕΤΤ ρυθμίζει 

τα  θέματα  ονομάτων χώρου  στο Διαδίκτυο  με  κατάληξη  .gr,   καθώς και 

οποιουδήποτε άλλου χώρου ή υποχώρου χορηγηθεί στην Ελλάδα. Εκδίδει 

Κανονισμό με τον οποίο ρυθμίζεται κάθε θέμα το οποίο αφορά την εκχώρηση 

των ονομάτων χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη .gr, τους όρους χρήσης 

τους,  τους λόγους διαγραφής,  τους όρους μεταβίβασης,  την τήρηση του 

μητρώου εκχωρουμένων ονομάτων χώρου,  τα  τέλη για την παροχή  των 

σχετικών υπηρεσιών, την άσκηση εποπτείας για τη χρήση και κάθε άλλο θέμα 

το   οποίο   αφορά   στη   λειτουργία   και   χρήση   των  ονομάτων  χώρου   στο 

Διαδίκτυο με κατάληξη .gr. 

11. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 του Κανονισμού, 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 

εκχώρηση   του,   ανατρέχει,    όμως,    στο   χρόνο   υποβολής   της   Αίτησης 

Εκχώρησης στον Καταχωρητή. Εξάλλου, σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του 

Κανονισμού, «για την εκχώρηση Ονομάτων Χώρου 3ου επιπέδου διατίθενται 
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τα ακόλουθα Ονόματα Χώρου 2ου επιπέδου :α. com.gr για όσους ασκούν 

εμπορική δραστηριότητα, β. edu.gr για εκπαιδευτικούς οργανισμούς, γ. net.gr 

για παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Providers - ISPs) και 

παρόχους δικτύων, δ. org.gr για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ε. gov.gr 

αποκλειστικά για κυβερνητικούς οργανισμούς. 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 β περιπτ. ν   και vi του Κανονισμού, ένα 

Όνομα   Χώρου   με   κατάληξη   .gr   διαγράφεται   οριστικά,   μεταξύ   άλλων 

περιπτώσεων,   μετά  από  καταγγελία  τρίτου  έχοντος  προς  τούτο  έννομο 

συμφέρον,  που εξετάζεται  στα πλαίσια  του  Κανονισμού Ακροάσεων της 

ΕΕΤΤ, αν η αίτηση για την εκχώρηση ονόματος χώρου έγινε κατά παράβαση 

των αρχών της καλής πίστης, εκτός εάν το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr έχει 

εκχωρηθεί μέχρι και την 30.12.2002 και 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. 

2. Περαιτέρω,  σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.  2  του  Κανονισμού,  η αίτηση 

εκχώρησης συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

μορφή του Καταχωρούμενου ότι όσα δηλώνει είναι ακριβή και αληθή και ότι, 

στην έκταση που δύναται να γνωρίζει,  με το αιτηθέν Όνομα Χώρου δεν 

παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων. 

IV. ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

3. Ισχυρισμοί των Καταγγελλόντων. 
Οι Καταγγέλλοντες, με την υπό κρίση καταγγελία τους σε συνδυασμό με το 

έγγραφο υπόμνημα τους και τους προβληθέντες κατά την ακροαματική 

διαδικασία ισχυρισμούς τους, υποστηρίζουν ότι η Καθ' ης προέβη, μεταξύ 

άλλων, σε κακόπιστη κατοχύρωση και χρήση του ονόματος χώρου 

www.inka.org.gr, με σκοπό την ιδιοποίηση της φήμης του σωματείου με τον 

διακριτικό τίτλο «IN.ΚΑ» και τη δημιουργία σύγχυσης στο ενδιαφερόμενο 

κοινό. Ειδικότερα, οι Καταγγέλλοντες ισχυρίζονται ότι το σωματείο με την 

επωνυμία «Ινστιτούτο Καταναλωτών» και τον διακριτικό τίτλο «IN.ΚΑ» 

αναγνωρίσθηκε με την υπ'αριθ. 3103/21.6.1972 απόφαση του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών, είναι δε έκτοτε ενεργό και συμμετέχει καθημερινά στην 

προστασία του Καταναλωτή, ενώ η «Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών 

Ελλάδος» (ΓΟΚΕ) ιδρύθηκε την 25.8.1995 με μέλη το IN.ΚΑ και την Ένωση 

Πολιτών.     Προς    απόδειξη     της    ενεργούς    δραστηριότητας    τους     οι
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Καταγγέλλοντες προσάγουν το τεύχος 273 (Νοέμβριος 1999) της μηνιαίας 

έκδοσης ενημέρωσης Καταναλωτών ΙΝΚΑ, τα τεύχη 286 (Ιανουάριος 2001) 

και 326 (Σεπτέμβριος 2002) του 15ημέρου δελτίου του ΙΝΚΑ (Γενική 

Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος), το τεύχος 355 της 15μερης 

Οικονομικής & Κοινωνικής Επιθεώρησης ΙΝΚΑ, καθώς το ενημερωτικό 

έντυπο «Ασφάλεια Τροφίμων» εκδόσεως των Καταγελλόντων (2000-2001). 

Σύμφωνα, αντίθετα, με τους ισχυρισμούς των Καταγγελλόντων, η Καθ' ης 

δημιουργήθηκε το 1994 μετά από τροποποίηση της επωνυμίας του 

Σωματείου «Πανελλήνιο Οικολογικό Κίνημα» σε «ΝΕΟ ΙΝΚΑ» 

(συντομογραφικά ΝΙΚΑ), σύμφωνα με την από 24.11.1993 απόφαση της 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του πρώτου, που προσκομίζουν οι 

Καταγγέλλοντες. Οι τελευταίοι υποστηρίζουν ότι κατοχύρωσαν ήδη από το 

έτος 1999 το όνομα χώρου www.inka.gr, μέσω του οποίου παρουσίαζαν τη 

δραστηριότητα τους ενώ το χρησιμοποιούσαν για τις ηλεκτρονικές τους 

συναλλαγές και επικοινωνίες, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

inka@inka.gr, μεταξύ άλλων και με αντίστοιχες καταναλωτικές οργανώσεις 

του εξωτερικού για τη συμμετοχή τους σε κοινοτικά προγράμματα (λ.χ. 

προγράμματα ΚΕΚΑΝΑΜ, ECUAL). Οι Καταγγέλλοντες, στη συνέχεια, 

διατείνονται ότι από τον Αύγουστο του 2004, ότε απεβίωσε ο τότε Πρόεδρος 

της ΓΟΚΕ Χ. Κουρής, δημιουργήθηκαν εσωτερικές διαμάχες μεταξύ των 

μελών της Διοίκησης της ΓΟΚΕ αλλά και μεταξύ της ΓΟΚΕ και της Καθ' ης 

ένωσης «ΝΕΟ ΙΝΚΑ». Μεταξύ άλλων, οι Καταγγέλλοντες ισχυρίζονται ότι, 

ενώ η Καθ' ης ζήτησε και πέτυχε τη σφράγιση των γραφείων της ΓΟΚΕ για 

κληρονομικούς λόγους (του αποθανόντος πρώην προέδρου της, ως άνω) για 

χρονικό διάστημα περίπου δέκα (10) μηνών (από 6.12.2004 μέχρι 

13.10.2005), εκπρόσωποι της Καθ' ης αντικατέστησαν τα στοιχεία 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας της ΓΟΚΕ στην διεθνή οργάνωση «CONSUMER 

INTERNATIONAL » από inka@inka.gr σε inka@inka.org.gr, αφού το όνομα 

χώρου www.inka.org.gr είχε ήδη εκχωρηθεί στην Καθ'ης με σχετική απόφαση 

της ΕΕΤΤ. Με τον τρόπο, όμως, αυτό, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των 

Καταγγελλόντων, η ανωτέρω διεθνής οργάνωση διέκοψε τη συμμετοχή των 

Καταγγελλόντων σε κοινοτικό πρόγραμμα (με την επωνυμία «A consumer 

welfare analysis of the retail market in 14 E.U. states»), διότι οι 

Καταγγέλλοντες δεν ανταποκρίθηκαν στις ηλεκτρονικές επιστολές που η 

οργάνωση τους απέστειλε στην ηλεκτρονική διεύθυνση inka@inka.org.gr. 

Σύμφωνα με τους Καταγγέλλοντες, η Καθ' ης κατοχύρωσε το εν λόγω όνομα 

χώρου προκειμένου να εκμεταλλευθεί τη φήμη του γνωρίσματος «IN.ΚΑ» για 
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την προσέλκυση του κοινού αλλά και τη διεθνή αναγνωρισιμότητα αυτού. 

Προς απόδειξη τους ισχυρισμούς τους αυτού, οι Καταγγέλλοντες προσάγουν 

και επικαλούνται εκτύπωση της ιστοσελίδας της Καθ' ης (www.inka.org.gr) της 

20.10.05, στην οποία η Καθ' ης παρουσιάζεται ως Ινστιτούτο Καταναλωτών 

(IN.ΚΑ) και όχι ως ένωση «ΝΕΟ ΙΝΚΑ». Συνεπεία αυτού, οι Καταγγέλλοντες 

επισημαίνουν ότι τον Σεπτέμβριο του 2006, όταν το Υπουργείο Ανάπτυξης 

ζήτησε την διακοπή κάθε κρατικής χρηματοδότησης προς την Καθ' ης («ΝΕΟ 

ΙΝΚΑ») και τη διαγραφή της από το μητρώο των καταναλωτικών 

οργανώσεων, με την κατηγορία ότι παραποίησε στοιχεία και παραπλάνησε 

τον καταναλωτή για τις τιμές των σχολικών ειδών, δημιουργήθηκε η 

εντύπωση ότι τα ως άνω μέτρα λήφθηκαν κατά του σωματείου «IN.ΚΑ», ως 

πρόεδρος του οποίου εμφανιζόταν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο 

Πρόεδρος της Καθ' ης κ. Κων/νος Τσέκερης. 

15. Ισχυρισμοί της Καθ'ης. Η Καθ' ης υποστηρίζει ότι είναι σωματείο με την 

επωνυμία «Ένωση Καταναλωτών ΝΕΟ ΙΝΚΑ» που δραστηριοποιείται στο 

χώρο της προστασίας των καταναλωτή, αναγνωρισμένο ως Ένωση 

Καταναλωτών (2404/12.11.1996) και καταχωρημένο στο Μητρώο Ενώσεων 

Καταναλωτών (αυξ. αριθ. 2/15.11.1996) σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 

2251/1994. Η Καθ' ης ισχυρίζεται ότι αποτελεί το μόνο σωματείο - ένωση 

καταναλωτών που φέρει νομότυπα το λογότυπο «IN.ΚΑ» στην επωνυμία του. 

Ειδικότερα, η Καθ' ης διατείνεται ότι το 1972 ιδρύθηκε το σωματείο με την 

επωνυμία «Ινστιτούτο Καταναλωτών», το οποίο λειτούργησε νόμιμα με 

εκλεγμένη Διοίκηση μέχρι το 1986. Από τα μέσα του 1986 μέχρι τη ψήφιση 

του νόμου 2251/1994, το εν λόγω σωματείο, σύμφωνα με την Καθ' ης, 

λειτουργούσε εν τοις πράγμασι χωρίς ωστόσο να έχει νόμιμη διοίκηση, ενώ 

μετά το ν. 2251/1994 περιέπεσε σε αδράνεια, δεδομένου ότι δεν πληρούσε τις 

ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις που έθετε ο νόμος αυτός. Για το λόγο 

αυτό, σύμφωνα με την Καθ' ης, τα ιδρυτικά μέλη του «IN.ΚΑ» έκριναν 

αναγκαία την ίδρυση ενός σωματείου εναρμονισμένου με το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο, το οποίο έλαβε την επωνυμία «Ένωση Καταναλωτών ΝΕΟ ΙΝΚΑ» 

και το οποίο, κατά την Καθ' ης, αποτελεί «την φυσική συνέχεια» του παλαιού 

«Ινστιτούτου Καταναλωτών». Η Καθ' ης υποστηρίζει, ειδικότερα, ότι η ίδια 

υπεισήλθε de facto στη θέση του παλαιού σωματείου και θεωρείται η 

μετεξέλιξη του ως Ένωση Καταναλωτών αναγνωρισμένη από το ν. 2251/1994 

και ότι είναι αποκλειστικός δικαιούχος του ονόματος ΙΝΚΑ. Αντίθετα, κατά 

τους ισχυρισμούς της Καθ' ης, εκ των Καταγγελλόντων η Γενική Ομοσπονδία 

7 
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Καταναλωτών Ελλάδος δεν αποτελεί Ένωση Καταναλωτών, σύμφορα με το 

ν. 2251/1994. Μεταξύ αυτής (ΓΟΚΕ) και της Καθ' ης υπήρχε στενή 

συνεργασία στο παρελθόν, δεδομένου ότι και οι δύο υπηρετούν συναφείς 

σκοπούς, μετά το θάνατο, όμως, του Χ. Κουρή, πρώην Προέδρου και των 

δύο, δημιουργήθηκαν εσωτερικές αντιθέσεις, οι οποίες κατέστησαν ανέφικτη 

τη συνεργασία των δύο σωματείων. Αναφορικά με τη χρήση από την ίδια της 

επωνυμίας «ΙΝΚΑ», η Καθ' ης επικαλείται την υπ'αριθ. 57/2004 απόφαση του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με την οποία, όπως υποστηρίζει, η 

Καθ' ης αναγνωρίσθηκε ως δικαιούχος των ονοματικών γνωρισμάτων «ΝΕΟ 

ΙΝΚΑ», «Ινστιτούτο Καταναλωτών», «ΙΝΚΑ» και «IN.ΚΑ». Με βάση τούτο, η 

Καθ' ης ισχυρίζεται ότι η ΓΟΚΕ χρησιμοποιεί παράνομα την επωνυμία 

«ΙΝΚΑ», μεταξύ άλλων, ως όνομα χώρου στο Διαδίκτυο (inka.gr), καθώς και 

ότι προέβη στην «επανασύσταση» του παλαιού Ινστιτούτου Καταναλωτών 

(ΙΝΚΑ), ώστε να δύναται να χρησιμοποιεί το λογότυπο ΙΝΚΑ για να 

εξυπηρετούνται οι δραστηριότητες της ΓΟΚΕ. Όσον αφορά στην επικοινωνία, 

στη διαβίβαση και ενημέρωση καθώς και στην αμφίδρομη παραλαβή 

πληροφόρησης μέσω της ιστοσελίδας www.inka.gr, η Καθ' ης ισχυρίζεται ότι 

αυτή γινόταν και από την Καθ' ης στο μέτρο που η τελευταία συστεγαζόταν με 

την ΓΟΚΕ μέχρι το 2004. Αναφορικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, η Καθ' 

ης υπογραμμίζει ότι η προκηρύξεις αυτών είναι προσβάσιμες σε όλους τους 

ενδιαφερομένους προκειμένου να ενημερωθούν και να υποβάλλουν τις 

προτάσεις τους. Επίσης, η Καθ' ης επισημαίνει ότι η ύπαρξη του ονόματος 

χώρου www.inka.org.gr σε καμία περίπτωση δεν απέκλεισε ή περιόρισε το 

δικαίωμα συμμετοχής της ΓΟΚΕ στα προγράμματα αυτά. Τέλος, η Καθ' ης 

ισχυρίζεται ότι οι Καταγγέλλοντες επέδειξαν αδράνεια και υπέβαλαν την υπό 

κρίση καταγγελία τους καταχρηστικά τον Ιανουάριο του 2006, ενώ το όνομα 

χώρου inka.org.gr είχε ήδη εκχωρηθεί στην Καθ 'ης από τον Νοέμβριο του 

2004. 

V. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
16. Το όνομα χώρου ("domain name") αποτελεί μία συστοιχία αλφαριθμητικών 

στοιχείων, η οποία συνιστά την ταυτότητα ενός υ/η στο Διαδίκτυο και 

επιτρέπει τη χρήση πρωτοκόλλων ή/και υπηρεσιών του Διαδικτύου (ανάρτηση 

ιστοσελίδας, δημιουργία διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α) (άρθρο 

2 Κανονισμού). Πρέπει να σημειωθεί ότι, λαμβάνοντας υπόψη την 

εξατομικευτική, αναγνωριστική (συνειρμική) και συχνά διαφημιστική 

λειτουργία    που    επιτελούν    τα    ονόματα    χώρου    στο    Διαδίκτυο,    οι 
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ενδιαφερόμενοι συνηθίζουν να κατοχυρώνουν ως τέτοια τα διακριτικά 

γνωρίσματα με τα οποία έχουν καταστεί γνωστοί στον υλικό κόσμο, δηλαδή 

το όνομα, την επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο ή το σήμα τους. 

17. Ωστόσο, κατ' εφαρμογή της αρχής της χρονικής προτεραιότητας, η οποία έχει 

καθιερωθεί διεθνώς όσον αφορά στην καταχώρηση ονομάτων χώρου στο 

Διαδίκτυο, αλλά και σύμφωνα με το ισχύον Κανονιστικό πλαίσιο, η εκχώρηση 

ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr δεν προϋποθέτει ούτε συνοδεύεται από 

οποιονδήποτε έλεγχο από την ΕΕΤΤ περί της ύπαρξης ή μη προηγουμένων 

δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας του αιτούντος ή τρίτων 

επί του σημείου που αποτελεί το αιτούμενο προς εκχώρηση όνομα χώρου. Η 

διεθνής αυτή πρακτική εξικνείται από την ανάγκη ταχείας διεκπεραίωσης των 

αιτήσεων  εκχώρησης  ονομάτων  χώρου,   λόγω  της  ίδιας  της  φύσης  του 

Διαδικτύου. Για το λόγο αυτό, αλλά και δεδομένου ότι δεν υπάρχει ούτε η 

νόμιμη εντολή, αλλά ούτε και η τεχνική δυνατότητα επέκτασης του ελέγχου σε 

άλλους τομείς, όπως π.χ. στα βιβλία σημάτων του Υπουργείου Εμπορίου, ο 

έλεγχος που διενεργείται πριν από την εκχώρηση του εκάστοτε αιτούμενου 

ονόματος  χώρου,  περιορίζεται  στις  καταχωρίσεις  των  λοιπών  ονομάτων 

χώρου με κατάληξη .gr, με βάση τα στοιχεία του Μητρώου που τηρεί η ΕΕΤΤ 

(ενδεικτικά, ΜονΠρωτΑΘ 5911/2002 ΝοΒ 2003, 51, 690; ΠΠρΑΘ 3359/2003, 

ΕΕΜΠΔ 2003/695, ΠΠρΑΘ 6723/2003, ΔΕΕ 2004/1148, ΠΠρΑΘ 4327/2003, 

ΔΕΕ 2004/750 κ.λ.π.). Αντίθετα, τον έλεγχο σχετικά με την ύπαρξη  ή μη 

προηγουμένων δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων 

επί του σημείου που αποτελεί το αιτούμενο προς εκχώρηση όνομα χώρου, 

οφείλει να διενεργήσει ο αιτών ένα όνομα χώρου με κατάληξη .gr, πριν την 

υποβολή  της  σχετικής  αίτησης  του  στην  ΕΕΤΤ,   με  την  οποία  σε   κάθε 

περίπτωση  δηλώνει  υπεύθυνα,  αποδεχόμενες τις έννομες συνέπειες της 

δήλωσης του αυτής, ότι στην έκταση που δύναται να γνωρίζει, με το αιτηθέν 

Όνομα Χώρου δεν παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων. 

18. Σε κάθε περίπτωση δίδεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε έχει έννομο 

συμφέρον να ζητήσει τη διαγραφή ενός ονόματος χώρου από την ΕΕΤΤ, 

εφόσον συντρέχει κάποιος από τους περιοριστικά αναφερόμενους στο άρθρο 

9 του Κανονισμού λόγους διαγραφής. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 9 

παρ. 1 β περίπτ. v και vi του Κανονισμού, ένα Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr 

διαγράφεται οριστικά, μεταξύ άλλων περιπτώσεων, αυτεπάγγελτα ή μετά από 

καταγγελία τρίτου έχοντος προς τούτο έννομο συμφέρον, που εξετάζεται στα 

πλαίσια   του   Κανονισμού  Ακροάσεων   της   ΕΕΤΤ,   αν   η   αίτηση   για   την 

εκχώρηση  ονόματος χώρου έγινε  κατά παράβαση των αρχών της καλής 
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πίστης, εκτός εάν το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr έχει εκχωρηθεί μέχρι και 

την 30.12.2002 και 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. 

19. Έννομο  συμφέρον  να   ζητήσει   τη   διαγραφή   ενός  ονόματος  χώρου   με 

κατάληξη .gr έχει, μεταξύ άλλων, κάθε πρόσωπο το οποίο επικαλείται και 

αποδεικνύει ότι είναι δικαιούχος προηγούμενου δικαιώματος (πνευματικής, 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή άλλου τινός) επί του σημείου που συνθέτει ολικά ή 

μερικά το εκάστοτε υπό κρίση όνομα χώρου, το οποίο είναι ταυτόσημο ή 

παρόμοιο σε βαθμό που να προκαλεί σύγχυση με το σημείο αυτό. Η ύπαρξη 

εννόμου συμφέροντος, ως άνω, είναι δυνατόν, επίσης, να στηριχθεί στην 

προηγούμενη χρήση ενός γνωρίσματος ως ονόματος χώρου στο Διαδίκτυο, 

στο οποίο είναι δυνατόν να αποδοθεί μία οιονεί λειτουργία διακριτικού τίτλου 

και σήματος (ενδεικτικά, Ι. Καράκωστα, Δίκαιο & Internet, Β' Έκδοση, σ. 31 

επ, Αντωνόπουλο,  Βιομηχανική  Ιδιοκτησία,  σελ.  389,  ΠΠΡΑΘ,  3359/2003, 

ΕΕμπΔ   2003/695,    ΠΠρΘεσσ   27842/2003,    ΕΕμπΔ   2003/907,    ΠΠρΑθ 

6723/2003, ΔΕΕ 2004/1148, ΜνΠρΑΘ 5911/2002, ΝοΒ 2003, 51, 690). 

20. Περαιτέρω,  για την εφαρμογή  των περιπτώσεων ν και νί  της ανωτέρω 

διάταξης του Κανονισμού, η έννοια της αντίθεσης ή παραβίασης των αρχών 

της καλής πίστης εξετάζεται κατ' αρχήν αντικειμενικά, ερευνάται, δηλαδή, εάν 

η κατάθεση της αίτησης εκχώρησης του εκάστοτε υπό κρίση ονόματος χώρου 

ή η μετέπειτα χρήση αυτού επιφέρει αποτελέσματα που κατά τις κρατούσες 

αντιλήψεις είναι  ηθικώς απαράδεκτα.  Περίπτωση αντικειμενικής αντίθεσης 

στην καλή πίστη, υπό την ως άνω εκτεθείσα έννοια, συντρέχει εάν το σημείο 

από το οποίο συντίθεται εν μέρει ή ολικά το υπό κρίση όνομα χώρου ομοιάζει 

σημαντικά με διακριτικό γνώρισμα τρίτου που προχρησιμοποιείται, εφόσον με 

το   διακριτικό   αυτό   γνώρισμα   διακρίνονται   προϊόντα   ή   υπηρεσίες   που 

απολαύουν ιδιαιτέρως καλής φήμης στο καταναλωτικό κοινό, χωρίς μάλιστα 

να είναι απαραίτητο τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες αυτές να κυκλοφορούν στην 

Ελλάδα ή να είναι όμοια (Θ. Λιακόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, έκδοση ε ', 

σ. 360, Β. Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, έκδοση 2002, σ. 498, 

ΣτΕ 3085/1981). Δεν αποκλείεται, πάντως, ο αιτών ένα όνομα χώρου με 

κατάληξη .gr να ενεργεί κακόπιστα, γνωρίζοντας ότι το συγκεκριμένο 

όνομα χώρου προσβάλλει διακριτικό γνώρισμα τρίτου με σκοπό, λ.χ. να 

εκμεταλλευθεί την αναγνωρισιμοτητα και εν γένει φήμη αυτού για την 

προσέλκυση των χρηστών του  Διαδικτύου,   προς  ανάπτυξη  της  δικής  του   

επιχειρηματικής  ή   άλλης δραστηριότητας (αθέμιτη εκμετάλλευση). 

21. Εν προκειμένω, από τους ισχυρισμούς των μερών, τα υποβληθέντα έγγραφα 

υπομνήματα τους, τα προσκομισθέντα αποδεικτικά έγγραφα και την εν γένει 



ακροαματική διαδικασία προέκυψαν τα εξής: Εκ των Καταγγελλόντων, το 

σωματείο με την επωνυμία «Ινστιτούτο Καταναλωτών» και τον διακριτικό τίτλο 

«IN.ΚΑ» αναγνωρίσθηκε με την υπ'αριθ. 3103/21.6.1972 απόφαση του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ενώ η «Γενική Ομοσπονδία 

Καταναλωτών Ελλάδος» (ΓΟΚΕ) ιδρύθηκε την 25.8.1995 με μέλη το IN.ΚΑ 

και την Ένωση Πολιτών. Η Καθ' ης δημιουργήθηκε το 1994 μετά από 

τροποποίηση της επωνυμίας του Σωματείου «Πανελλήνιο Οικολογικό 

Κίνημα» σε «ΝΕΟ ΙΝΚΑ» (συντομογραφικά ΝΙΚΑ), σύμφωνα με την από 

24.11.1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του πρώτου. 

Ωστόσο, όπως προκύπτει από την από 26.5.2005 αίτηση διορισμού 

προσωρινής διοίκησης του σωματείου IN.ΚΑ, που υπέβαλαν εγγεγραμμένα 

μέλη του και την οποία προσάγει η Καθ' ης, το εν λόγω σωματείο έμεινε 

χωρίς νόμιμη διοίκηση από την 29-2-1986 (οπότε έληξε η διετής θητεία του 

τελευταίου νομίμως εκλεγμένου Δ. Σ. του) και τελικώς έπεσε πράγματι σε 

αδράνεια από την 25-8-1995 (ημερομηνία ίδρυσης της ΓΟΚΕ). Έκτοτε την 

δραστηριότητα του IN.ΚΑ συνέχισε σε μεγάλο βαθμό η Γενική Ομοσπονδία 

Καταναλωτών Ελλάδος (ΓΟΚΕ) σε συνεργασία με την Καθ' ης «Ένωσης 

Καταναλωτών ΝΕΟ ΙΝΚΑ». Πράγματι, όπως προκύπτει από τους 

ισχυρισμούς και των δύο μερών, η ΓΟΚΕ και η Καθ' ης συνεργάζονταν 

έχοντας, μάλιστα, τον ίδιο Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου (Χ. Κουρή) μέχρι 

τον Αύγουστο του 2004, ότε ο τελευταίος απεβίωσε. Περαιτέρω, όπως 

προκύπτει από τα στοιχεία του Μητρώου Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr 

που τηρεί η ΕΕΤΤ και τα οποία νομίμως λαμβάνει υπόψη αυτεπαγγέλτως, την 

22-1-2001 η ΓΟΚΕ υπέγραψε, δια του τότε Προέδρου της κ. Χ. Κουρή, την 

από ίδια ημερομηνία Σύμβαση Καταχώρησης του Ονόματος Χώρου 

www.inka.gr, με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, σύμφωνα με το ισχύον 

τότε κανονιστικό πλαίσιο 1. Μέσω του εν λόγω ονόματος χώρου η ΓΟΚΕ 

παρουσίαζε τη δραστηριότητα της ως ΓΟΚΕ/ΙΝΚΑ, ενώ το χρησιμοποιούσε 

για τις ηλεκτρονικές της συναλλαγές και επικοινωνίες, μέσω της ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης inka@inka.gr, μεταξύ άλλων και με αντίστοιχες καταναλωτικές 

1 Μέχρι την έκδοση του ν. 2867/2000 «Περί Τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις, δεν υπήρχε ρητή νομοθετική 
πρόβλεψη για τη διαχείριση των ονομάτων χώρου με κατάληξη «.gr» και το έργο τούτο είχε ανατεθεί ήδη από το 
1989 στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.- Ινστιτούτο Πληροφορικής (Ι.Τ.Ε. - Ι.Π.), αρχικώς μεν βάσει σχετικής 
συμβάσεως που αυτό είχε υπογράψει με τον αμερικανικό οργανισμό ΙΑΝΑ, (Internet Assigned Numbers Authority), 
στη συνέχεια δε με την από 1.12.1997 (86η συνεδρίαση) απόφαση της (τότε) Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, η 
οποία είχε συσταθεί με το άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 2246/1994 (172 Α) ως αρχή αρμόδια για «την εποπτεία της 
τηλεπικοινωνιακής αγοράς». 
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οργανώσεις του εξωτερικού για τη συμμετοχή της σε κοινοτικά προγράμματα 

(λ.χ. προγράμματα ΚΕΚΑΝΑΜ, ECUAL). 

22. Όμως, από τον Αύγουστο του 2004, όταν, όπως προαναφέρθηκε, απεβίωσε 

ο κοινός Πρόεδρος της ΓΟΚΕ και της Καθ1 ης, οι σχέσεις των δύο σωματείων 

διασπάσθηκαν, η διοίκηση τους και οι δράσεις τους διαχωρίστηκαν. Την 16- 

11-2004 η Καθ' ης υπέβαλε στην ΕΕΤΤ (μέσω του Καταχωρητή "Forthnet 

Α.Ε.") την από ίδια ημερομηνία αίτηση της για την εκχώρηση σε αυτήν του 

ονόματος χώρου www.inka.org.gr, η οποία, όπως έχει ήδη αναφερθεί, έγινε 

δεκτή με την υπ' αριθ. 336/38/29-11-2004 απόφασης της ΕΕΤΤ. Παράλληλα, 

την 26.5.2005, όπως προαναφέρθηκε, υποβλήθηκε ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου  Αθηνών  από   εγγεγραμμένα   μέλη   του   ΙΝΚΑ,   αίτηση   περί 

διορισμού προσωρινής διοίκησης του ιστορικού σωματείου «ΙΝΚΑ», ώστε το 

τελευταίο, όπως αναφέρεται στην ως άνω αίτηση, να συνεχίσει το έργο του 

συνεπικουρώντας τη ΓΟΚΕ. Έτσι, μετά τον Αύγουστο του 2004 και μέχρι 

σήμερα   η   ΓΟΚΕ   συνεργάζεται   με   το   Ι Ν. ΚΑ   (το   οποίο   κατόπιν   της 

προαναφερθείσας αίτησης, απέκτησε νόμιμη Διοίκηση), παρουσιάζοντας τη 

δραστηριότητας  τους  στο Διαδίκτυο  μέσω  της  ιστοσελίδας www.inka.gr . 

Αντίθετα,  η  Καθ'  ης  «Ένωση  Καταναλωτών ΝΕΟ  ΙΝΚΑ»  έχει  ξεχωριστή 

δραστηριότητα   (στον  τομέα  επίσης  της  προστασίας  των  καταναλωτών), 

έχοντας    αναρτήσει     στο    Διαδίκτυο     ιστοσελίδα     υπό     τη     διεύθυνση 

www.inka.org.gr . 

23. Ωστόσο, κατά την υποβολή της αίτησης εκχώρησης του εν λόγω ονόματος 

χώρου, η Καθ' ης γνώριζε ότι η επωνυμία της είναι «Ένωση Καταναλωτών 

ΝΕΟ ΙΝΚΑ» και όχι απλά «ΙΝΚΑ», ονομασία που αντιστοιχεί στον διακριτικό 

τίτλο του «Ινστιτούτου Καταναλωτών», που αν και εν τοις πράγμασι ήταν τότε 

(16-11-2004) ακόμη ανενεργό, δεν είχε λυθεί. Παράλληλα, στην ιστοσελίδα 

της, υπό τη διαδικτυακή διεύθυνση www.inka.org.gr η Καθ' ης εμφανιζόταν, 

τουλάχιστον μέχρι τη συζήτηση της υπό κρίση καταγγελίας, ως το «Ινστιτούτο 

Καταναλωτών».    Τούτο    στην   πράξη    δημιουργεί   σύγχυση    στον    μέσο 

καταναλωτή,  διότι  ευλόγως διαλαμβάνει  ότι  υφίστανται  δύο  σωματεία  με 

παρόμοια  δραστηριότητα  και  τον  ίδιο  διακριτικό τίτλο  (ΙΝΚΑ),  τον  οποίο 

χρησιμοποιούν, μεταξύ άλλων, και ως όνομα χώρου στο Διαδίκτυο, με τη 

μόνη   διαφορά   ότι   τα  δύο   ονόματα  χώρου  είναι   διαφορετικού   επιπέδου 

(www.inka.gr/www.inka.org.gr). 

24. ΣΤΟ σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω 

(παρ. 16), για λόγους, κυρίως, εύκολης πρόσβασης και αναγνωρισιμότητας, 

http://www.inka.gr/
http://www.inka.org.gr/
http://www.inka.org.gr/
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το όνομα χώρου ταυτίζεται συνήθως ή προσομοιάζει με το όνομα 

που χρησιμοποιεί ή με το οποίο έχει καταστεί γνωστός ο εκάστοτε 

ενδιαφερόμενος στον υλικό κόσμο (όνομα φυσικού προσώπου, επωνυμία, 

διακριτικός τίτλος επιχείρησης, εμπορικό σήμα κλπ). Σε αυτό συμβάλλει το 

γεγονός ότι ένα όνομα χώρου είναι δυνατόν να εκχωρηθεί μόνο σε ένα 

πρόσωπο κάθε φορά (μέχρι να λήξει η περίοδος εκχώρησης ή να διαγραφεί το 

όνομα χώρου), ενώ παράλληλη κατοχύρωση του ίδιου γνωρίσματος είναι 

δυνατή μόνο σε διαφορετικό επίπεδο (δεύτερο ή τρίτο) ή σε διαφορετικό 

ανώτατο (top level) επίπεδο (κοινόχρηστο ή γεωγραφικό). Έτσι, η 

κατοχύρωση ως ονόματος χώρου ενός γνωρίσματος με το οποίο έχει 

καταστεί τρίτος γνωστός στον υλικό κόσμο, και το οποίο χρησιμοποιείται 

ήδη προ ικανού χρονικού διαστήματος από τον τελευταίο ως όνομα χώρου 

στο Διαδίκτυο, πλην όμως διαφορετικού επιπέδου, δημιουργεί κατά κανόνα 

στρέβλωση στις συναλλαγές, δεδομένου ότι ο καταναλωτής μέσω του 

domain name δεν οδηγείται στον φορέα που επιθυμεί, αλλά σε άλλον. Τα 

αποτελέσματα της κατάστασης αυτής είναι αντίθετα στην καλή πίστη, στην 

περίπτωση δε που ο αιτών ή/και φορέας του ονόματος χώρου ενήργησε εν 

γνώσει της ύπαρξης του προγενεστέρου δικαιώματος του τρίτου επί του 

σημείου από το οποίο συντίθεται ολικά ή μερικά το επίδικο όνομα χώρου, 

συντρέχει και περίπτωση κακοπιστίας αυτού. 25. Εν προκειμένω, όπως ήδη 

αναπτύχθηκε, προέκυψε ότι η Καθ' ης προέβη στην κατοχύρωση του 

ονόματος χώρου www.inka.org.gr  γνωρίζοντας ότι το γνώρισμα «ΙΝΚΑ» 

ταυτίζεται με τον διακριτικό γνώρισμα ετέρου νομικού προσώπου, του 

Ινστιτούτου Καταναλωτών. Αντίθετα, η Καθ' ης θα μπορούσε να κατοχυρώσει 

ως όνομα χώρου την επίσημη επωνυμία της «ΝΕΟ ΙΝΚΑ», η οποία είναι 

επαρκώς διακριτή από αυτήν του ιστορικού «Ινστιτούτο Καταναλωτών». Η 

ενέργεια της αυτή έρχεται σε αντίθεση με την καλή πίστη, αφού έχει ως 

αποτέλεσμα τόσο τη δημιουργία σύγχυσης στο κοινό ως προς την διακριτή 

νομική υπόσταση των δύο σωματείων («IN.ΚΑ» και «ΝΕΟ ΙΝΚΑ») όσο και 

την χωρίς έννομο συμφέρον εκμετάλλευση της φήμης και αναγνωρισιμότητας 

που χαίρει το γνώρισμα «ΙΝΚΑ» για την ανάπτυξη και προώθηση της δικής 

της δραστηριότητας. 

VI. ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
17. Επειδή οι Καταγγέλλοντες υπέβαλαν νομοτύπως την υπό κρίση καταγγελία 

τους, ζητώντας να διαγραφεί το όνομα χώρου "www.inka.org.gr" φορέας του 

οποίου είναι η Καθ' ης, έχοντας προς τούτο έννομο συμφέρον, 

http://www.inka.org.gr/


18. Επειδή για την εξέταση της ανωτέρω Καταγγελίας έχει καταβληθεί το 

απαιτούμενο παράβολο, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 9 του Κανονισμού, 

19. Επειδή για τους λόγους που ανωτέρω αναφέρονται η κατοχύρωση και 

χρήση του ονόματος χώρου "www.inka.org.gr" από τον Καθ' ης υπήρξε 

αντίθετη στην καλή πίστη, με αποτέλεσμα να συντρέχει λόγος διαγραφής της, 

σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 β περιπτ. (ν) και (νί) του Κανονισμού. 

ΠΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
1. Διαγράφει το όνομα χώρου www.inka.org.gr από την «Ένωση Καταναλωτών ΝΕΟ 

ΙΝΚΑ», σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1β περιπτ. (ν) και (νί) του Κανονισμού. 

2. Επιφορτίζει   τον   Πρόεδρο   να   κοινοποιήσει   την   παρούσα   Απόφαση   στα 

ενδιαφερόμενα μέρη. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Καθηγητής Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ 
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Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής καλείται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στη 
Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος - ΙΝΚΑ νομίμως εκπροσωπούμενη, που 
εδρεύει στην Αθήνα, Ακαδημίας 7, 10671 προς γνώση της και για τις νόμιμες 
συνέπειες. 
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