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Σχετικά με: 3. Εισαγωγή εξαμηνιαίου τέλους στους καταχωρητές & 4. Επικαιροποίηση των 
υποδειγμάτων για την πραγματοποίηση χρεώσιμων πράξεων στο Μητρώο Ονομάτων Χώρου.  
 
Με την παρούσα δημόσια διαβούλευση η ΕΕΤΤ επιχειρεί να οργανώσει τις διαδικασίες και να 
ξεκαθαρίσει την κατάσταση με τους υπεράριθμους καταχωρητές domain names με κατάληξη 
.GR, κίνηση η οποία βρίσκει την Papaki ΕΠΕ σύμφωνη για λόγους τους οποίους έχουν 
εκφραστεί και κατατεθεί όταν είχαν ζητηθεί σε εκπρόσωπους της ΕΕΤΤ στο παρελθόν. 
 
Σχετικά με: 1. Εκχώρηση ονομάτων χώρου με κατάληξη .ελ 
 
Η βασικότερη ένσταση της Papaki ΕΠΕ αφορά στην έναρξη εκχώρησης ονομάτων χώρου με 
κατάληξη .ελ. Κοιτώντας στο παρελθόν και την έναρξη παροχής .GR domains names με 
ελληνικούς χαρακτήρες δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το φόρτο και τη σύγχυση που 
δημιουργήθηκε εκείνη την περίοδο παρόλο, που η παροχή .GR domains με ελληνικούς 
χαρακτήρες θεωρητικά αποτελούσε απαραίτητη κίνηση. Στόχος ήταν η συμπερίληψη (inclusion) 
του συνόλου των καταχωρούμενων ανεξαρτήτως ηλικίας, για τους οποίους η γλώσσα ίσως 
αποτελούσε εμπόδιο στην περιήγηση τους στο internet ή στη δημιουργία της online παρουσίας 
τους.  
 
Κοιτώντας μετρήσιμα αποτελέσματα σήμερα, παρατηρούμε πως το ποσοστό των ελληνικών 
ενεργών IDNs (με ενεργούς nameservers) αγγίζει μόλις το 0,36% των συνολικών .GR 
κατοχυρώσεών μας, ποσοστό ιδιαίτερα χαμηλό. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι για τα .GR domain 
names με ελληνικούς χαρακτήρες υπήρξε ελάχιστο ενδιαφέρον από τους Έλληνες χρήστες και 
επιχειρηματίες, οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι και με τεχνικούς περιορισμούς λόγω των browsers 
ή/και των mail servers. Κατ’ επέκταση προβλέπουμε ότι η παροχή .ελ domain names δεν θα 
καλύψει καμιά πραγματική και ουσιαστική ανάγκη των χρηστών του internet και το ενδιαφέρον 
των χρηστών θα είναι πολύ μικρό. 
 
Για το λόγο αυτό από την πλευρά της Papaki ΕΠΕ είμαστε αρνητικοί στην έναρξη παροχής 
domain names με κατάληξη .ελ. Σε περίπτωση που η παροχή .ελ domain names αποτελεί 
υποχρέωση της ΕΕΤΤ από κάποια ευρωπαϊκή νομοθεσία τότε προτείνουμε να δοθεί η 
κατοχύρωση αποκλειστικά για μεταβλητό πεδίο το οποίο αποτελείται   από   αλφαριθμητικούς 
χαρακτήρες   του   ελληνικού   αλφαβήτου   [Α-Ω,α-ω,0-9]   και   όχι   του   λατινικού   αλφαβήτου 
[Α-Ζ,a-z,0-9]. Θεωρούμε ότι η παροχή .ελ domain names με το μεταβλητό πεδίο να αποτελείται 
από λατινικούς χαρακτήρες θα έχει περιορισμένη χρήση από εταιρίες αποκλειστικά και μόνο για 
την προστασία του εμπορικού τους σήματος ενώ θα δημιουργήσει σύγχυση μιας και το μείγμα 
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λατινικών χαρακτήρων με .ελ κατάληξη δεν εξυπηρετεί τον κύριο σκοπό παροχής IDNs στον 
κόσμο. 
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