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Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την τροποποίηση του
Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη gr
Κάντζα, 29 Δεκεμβρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: ΝΥ2875

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της εταιρείας Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με
την τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη gr,
διατυπώνουμε στο συνημμένο έγγραφο τις παρατηρήσεις της εταιρείας Forthnet Α.Ε.

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

___________________
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΔΗ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

1

Απόψεις/προτάσεις Forthnet A.E. επί της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης αναφορικά µε την
τροποποίηση του Κανονισµού ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη gr

1. Στο Παράρτηµα ∆ του σχεδίου τροποποίησης του Κανονισµού ορίζεται ότι, στην περίπτωση
εκχώρησης ανανέωσης και ενεργοποίησης ονόµατος χώρου όπου το µεταβλητό πεδίο
αποτελείται από δύο χαρακτήρες, ο Καταχωρητής αποδίδει στην ΕΕΤΤ 500€. Θεωρούµε το ως
άνω ποσό υπερβολικά υψηλό. Λαµβάνοντας υπόψιν την σπανιότητα των ονοµάτων χώρου
όπου το µεταβλητό πεδίο αποτελείται από δύο χαρακτήρες αλλά και το γεγονός ότι το αντίστοιχο
τέλος για τα ονόµατα χώρου µε µεταβλητό πεδιο αποτελούµενο από τρείς και πάνω χαρακτήρες
ανέρχεται στο ποσό των 12,5€, θα θεωρούσαµε εύλογο το τέλος για τα ονόµατα χώρου µε δύο
µεταβλητούς χαρακτήρες, να οριστεί στα 100€.
2. Στο Παράρτηµα ∆ αναφέρεται επίσης ότι το ανώτατο όριο του τέλους που δύναται να καταβάλλει
ο Καταχωρούµενος στον Καταχωρητή για κάθε όνοµα χώρου µε δύο µεταβλητούς χαρακτήρες
ορίζεται στα 550€ + Φ.Π.Α.. Θεωρούµε ότι το επιτρεπτό περιθώριο κέρδους του Καταχωρητή
είναι εξαιρετικά χαµηλό σε σύγκριση µε το επιτρεπτό περιθώριο κέρδους για τα υπόλοιπα
ονόµατα χώρου.
3. Τέλος, επειδή για την εφαρµογή αρκετών τροποποιήσεων του Κανονισµού απαιτείται
προσαρµογή

των

συστηµάτων

και

διαδικασιών

των

Καταχωρητών

και

σχετικός

χρονοπρογραµµατισµός, θεωρούµε απαραίτητη την πρόβλεψη µεταβατικού σταδίου (ενδεικτικά
τριών µηνών) για την υλοποίηση των απαιτούµενων αλλαγών.

2

