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29/11/2017 
 
Αξιότιµοι κύριοι, 
Παρακάτω παραθετουµε τις ενστάσεις/παρατηρήσεις µας επί του προτεινόµενου 
σχεδίου του Κανονισµού: 

 
1. Το θέµα: 

Η ΕΕΤΤ επιβάλει εξαµηνιαίο τέλος εκατόν πενήντα ευρώ (150€) σε όλους 
τους καταχωρητές, ανεξαρτήτως πλήθους ονοµάτων χώρου που 
διαχειρίζονται. 
Το εν λόγω τέλος εισάγεται αυτόµατα ως αρνητικό χρηµατικό πόσο στο 
υποσύστηµα του Μητρώου κάθε 15η Ιανουαρίου και 15η Ιουλίου, σε 
όλους τους καταχωρητές που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο. 
 
Η πρόταση: 
Τα Μητρώα ανά τον κόσµο ακολουθούν το µοντέλο του prepayment κατά την 
έγκριση αδειοδότησης ενός Καταχωρητή. Αυτό λειτουργεί ως «πορτοφόλι» 
του οποίου κάνει χρήση ο Καταχωρητής για να πραγµατοποιεί χρεούµενες 
κινήσεις. Και εννοείται ότι το τροφοδοτεί και το ξαναγεµίζει.  
Μια εγγύηση («prepayment») είναι ότι καλύτερο για να λυθεί το πρόβληµα 
που είναι πλέον έντονο. Το ποσό των 300€ µοιάζει σαν εισπρακτικό µέτρο, 
ενώ µια εγγύηση 1000-3000€ δεν δείχνει εισπρακτικό χαρακτήρα και στο 
κάτω-κάτω ισοδυναµει µε 100-200 domain names. 
 
Εάν ο σκοπός είναι µόνο τα χρήµατα, τότε το εξαµηνιαίο τέλος των 150 ευρώ 
µοιάζει αποδεκτό. Εάν όµως ο σκοπός είναι να ξεκαθαριστεί η λίστα των 
Καταχωρητών δεν φαίνεται να είναι ορθή τακτική αλλά δείχνει περισσότερο 
σαν ηµίµετρο. 
 
Υπάρχουν αρκετά άρθρα στο σχέδιο του νέου Κανονισµού (που είναι 
βασιµένος στον υφιστάµενο Κανονισµό) που πραγµατικά όταν εφαρµοστούν 
τότε το 90% των Καταχωρητών θα πρέπει να διαγραφεί από τη λίστα. 
 
Υπάρχει µια εταιρία που ασχολείται µε το προϊόν των .gr domain και έχει 
σχεδόν το 50% των domain names. Στη 2η θέση είµαστε εµείς µε περίπου 8-



 

  

10% και σιγουρά µαζί µε τις οι υπόλοιπες  10-15 πρώτες διαχειριζόµαστε  το 
90%+ των ονοµάτων (σε ένα σύνολο 476 Εγκεκριµένων Καταχωρητών).  
 
Ο λόγος που δεν ασχολούµαστε µε την προώθηση του .gr είναι πως ο 
οποιοσδήποτε µε 5 -10 domain names µπορεί να αγοράσει από εσάς απευθείας 
ως εγκεκριµένος Καταχωρητής, οπότε ποιος ο λόγος να δηµιουργούµε δίκτυο 
προώθησης – πωλήσεων κλπ. 
 

 
2. Το θέµα:  

Πολιτική Προώθησης του .gr ( και .ελ ) domain name από την ΕΕΤΤ 
 

Η πρόταση:  
Τα Μητρώα ανά τον κόσµο έχουν ένα σηµαντικό budget, µέρος των 
εισπράξεών τους, που το αξιοποιούν για να προωθούν το domain: διαφηµίσεις 
σε χώρους µαζικής συγκέντρωσης (πχ αεροδρόµια, σταθµοί τρένου κα), 
διαφηµίσεις στο web, στο google και σε websites υψηλής επισκεψιµότητας, 
ακόµη και τηλεοπτικά spot. Επιπλέον, χρήµατα συν-προώθησης του domain 
σε συνεργασία µε τους Καταχωρητές. 
 
Οι προωθητικές ενέργειες για το .gr από εσάς; Απλά, ανύπαρκτες! Ζητάτε από 
εµάς να υποστηρίζουµε το .gr  (και αλλα domain name) χωρίς εσείς να το 
υποστηρίζετε στο ελάχιστο. Αυτή τη στιγµή υπάρχουν περίπου υπάρχουν 
439.746 .gr domain (επίσηµα στατιστικά από 22/11/2017). Αυτό σε χρήµατα 
µεταφράζεται ως 5.496.825 ευρώ διετής είσπραξη ή 2.748.412,5 ευρώ 
ετησίως. Λαµβάνετε µια είσπραξη 2,8 εκατ. χωρίς υποστήριξη ουσιαστικά 
προς το ίδιο σας το προϊόν. Απλά υπάρχει επειδή υπήρχε και είναι η κατάληξη 
µας. 
 
Από τη µεριά µας αν δοκιµάσουµε προώθηση (γιατί είναι και δικό µας προϊόν) 
είναι κάτι σαν αυτοκτονία αφού οποιοσδήποτε στην κυριολεξία µπορεί να 
γίνει Καταχωρητής, πρακτικά χωρίς εχέγγυα, και να αγοράζει στη µικρότερή 
δυνατή τιµή. 
 
Επιπλέον, δώστε µας ένα λόγο για να προωθήσουµε τα .ελ ώστε να µη 
καταλήξει και αυτή η προσπάθεια στη θέση που βρίσκονται τα ελληνικά 
οµόγραφα .gr domain. 
 

 
Για την εταιρία 
 
 
 
 
 
Τουλκαρίδης Χαράλαµπος 


