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Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κατοχυρώσετε κάποιο .gr ή .ελ domain με
ελληνικούς χαρακτήρες, θα χρειαστεί να προσέξετε ορισμένες ιδιαιτερότητες του
μητρώου ονομάτων .gr και .ελ , ώστε να δεσμεύσετε όλες τις μορφές τους.
1. Τονισμένη και άτονη μορφή του
Όταν ένα domain .gr ή .ελ με ελληνικούς χαρακτήρες κατοχυρωθεί στην τονισμένη
του μορφή, εκχωρείται χωρίς επιπλέον χρέωση και η άτονη μορφή του.
Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εάν κατοχυρώσετε το domain στην άτονη μορφή
του, τότε η τονισμένη μορφή δεσμεύεται αλλά η ενεργοποίηση της είναι χρεώσιμη
πράξη.
Σε περίπτωση που ο server σας είναι σε Plesk, μπορείτε να συμβουλευτείτε το
παρακάτω άρθρο εδώ.
2. Domain που περιλαμβάνει σίγμα μικρό ή τελικό ως τελευταίο χαρακτήρα
Όταν ένα domain .gr ή .ελ με ελληνικούς χαρακτήρες κατοχυρωθεί στην τονισμένη
του μορφή με σίγμα τελικό, τότε εκχωρούνται χωρίς επιπλέον χρέωση οι εξής
μορφές:
α. Η άτονη μορφή του με σίγμα τελικό.
β. Η άτονη μορφή του με σίγμα μικρό.

Για παράδειγμα σε περίπτωση που κατοχυρώσετε το domain αγορές.gr τότε οι
μορφές που εκχωρούνται επιπλέον είναι οι εξής: αγορες.gr και αγορεσ.gr
Η μορφή αγορέσ.gr δεν εκχωρείται, δεσμεύεται όμως και για η εκχώρηση της είναι
χρεώσιμη.
Σε περίπτωση που κατοχυρώσετε την άτονη μορφή του domain με σίγμα τελικό, τότε
εκχωρείται επιπλέον και η άτονη μορφή με σίγμα μικρό.
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, εάν κατοχυρώσετε το domain αγορες.gr , εκχωρείται
και η μορφή αγορεσ.gr
Η μορφή αγορές.gr και αγορέσ.gr δεν εκχωρούνται, δεσμεύονται όμως και η
εκχώρηση τους είναι χρεώσιμη.

Όλες οι επιπλέον εκχωρήσεις πραγματοποιούνται έπειτα από αίτημα σας στο support
του Papaki.
Οι μορφές που εκχωρούνται δωρεάν, καθώς και οι μορφές που ενεργοποιούνται
κατόπιν σχετικής δήλωσης του δικαιούχου, αποτελούν τη Δέσμη (Bundle) του
ονόματος που ζητήθηκε.
Κατά τη δέσμευση τους ορίζονται στο μητρώο σε DNAME μορφή και για την
μετατροπή τους σε Domain Name θα χρειαστεί επίσης να επικοινωνήσετε με τον
καταχωρητή σας.
Σε περίπτωση που ο server σας είναι σε Plesk, θα χρειαστεί να εισάγετε ως domain
την άτονη μορφή με σ μικρό και όλες τις υπόλοιπες μορφές ως Domain Alias σε
μορφή Punycode.
Για ποιο λόγο χρειάζεται να κατοχυρώσω και τις δύο μορφές του σίγμα;
Η εκχώρηση όλων των μορφών με σίγμα μικρό και τελικό δεν είναι απαραίτητη για
όλους τους browsers, καθώς αρκετοί όπως ο Mozilla μπορούν και κωδικοποιούν το
σίγμα τελικό.
Υπάρχουν όμως browsers όπως ο Chrome ο οποίος προς το παρόν δεν μπορεί να
πραγματοποιήσει την κωδικοποίηση αυτή. Έτσι στην περίπτωση που έχετε
δεσμευμένο το αγορές.gr αλλά όχι το αγορέσ.gr, όταν κάποιος πληκτρολογήσει την
μορφή αγορές.gr θα το μετατρέψει σε αγορέσ.gr και καθώς δεν είναι δεσμευμένο, η
ιστοσελίδα σας δε θα εμφανιστεί.

