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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σας ενημερώνει ότι ο δικτυακός τόπος της είναι σε εφαρμογή από τις αρχές του 2005. Σε αυτόν μπορείτε να βρείτε 
αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράμματα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε στη διεύθυνση: 

http://www.atlantisresearch.gr 

 Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των τρεχόντων προγραμμάτων στην ενότητα Περιλήψεις Τρέχοντων Προγραμμάτων. 

 Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των προγραμμάτων που έχουν λήξει στην ενότητα Αρχείο Περιλήψεων Προγραμμάτων. 

 Μπορείτε να βρείτε προηγούμενα τεύχη του ενημερωτικού δελτίου στην ενότητα Αρχείο Ενημερωτικού Δελτίου. 

 Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  της 
εταιρείας μας http://www.atlantisresearch.gr και να συμπληρώσετε το e-mail σας στην αντίστοιχη φόρμα διαγραφής. 

 Εάν θέλετε να εγγραφείτε στη λίστα αποστολής του ενημερωτικού μας δελτίου μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας μας 
http://www.atlantisresearch.gr και να συμπληρώσετε το e-mail σας στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής.  

 Για το ενημερωτικό της Κύπρου πατήστε εδώ     Μπορείτε να μας ακολουθείτε στο        και        
 

[www.atlantisresearch.gr] - [www.jobical.com] - [www.inno-pro.com] - [www.abe.gr]  [http//:atlantis-consulting.eu] 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ 47, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΚ 57001, ΤΗΛ.2310 531000, FAX 2310 552265, e-mail: info@atlantisresearch.gr 
ΑΘΗΝΑ: ΛΕΩΦ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ 17, ΑΘΗΝΑ,  ΤΚ 115 25, ΤΗΛ. 210 6563800, 810, FAX 2310 6563801, e-mail: infoath@atlantisresearch.gr 
ΛΟΝΔΙΝΟ: OVERSEAS HOUSE,, 66-68 HIGH ROAD , BUSHEY HEATH, HERTORDSHIRE, WD23 1GG, TEL +44 20 3026 6809, email: info@ancapital.co.uk 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Ι. ΓΡΥΠΑΡΗ 2, ΓΡΑΦΕΙΟ 104, ΤΚ 1090, ΤΗΛ. +357 22660482, FAX +357 22 660516, e-mail: info@atlantis-consulting.eu 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΒΟΥΤEΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810542700, FAX : 2810542760, email: infocrete @atlantisresearch.gr 
ΑΓΡΙΝΙΟ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 10, ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΚ 301 00, ΤΗΛ. 26410 44010, FAX: 26410 39001, email: info@agrinio@atlantisresearch.gr 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 1Α ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ, ΛΑΜΙΑ ΤΚ 35100, ΤΗΛ. 22310 23270, FAX 22310 23737, email: info@atlantis.net.gr 
ΧΑΛΚΙΔΑ: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΥ & ΙΣΑΙΟΥ, ΧΑΛΚΙΔΑ, ΕΥΒΟΙΑ ΤΚ 34 100, ΤΗΛ. 2221-550826 
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1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β’ Κύκλος  
 

 

Προκηρύχθηκε ο Β’ Κύκλος του Προγράμματος «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης», το οποίο αφορά στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και 
αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την 
ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. 
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης 
επαγγελματικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από 
το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το 
πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1.1.1995). 
 
Μπορούν να συμμετέχουν:  

 Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής 
απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς. 

 Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά 

τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών . 

Επιτρέπεται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/μορφών επιχείρησης, στις οποίες θα συμμετέχουν 
εταίροι/δικαιούχοι από τις προαναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων, εφόσον τηρούνται οι παρακάτω 
προϋποθέσεις: 

 συμμετοχή με ίσα εταιρικά μερίδια 
 συμπληρωματικότητα/συνέργεια μεταξύ των ειδικοτήτων (πτυχίου) /δραστηριοτήτων 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής 

τηλεφωνίας,  ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.), 
 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, 

σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης), 
 Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις, 
 Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, 
 Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας, 
 Προμήθεια αναλωσίμων, 
 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταιρών), 
 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις, 
 Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού  
 Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας  
 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η  ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού 
Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξής τους. 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ– ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 Από 5.000€ μέχρι 25.000€ για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, 
 Έως 40.000€ συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, 
 Έως 50.000€ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων. 

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού. 

Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων είναι μέγιστο είκοσι τέσσερις (24) μήνες  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Κύκλοι ηλεκτρονικής υποβολής:  

 1η περίοδος υποβολής: Έναρξη 5.7.2017 - Λήξη 9.8.2017 

 2η περίοδος υποβολής: Έναρξη 6.9.2017 - Λήξη 11.10.2017 

 3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8.11.2017 - Λήξη 13.12.2017 

Κάθε δυνητικός δικαιούχος, έχει δικαίωμα υποβολής σε μια μόνο περίοδο υποβολής αιτήσεων. Δυνητικοί δικαιούχοι 

οι οποίοι περιλαμβάνονται στον προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων στο πλαίσιο του Α' κύκλου της Δράσης, 

δεν έχουν δικαίωμα υποβολής. 
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Για πληρέστερη ενημέρωσή σας μπορείτε να λάβετε την σχετική περίληψη εδώ  ή να επισκεφθείτε τον ιστότοπο της εταιρείας 
μας www.atlantisresearch.gr ή να απευθυνθείτε στα παρακάτω στελέχη που θα βρίσκονται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 
διευκρίνιση χρειαστείτε. 
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:  
Καλαμακίδης Γρηγόριος , 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr  
Μαραβέλια Λένα, 2310 531000, εσωτ. 140, email: maravelia@atlantisresearch.gr  
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας:  
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, e-mail:bdikeoulias@atlantisresearch.gr   
Μαρία Σπυράκου, τηλ. 2106563800, email: spyrakou@atlantisresearch.gr  

 

 

2. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 | Δράση 4.2.2 
  

 
Δράση 4.2.2: Μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών  προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του 
Παρ/τος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕE (γεωργικό προϊόν). 
 
Με τη Δράση 4.2.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 παρέχεται η δυνατότητα στήριξης επενδύσεων 
ύψους 600.000€ έως και 3.000.000€ στην μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με ποσοστό 
χρηματοδότησης έως και 50%. 
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ  

 Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος.  
 Ζυθοποιία.  
 Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα).  
 Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων.  
 Μονάδες πυρηνελαιουργείων.  
 Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης. 
 Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής (όπως 

προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας).  
 Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών.  
 Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής.  
 Αξιοποίηση παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών διατροφής.  
 Παραγωγή Βάμβακος και λοιπές κλωστικές ίνες.  
 Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού. 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ  

 Τα επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται περιλαμβάνουν: 
 Ιδρύσεις μονάδων παραγωγής  
 Εκσυγχρονισμούς μονάδων παραγωγής  
 Μετεγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής  
 Συγχωνεύσεις μονάδων (Οι μετεγκαταστάσεις και συγχωνεύσεις πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα και από 

εκσυγχρονισμό  
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΑΠΑΝΕΣ 
1. Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας. 
2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας. 
3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων. 
4. Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου. 
5. Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά). 
6. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς. 
7. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.ά.) 
8. Αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές περιβαλλοντικής και οικονομική βιωσιμότητας κ.ά. 
9. Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, κ.ά. 

10. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου. 
 
 

file://///192.168.0.11/Company/_ΤΧΠ/ΕΣΠΑ_2014-2020/ΕΝΙΣΧΥΣΗ_ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ/Β’%20ΚΥΚΛΟΣ/Περίληψη_Προκύρηξης_Αυτοαπασχολούμενοι_Β'%20Κύκλος.pdf
http://www.atlantisresearch.gr/
mailto:kalamakidis@atlantisresearch.gr
mailto:maravelia@atlantisresearch.gr
mailto:spyrakou@atlantisresearch.gr
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3. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-2020 | Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη 
γεωργικών προϊόντων»  
 

 

Υπενθυμίζεται ότι συνεχίζονται οι αιτήσεις για την Δράση 4.2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξη που αφορά σε 
στήριξη στην μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν γεωργικό προϊόν.  
 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στην Δράση είναι στις 18/08/2017. 
 
Επιλέξιμες στην Δράση είναι όλες οι μορφές επιχειρήσεων και η χρηματοδότηση που παρέχεται με την μορφή 
Επιχορήγησης ανέρχεται σε έως 75% για επενδυτικά σχέδια ύψους από 600.000€ έως και 5.000.000€.  

 
Οι επιλέξιμοι κλάδοι της Δράσης είναι οι εξής: 
 Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (όπως σφαγεία βοοειδών, πτηνοσφαγεία, χοιρινών, αιγοπροβάτων, παραγωγή 

κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων) 
 Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτη) 
 Αυγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών) 
 Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα. 
 Ζωοτροφές (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και γουνοφόρα ζώα) 
 Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών) 
 Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων). 
 Οίνος. 
 Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί. 
 Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων). 
 Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά. 
 Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό Υλικό. 
 Ξύδι (όπως παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες) 

 

Περιφέρειες Μεσαίες 
επιχειρήσεις  

Μικρές & πολύ 
μικρές επιχειρήσεις  

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, 
Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο 

45% 50% 

Κρήτη, Ιόνια Νησιά,  35% 45% 

Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα 35% 40% 

Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι, Νότιο Αιγαίο 30% 40% 

Βόρειος Τομέας Αθηνών, Νότιος Τομέας Αθηνών, Κεντρικός 
Τομέας Αθηνών, Δυτικός Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική 

20% 30% 

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
Η διάρκεια υλοποίησης της πράξης ορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης και δεν μπορεί να ξεπερνά την 
31/12/2023. 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  
Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΠΣΚΕ ξεκινά στις 13/07/2017 και λήγει στις 12/102017 με δυνατότητα 
οριστικοποίησης από 20/07/2017. Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν, μόνο μία αίτηση στήριξης ανά ΑΦΜ και η 
αίτηση στήριξης αυτή αφορά μία συγκεκριμένη περιοχή υλοποίησης. Η αίτηση στήριξης μπορεί να αφορά 
περισσότερους από έναν κλάδους 

 
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης : 
Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr 
Λένα Μαραβέλια, 2310 531000, εσωτ. 140, email: maravelia@atlantisresearch.gr  
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας: 
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr 
Μαρία Σπυράκου, τηλ. 210 6563800, e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr 
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Τα επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται περιλαμβάνουν: 
 

 Ιδρύσεις μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων 

 Εκσυγχρονισμούς μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων 

 Επεκτάσεις μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων 

 Μετεγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων  

 Συγχωνεύσεις μονάδων 

 Μονάδες διαχείρισης προϊόντων 
 

Επιλέξιμες δαπάνες στην Δράση είναι δαπάνες για: 1. Βελτίωση ή κατασκευή κτιριακών υποδομών, 2. 
διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, 3. αγορά εξοπλισμού, 4. αγορά οχημάτων (πλην ΙΧ),  5. Απόκτηση 
πιστοποιητικών ποιότητας, 6.  για αμοιβές τρίτων (πχ. μηχανικών, αρχιτεκτόνων κτλ.), 7. Απόκτηση 
λογισμικού, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, εμπορικών σημάτων κτλ. 

 
Τα ποσοστά ενίσχυσης της Δράσης έχουν ως εξής: 

 
Μικρά Νησιά Αιγαίου (Βόρειο 

Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο) 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 

Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, 
Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη, 

Ιόνια Νησιά 

Αττική, Στερεά Ελλάδα, 
Δυτική Μακεδονία 

75% 
 

50% 40% 

 
 
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:  
Καλαμακίδης Γρηγόριος , 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr  
Μαραβέλια Λένα, 2310 531000, εσωτ. 140, email: maravelia@atlantisresearch.gr  
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας:  
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, e-mail:bdikeoulias@atlantisresearch.gr   
Μαρία Σπυράκου, τηλ. 2106563800, email: spyrakou@atlantisresearch.gr  
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