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ΔΙΜΕΡΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΣΡΑΗΛ
2013
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναφέρεται στη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε συνεργασία με ιδιωτικούς ή δημόσιους
φορείς του Ισραήλ για την από κοινού εκτέλεση έργων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης μεγάλης κλίμακας.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις
Τομείς Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν οι ελληνικές
επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου με έδρα
στην Ελλάδα , σε σύμπραξη με ιδιωτικές επιχειρήσεις ή και
με ερευνητικούς φορείς του Ισραήλ. Προτεραιότητα όμως θα
δοθεί σε έργα στα οποία υπάρχει συνεργασία ελληνικών
επιχειρήσεων με ελληνικούς
ερευνητικούς
και
τεχνολογικούς φορείς (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., Ερευνητικά
κέντρα, Ινστιτούτα και εργαστήρια αυτών).
Από ελληνικής πλευράς οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου με ποσοστό κατ’
ελάχιστον 30% των επιλέξιμων δαπανών του συνολικού
προϋπολογισμού του σχεδίου συνεργασίας .
Κάθε φορέας μπορεί να υποβάλλει / συμμετέχει σε μόνο
τρείς (3) προτάσεις συνολικά ως συντονιστής και ως
συμπράττων φορέας.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει μία τουλάχιστον
ετήσια οικονομική χρήση και να έχουν δημοσιεύσει τον
σχετικό ισολογισμό ή ισοδύναμα στοιχεία.
Στις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες είναι
απαραίτητη η υπέρ δωδεκάμηνη χρήση.

Το πρόγραμμα δέχεται καινοτομικές προτάσεις Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε όλα τα επιστημονικά πεδία , χωρίς
περιορισμούς .
Ειδικότερα θα χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση έργων Ε & Τ που :

Ενδιαφέρουν τον παραγωγικό ιστό των δύο χωρών και
συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγή νέων ή
βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών , καθώς και σε
διείσδυση σε νέες αγορές.

Υποστηρίζουν τις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτικών
σε διάφορους τομείς ( όπως : ενεργειακή πολιτική,
περιβαλλοντική πολιτική, υγεία κ.λ)

Παράγουν αξιόπιστη γνώση.

Επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες
Οι επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες που ενισχύονται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρουσιάζονται στον ακόλουθο
πίνακα
Α/Α

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε & Τ

ΔΑΠΑΝΕΣ Ε & Τ

Α1

Δραστηριότητες βασικής και βιομηχανικής έρευνας
(ενέργειες που εκφράζουν το κύριο αντικείμενο του έργου
και στοιχείων σε μια σημαντική εξέλιξη πέραν της δεδομένης
τρέχουσας κατάστασης της σχετικής τεχνογνωσίας )

Α2

Δραστηριότητες Πειραματικής Ανάπτυξης / Επίδειξης
(ενέργειες τεκμηρίωσης ¨εμπορικής ¨ βιωσιμότητας νέων
τεχνολογιών , οι οποίες διαθέτουν κάποιο οικονομικό
πλεονέκτημα, αλλά δε δύνανται να διατεθούν στο εμπόριο
άμεσα.)

1. Δαπάνες προσωπικού.
Επιλέξιμες είναι μόνο οι αμοιβές προσωπικού επιχειρήσεων και
άλλων φορέων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου
χρόνου και ερευνητικών Ινστιτούτων και ερευνητικών
κέντρων, καθώς και οι αμοιβές των μετόχων των επιχειρήσεων.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Διευθύνοντες
Σύμβουλοι δεν δικαιούνται αμοιβής.
2. Δαπάνες για όργανα λογισμικού και εξοπλισμού.
Επιλέξιμες για τις επιχειρήσεις θεωρούνται
μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια
του επενδυτικού σχεδίου. Για τους ερευνητικούς και
τεχνολογικούς φορείς , υπό προϋποθέσεις, είναι επιλέξιμες
ολόκληρες οι δαπάνες αγοράς οργάνων , λογισμικού και
εξοπλισμού.
3. Δαπάνες για κτίρια
Ισχύουν όλα τα παραπάνω της προηγούμενης κατηγορίας .
4. Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας
Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες (από Ελλάδα ή και το εξωτερικό )
για τεχνικές γνώσεις, τεχνολογίες, διπλώματα ευρεσιτεχνίας,
που αγοράσθηκαν ή εκχωρήθηκαν.
5. Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει (από φυσικά και νομικά
πρόσωπα)
α. Έρευνα επί συμβάσει από νομικά πρόσωπα.
Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για ανάθεση
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Εκτέλεσης έργου σε νομικά πρόσωπα , στην Ελλάδα ή και στο
εξωτερικό. Το σύνολο του προϋπολογισμού αυτής της
κατηγορίας δαπάνης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του
συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου.
β. Έρευνα επί συμβάσει από φυσικά πρόσωπα
Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για αμοιβές βάση σύμβασης έργου
σε επιστημονικό & τεχνικό προσωπικό και δαπάνες για
συμβουλευτικές
και ισοδύναμες υπηρεσίες, που
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση
του έργου και δεν συνιστούν διαρκή ή περιοδική
δραστηριότητα, ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές
δαπάνες του φορέα.
6. Συμπληρωματικά έξοδα
Είναι επιλέξιμα τα γενικά έξοδα (έμμεσα )
Τα οποία δεν θα υπερβαίνουν το 20% των άμεσων δαπανών
του έργου.
7. Άλλες λειτουργικές δαπάνες
Είναι επιλέξιμες δαπάνες για το κόστος υλικών, εφοδίων και
παρόμοιων προϊόντων που είναι άμεσο αποτέλεσμα της
ερευνητικής δραστηριότητας. Επίσης δαπάνες μετακινήσεων ,
δράσεων δημοσιότητας / προβολής του έργου , δράσεις
συντονισμού και γενικότερα έξοδα που δεν εμπίπτουν σε
κάποια από τις άλλες κατηγορίες δαπανών.
Τα έξοδα μετακινήσεων-διαμονής μπορούν να ανέλθουν έως
το 15% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
Β
Γ

Μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας
(κυρίως για την προετοιμασία δράσεων πειραματικής
ανάπτυξης)
Κατοχύρωση δικαιωμάτων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Ερευνητικούς φορείς.

Δ

Προβολή, δικτύωση, διάχυση, συμμετοχή σε διεθνή
συνέδρια, εκθέσεις καθώς και διοργάνωση σεμιναρίων,
συνεδρίων, διασκέψεων, συναντήσεων, workshops ( σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο) σε θέματα που συνδέονται με το
αντικείμενο των έργων.

Ε

Ανταλλαγή επιστημόνων, ερευνητικών αποτελεσμάτων , Ε
&Τ πληροφοριών

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες μελετών.
Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες κατάρτισης , υποβολής &
διεκπεραίωσης της αίτησης , καθώς και οι δαπάνες ανανέωσης
της αίτησης πριν από την παραχώρηση του δικαιώματος .
Οι δαπάνες μετάφρασης καθώς και άλλες δαπάνες που
πραγματοποιήθηκαν για την απονομή ή την κατοχύρωση του
δικαιώματος σε άλλες έννομες τάξεις.
Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την υπεράσπιση της
ισχύος του δικαιώματος κατά την επίσημη διεκπεραίωση της
αίτησης και την ενδεχόμενη διαδικασία εναντίωσης , έστω και
αν οι εν λόγω δαπάνες ανακύπτουν μετά την απονομή του
δικαιώματος.
Είναι επιλέξιμες δαπάνες μετακινήσεων , δράσεων
δημοσιότητας / προσβολής του έργου , δράσεις συντονισμού
και γενικότερα έξοδα που δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις
άλλες κατηγορίες δαπανών.
Τα έξοδα μετακινήσεων-διαμονής μπορούν να ανέλθουν έως το
15% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
Είναι επιλέξιμες δαπάνες για το κόστος υλικών, εφοδίων και
παρόμοιων προϊόντων που είναι άμεσο αποτέλεσμα της
ερευνητικής δραστηριότητας. Επίσης δαπάνες μετακινήσεων ,
δράσεων δημοσιότητας / προσβολής του έργου , δράσεις
συντονισμού και γενικότερα έξοδα που δεν εμπίπτουν σε
κάποια από τις άλλες κατηγορίες δαπανών.
Τα έξοδα μετακινήσεων-διαμονής μπορούν να ανέλθουν έως το
15% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Υποχρεωτικά σε κάθε έργο πρέπει να υπάρχουν δράσεις έρευνας και ανάπτυξης με τη μορφή Α.1 ή / και με τη μορφή πειραματικής
ανάπτυξης Α.2.
Οι δράσεις των κατηγοριών Β , Γ, είναι προαιρετικές και συνδέονται με το αντικείμενο και τους στόχους των έργων, ενώ οι δράσεις
της κατηγορίας Δ και Ε πρέπει να προβλέπονται σε όλα τα έργα.
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Ποσοστά Ενίσχυσης
Τα ποσοστά επιχορήγησης παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες :
Κατηγορία Έρευνας

Μικρές
Επιχειρήσεις

Μεσαίες
Επιχειρήσεις

Μεγάλες
Επιχειρήσεις

Βιομηχανική έρευνα μεμονωμένης επιχείρησης

Έως 70%

Έως 60%

Έως 50%

Βιομηχανική Έρευνα, εφόσον καλύπτεται μία από τις παρακάτω
προϋποθέσεις :
1. To έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ δυο
τουλάχιστον ελληνικών ανεξαρτήτων μεταξύ τους επιχειρήσεων και
πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις :
α) καμία μεμονωμένη επιχείρηση δε φέρει πάνω από το 70% των
επιλέξιμων δαπανών του σχεδίου συνεργασίας , και
β) περιλαμβάνεται συνεργασία με τουλάχιστον μία ελληνική ΜμΕ
2. Το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ μίας ελληνικής
επιχείρησης και ενός ελληνικού ερευνητικού φορέα και πληρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις :
α) ο ερευνητικός φορέας αναλαμβάνει τουλάχιστον το 10% των
επιλέξιμων δαπανών ( επί του συνολικού προϋπολογισμού ), και
β) ο ερευνητικός φορέας έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει τα
αποτελέσματα του ερευνητικού σχεδίου στο βαθμό που απορρέουν
από την
έρευνα που διεξήγαγε ο ίδιος , ή
3. τα αποτελέσματα του σχεδίου διαδίδονται ευρέως μέσω τεχνικών
και επιστημονικών διαλέξεων ή μέσω της δημοσίευσής τους σε
επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά ή διατίθενται σε αρχεία
αποθήκευσης με ελεύθερη πρόσβαση (βάσεις δεδομένων οι οποίες
προσφέρουν σε όλου πρόσβαση σε ανεπεξέργαστα ερευνητικά
δεδομένα) ή μέσω δωρεάν λογισμικού ανοικτής πηγής. Προσοχή :
σημειώνεται ότι για τις προϋποθέσεις 1 και 2 , η υπεργολαβία δε
θεωρείται πραγματική συνεργασία

Έως 80%

Έως 75%

Έως 65%

Πειραματική Ανάπτυξη μεμονωμένης επιχείρησης

Έως 45%
Έως 60%

Έως 35%
Έως 50%

Έως 25%
Έως 40%

Έως 100%

Έως 100%

Έως 100%

Έως 75%
Έως 50%

Έως 75%
Έως 50%

Έως 65%
Έως 40%

Έως 100%
Έως 70%
Έως 45%

Έως 100%
Έως 60%
Έως 35%

-

Έως 100%
Έως 70%
Έως 45%

Έως 100%
Έως 60%
Έως 35%

Έως 100%
Έως 50%
Έως 25%

Έως 100%

Έως 100%

Έως 100%

Α. Δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης

Πειραματική Ανάπτυξη, εφόσον καλύπτονται οι
προαναφερθείσες προϋποθέσεις 1 και 2 του αυξημένου
ύψους ενίσχυσης βιομηχανικής έρευνας (βλ. ανωτέρω).
Βασική Έρευνα
Β. Μελέτες Τεχνικής Σκοπιμότητας
Βιομηχανική Έρευνα
Πειραματική Ανάπτυξη
Γ. Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Γ1. Δαπάνες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Βασική Έρευνα
Βιομηχανική Έρευνα
Πειραματική Ανάπτυξη
Γ2. Δαπάνες για ερευνητικούς φορείς
Α. Στη περίπτωση που το έργο θεωρείται
οικονομική
δραστηριότητα τότε η ενίσχυση είναι ανάλογη με αυτή των
επιχειρήσεων
Βασική Έρευνα
Βιομηχανική Έρευνα
Πειραματική Ανάπτυξη
Β. Στην περίπτωση που το έργο δεν θεωρείται
δραστηριότητα

οικονομική

Στο παράρτημα Α επεξηγούνται οι ορισμοί της βασικής και βιομηχανικής έρευνας , καθώς και της πειραματικής ανάπτυξης.
Η δημόσια δαπάνη ανά έργο δεν θα υπερβαίνει τα 400.000 €, ενώ η δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται έως τα
10.000.000 €.
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Χρονική Διάρκεια Έργων
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των προτεινόμενων έργων δε θα υπερβαίνει τα δύο έτη και σε καμία περίπτωση την 30/9/2015.
Ως ημερομηνία έναρξης κάθε έργου και της επιλεξιμότητας των δαπανών δύναται να ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της πρότασης ή
οποιαδήποτε μεταγενέστερη, μετά από σχετική δήλωση των ενδιαφερομένων . Σε διαφορετική περίπτωση ( μη υποβολής της σχετικής
δήλωσης ), ως ημερομηνία έναρξης έργου και επιλεξιμότητας των δαπανών θα ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης
χρηματοδότησης-ένταξης.
Στην περίπτωση συμμετοχής μεγάλης επιχείρησης, ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης
της Απόφασης Χρηματοδότησης-Ένταξης.

Υποβολή προτάσεων
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου στην αγγλική γλώσσα, χρησιμοποιώντας
την πλατφόρμα ηλεκτρονικής
υποβολής πρότασης, στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ / https ://apps.gov.gr/minedu/international/greece-israel2013/.
Οι προτάσεις υποβάλλονται έως και την 14/10/2013 (καταληκτική ημερομηνία ) μέχρι τις 24:00

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσε έναν εκ των σημαντικότερων παραγόντων προώθησης, διαχείρισης και υλοποίησης
επενδυτικών σχεδίων στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας - από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έως την Περιφέρεια
Κρήτης - για κάθε είδους επενδυτικό σχέδιο, θεωρείται η πλέον κατάλληλη εταιρεία, με τη μεγαλύτερη εξειδίκευση και τη βαθύτερη πείρα
στην προετοιμασία και την υποβολή του φακέλου στις διατάξεις του παραπάνω επενδυτικού προγράμματος. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις
του κλάδου της μεταποίησης, του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών αποτελούν πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ενώ
πλήθος Μικρομεσαίων εταιρειών, εμπιστεύτηκαν την τεχνογνωσία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και στήριξαν τα επενδυτικά τους
σχέδια σε αυτήν.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γρηγόρης Καλαμακίδης τηλ. 2310531000, εσωτ. 107, κιν. 6944914330, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 138, κιν. 6956764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Πολύβιος Ραξής, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956764607, e-mail: raxis@atlantisresearch.gr
Τάσος Τζιφοπανόπουλος τηλ. 210 6563806,e-mail: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Παναγιώτης Σιάτρας, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 900802, e-mail: siatras@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία): Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, fax: 22310 23737,
e-mail: infocg@atlantisresearch.gr
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Έδρα (Θεσσαλονίκη): 9 χλμ Θεσ/νίκης - Θέρμης, 570 01 Θεσσαλονίκη, Τηλ. : 2310 531000, Fax : 2310 552265, email: info@atlantisresearch.gr
Αθήνα: Λεωφ. Κατεχάκη 17, 115 25, Τηλ.: 210 6542322, 210 6563800, Fax: 210 6563801, e-mail: infoath@atlantisresearch.gr
Ηράκλειο Κρήτης: Νέα Πόλη Βουτών, Ηράκλειο T.K. 700 13 Τηλ. 2810 542700, Fax 2810 542760, e-mail:infocrete@atlantisresearch.gr
Αγρίνιο: Αναστασιάδη 10, ΤΚ 301 00, Τηλ. 26410 44010, Fax: 26410 39001, e-mail: infoagrinio@atlantisresearch.gr
Κεντρική Ελλάδα (Λαμία): Καραϊσκάκη 28, Πλατεία Λαού, ΤΚ 351 00, Λαμία, Τηλ: 22310 23270, Fax: 22310 23737, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Βασική έρευνα : πειραματική ή θεωρητική εργασία που αναλαμβάνεται κυρίως για τη παραγωγή νέων
γνώσεων σχετικά με τα βασικά αίτια φαινομένων και παρατηρήσιμων γεγονότων , χωρίς να προβλέπεται
άμεση πρακτική εφαρμογή ή χρήση.
Βιομηχανική Έρευνα : σχεδιασμένη έρευνα ή κριτική διερεύνηση που αποσκοπεί στη απόκτηση νέων
γνώσεων και δεξιοτήτων γι την ανάπτυξη νέων προϊόντων , διαδικασιών ή υπηρεσιών ή για την
σημαντική βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων , μεθόδων ή υπηρεσιών. Περιλαμβάνει τη δημιουργία
συστατικών στοιχείων πολύπλοκων συστημάτων, που είναι απαραίτητα για τη βιομηχανική έρευνα ,
ιδιαίτερα για την επικύρωση τεχνολογίας πολλαπλών εφαρμογών εξαιρουμένων των πρωτοτύπων.
Πειραματική ανάπτυξη : απόκτηση, συνδυασμός, διαμόρφωση και χρήση υφιστάμενων, επιστημονικών ,
τεχνολογικών, επιχειρηματικών και άλλων γνώσεων και ικανοτήτων για την παραγωγή σχεδίων και
διατάξεων για τα νέα , τροποποιημένα ή βελτιωμένα προϊόντα , μεθόδους ή υπηρεσίες. Μπορεί να
περιλαμβάνονται και άλλες δραστηριότητες με στόχο τον εννοιολογικό προσδιορισμό και τη τεκμηρίωση
νέων προϊόντων, μεθόδων και υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες μπορούν να περιλαμβάνουν την παραγωγή
σχεδίων , σχεδιασμού και άλλης τεκμηρίωσης , εφόσον δεν προορίζονται για εμπορική χρήση.
Περιλαμβάνεται επίσης η ανάπτυξη πρωτοτύπων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εμπορικά και
πιλοτικών σχεδίων στις περιπτώσεις που τα πρωτότυπα είναι απαραίτητα για τον τελικό εμπορικό
προϊόν και όπου είναι υπερβολικά δαπανηρό να παραχθούν και να χρησιμοποιηθούν όνο για σκοπούς
επίδειξης και έγκρισης. Στην περίπτωση μεταγενέστερης εμπορικής χρήσης σχεδίων επίδειξης ή
πιλοτικών σχεδίων, τυχόν έσοδα από τέτοια χρήση πρέπει να αφαιρεθούν από το επιλέξιμο κόστος.
Η πειραματική παραγωγή και δοκιμή των προϊόντων , των διαδικασιών και των υπηρεσιών είναι επίσης
επιλέξιμη, εφόσον δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να μεταποιηθούν για χρήσεις βιομηχανικές
εφαρμογές ή εμπορία.
Η πειραματική ανάπτυξη δεν περιλαμβάνει τις συνήθεις ή περιοδικές αλλαγές που πραγματοποιούνται
σε προϊόντα , γραμμές παραγωγής, διεργασίες μεταποίησης , υπάρχουσες υπηρεσίες και άλλες
δραστηριότητες σε εξέλιξη, ακόμη και αν οι αλλαγές αυτές αποτελούν , ενδεχομένως βελτιώσεις.
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