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Π Ρ Ο Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η 

2η Έκδοση 

(ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Π.Ε.Π. “ATTIKH” 2014 – 2020) 

 

ΔΡΑΣΗ 1.b.6.I – “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ RIS3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Δράση 1.b.6.I “Ανάπτυξη έργων επίδειξης – εφαρμογής αποτελεσμάτων έρευνας στο πεδίο της 

δημιουργικής οικονομίας και ειδικότερα στους τομείς Τουρισμού – Πολιτισμού της RIS3 Περιφέρειας 

Αττικής” εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ATTIKH” 2014 – 2020 και έχει ως 

βασικό σκοπό την υλοποίηση επιδεικτικών και πιλοτικών εφαρμογών αποτελεσμάτων έρευνας στα 

πεδία εξειδίκευσης των τομέων Τουρισμού – Πολιτισμού. 

Η συγκεκριμένη Προδημοσίευση αφορά αποκλειστικά στους παρακάτω τομείς της εγκεκριμένης 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Αττικής: 

(α) Τουρισμός 

(β) Πολιτισμός 

Στους παραπάνω τομείς περιλαμβάνονται επίσης εφαρμογές ενσωματωμένων συστημάτων και 

καινοτόμων εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνίας. 

 

2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Ομάδα – Στόχος της Πρόσκλησης αποτελούν:  

(1) οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή οι σχηματισμοί οποιασδήποτε μορφής αυτών με 

τουλάχιστον ένα (1) αυτόνομο – ολοκληρωμένο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), ή 

(2) οι MME / σχηματισμοί οποιασδήποτε μορφής ΜΜΕ με συνεργασία είτε με Ερευνητικό Κέντρο / 

Ίδρυμα, είτε με ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, με έδρα στην Ελληνική Επικράτεια.  

mailto:spiliotis@mou.gr
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Είναι επίσης επιτρεπτή η συμμετοχή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), με 

δραστηριότητα στους αντίστοιχους τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. 

Σκοπός της παρούσας Δράσης, και κατ’ επέκταση της Ομάδας – Στόχου, αποτελεί η υλοποίηση 

ερευνητικών και καινοτομικών έργων, στους τομείς του Τουρισμού – Πολιτισμού, σύμφωνα με όσα 

έχουν προκύψει κατά τη διαδικασία της πρώτης Προπαρασκευαστικής Ημερίδας για την Επιχειρηματική 

Ανακάλυψη, που έχει διεξαχθεί στην Περιφέρεια Αττικής το διάστημα 07 & 08–12–2015 (βλέπε και 

επισυναπτόμενα κείμενα συμπερασμάτων από την ανωτέρω Ημερίδα και γενικό υλικό για την 

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης στον σύνδεσμο http://www.pepattikis.gr/eksipni-eksidikeysi/).  

Επισημαίνεται ότι δεν αποκλείεται η υποβολή άλλων Προτάσεων στο πλαίσιο της υπό έκδοση 

Πρόσκλησης, συναφών με τους τομείς του Τουρισμού – Πολιτισμού, έστω και αν δεν αναδείχθηκαν 

μέσω της διαδικασίας της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης από την ανωτέρω Ημερίδα. 

 

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, οι Φορείς των Προτάσεων δύνανται να αποτελούνται από: 

(1) Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ. Ως υφιστάμενη ΜΜΕ ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την ημερομηνία 

έκδοσης της παρούσας Προδημοσίευσης (03–03–2016). 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), οι οποίες θα 

συμμετέχουν σε υποβολή ερευνητικής πρότασης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, είναι οι 

ακόλουθες σωρευτικά: 

(α) να έχουν την έδρα τους στην Ελληνική Επικράτεια, και να πραγματοποιήσουν την δραστηριότητά 

τους για τη συγκεκριμένη Πρόταση και τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Αττικής, 

(β) να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / 

εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή 

Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε.) και ατομικές επιχειρήσεις, 

(γ) να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, 

(δ) να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις, κατά την έννοια που δίνεται στο δίκαιο περί 

Κρατικών Ενισχύσεων (βλέπε ορισμό προβληματικής επιχείρησης στον Κανονισμό ΕΕ 651/2014), 

(ε) να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης. 

(2) ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 

Τα ανωτέρω Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα οποία έχουν την έδρα τους στην Ελληνική Επικράτεια, πρέπει 

να πραγματοποιήσουν την ερευνητική δραστηριότητα και τις αντίστοιχες δαπάνες για τη συγκεκριμένη 

Πρόταση στην Περιφέρεια Αττικής. 

(3) Ερευνητικά Κέντρα / Ιδρύματα 

Τα ανωτέρω Ερευνητικά Ιδρύματα, τα οποία έχουν την έδρα τους στην Ελληνική Επικράτεια, πρέπει 

να πραγματοποιήσουν την ερευνητική δραστηριότητα και τις αντίστοιχες δαπάνες για τη συγκεκριμένη 

Πρόταση στην Περιφέρεια Αττικής. 

(4) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) 

Τα Ν.Π.Ι.Δ. πρέπει να έχουν ως κύριο σκοπό δραστηριότητας, σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό 

τους κατά την έκδοση της παρούσας Προδημοσίευσης (03–03–2016), έναν (1) τουλάχιστον από τους 

τομείς της Πρόσκλησης (Τουρισμός – Πολιτισμός – Τ.Π.Ε.). 

Τα Ν.Π.Ι.Δ. πρέπει να πραγματοποιήσουν την δραστηριότητά τους, στο πλαίσιο της ενδεχόμενης 

συμμετοχής τους σε μία Πρόταση, και τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Αττικής. 

http://www.pepattikis.gr/eksipni-eksidikeysi/
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(5) Σχηματισμοί οποιασδήποτε μορφής 

Οι σχηματισμοί οποιασδήποτε μορφής, που περιλαμβάνουν ΜΜΕ και Ερευνητικά Κέντρα / Ιδρύματα ή 

ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, ή/και Ν.Π.Ι.Δ., οφείλουν να πληρούν σωρευτικά τις παραπάνω προϋποθέσεις για τους 

επιμέρους φορείς τους. 

 

4. ΣΚΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η παρούσα Δράση 1.b.6.I έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην 

έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ των επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας 

και ανάπτυξης και των ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στους τομείς του Τουρισμού 

– Πολιτισμού για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας μέσω της 

ευφυούς εξειδίκευσης. Επίσης, προβλέπεται η στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, 

δοκιμαστικών δράσεων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής προϊόντων, διάδοση τεχνολογιών κτλ. 

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης θα περιγράφονται ενδεικτικά οι δράσεις εκείνες, που προέκυψαν μέσα 

από τη διαδικασία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για τους τομείς του Τουρισμού – Πολιτισμού. 

 

5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” 2014 – 2020 

Οι Προτάσεις, που θα υποβληθούν, θα πρέπει να εμπίπτουν στον ακόλουθο Θεματικό Στόχο, 

Επενδυτική Προτεραιότητα και Ειδικό Στόχο ανά Άξονα Προτεραιότητας του Π.Ε.Π. “ATTIKH”: 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “ΑΤΤΙΚΗ” 2014 – 2020 ΚΩΔ.  16 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 

Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της 

Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία. 

ΚΩΔ.  01 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 

Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης & της καινοτομίας. 
ΚΩΔ.  01 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 

Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, 

ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας 

και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω 

της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, 

στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική 

καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην 

ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και 

στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη 

της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, 

ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων 

παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και 

διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής. 

ΚΩΔ.  1.b 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 

Αύξηση των δαπανών των επιχειρήσεων 

για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και 

καινοτομία. 

ΚΩΔ. 1.b.1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: 

Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες. 
ΚΩΔ.  3 
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6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Ο Φορέας Πρότασης οφείλει να υποβάλλει ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης, στο οποίο να 

αναπτύσσονται οι εξειδικευμένοι στόχοι, η μεθοδολογία οργάνωσης και οι επιμέρους ενέργειες, με 

σαφή αναφορά στο περιεχόμενο, στον χρονοπρογραμματισμό, στο κόστος, στους δείκτες 

παρακολούθησης – υλοποίησης, στον τρόπο αξιολόγησης των προγραμμάτων, τους συμμετέχοντες και 

τους ωφελούμενους.  

Ειδικότερα, είναι απαραίτητη η καταγραφή και η αξιολόγηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, 

με μεθοδολογία που θα περιγράψει αναλυτικά και θα κοστολογήσει στην πρόταση ο αντίστοιχος 

Φορέας, που την καταθέτει.  

 

7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Ο Προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των 3.000.000,00 € (ευρώ) σε όρους 

Δημόσιας Δαπάνης (επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη από το Π.Ε.Π. “ATTIKH” 2014 – 2020 για τον 

υπολογισμό της Κοινοτικής Συνδρομής). Η ανωτέρω Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το 

Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ο Προϋπολογισμός κατανέμεται κατά πεδίο παρέμβασης και δράση, ως 

ακολούθως: 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “ΑΤΤΙΚΗ” 2014 – 2020 16 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 01 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 01/1.b 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1.b.1 

Α/Α 

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ/  

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ/ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

(1) (2) (3) (4) 

1 

(062): Μεταφορά τεχνολογίας και 

συνεργασία πανεπιστημίων – 

επιχειρήσεων κατ’ εξοχήν προς 

όφελος ΜΜΕ /  

(1.b.6.I): Ανάπτυξη έργων 

επίδειξης – εφαρμογής 

αποτελεσμάτων έρευνας στο 

πεδίο της δημιουργικής 

οικονομίας και ειδικότερα στους 

τομείς Τουρισμού – Πολιτισμού 

της RIS3 Περιφέρειας Αττικής / 

Πιλοτικές Δράσεις τομέων 

Τουρισμού – Πολιτισμού 

3 3.000.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 3.000.000,00 € 

Ως ελάχιστα και μέγιστα όρια για τον Προϋπολογισμό της εκάστοτε Πρότασης ορίζονται: 

(1) Ελάχιστος Προϋπολογισμός : 150.000,00 € 

(2) Μέγιστος Προϋπολογισμός : 800.000,00 € 
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8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων Προτάσεων – Έργων ορίζεται έως είκοσι τέσσερις (24) 

μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της αντίστοιχης Απόφασης Ένταξης του έργου στο Π.Ε.Π. 

“ATTIKH” 2014 – 2020. 

 

9. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας 

Προδημοσίευσης, θα ορισθούν αναλυτικά στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Ενδεικτικές κατηγορίες 

επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι: 

(α)  Δαπάνες προσωπικού (επιλέξιμο είναι το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού, 

στο βαθμό που θα απασχοληθεί στο συγκεκριμένο προτεινόμενο έργο). 

(β) Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό, στον βαθμό που χρησιμοποιούνται και αφορούν στο έργο. 

(γ) Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει. 

(δ) Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας. 

(ε) Δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το 

έργο. 

(στ) Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους 

υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου. 

Η επιλεξιμότητα του Φ.Π.Α. θα καθοριστεί από το είδος της υπαγωγής του φορέα της έρευνας σε 

καθεστώς Φ.Π.Α., σύμφωνα με την κείμενη φορολογική νομοθεσία. 

Ως έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 

της Πρότασης. 

Στην Πρόσκληση θα οριστεί με ακρίβεια η Νομική Βάση χορήγησης των επιλέξιμων ενισχύσεων 

[Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός – ΓΑΚ (ΕΕ) 651/2014, ενισχύσεις ήσσονος σημασίας – de minimis 

(ΕΚ) 1998/2006 κ.α.) 

 

10. ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΝΤΑΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Για τη χρηματοδότηση από το παρόν Πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή προς αξιολόγηση 

ερευνητικής πρότασης, με βάση τη διαδικασία που θα καθοριστεί στην αντίστοιχη Πρόσκληση. Οι 

αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των 

Προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των Προτάσεων, η μεθοδολογία και τα κριτήρια 

αξιολόγησης, οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι 

λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγραφούν αναλυτικά στην οικεία Πρόσκληση του Προγράμματος 

(καθώς και στο σύνολο των εγγράφων που θα την συνοδεύουν).  

Επισημαίνεται ότι όλες οι διαδικασίες που αφορούν στην υλοποίηση της Πρότασης θα 

πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων 

(Π.Σ.Κ.Ε.). 

Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των Προτάσεων θα γίνουν αυστηρές 

διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στην 

επενδυτικές Προτάσεις και να αποφευχθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του Ενωσιακού 

Προϋπολογισμού. 
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11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η παρούσα Προδημοσίευση ουδεμία έννομη δέσμευση του Δημοσίου, και ιδιαίτερα της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Υ.Δ.Ε.Π.) της Περιφέρειας Αττικής, γεννά 

ως προς τους αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις στην τελική Πρόσκληση του Προγράμματος. Η 

Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής διατηρεί αναλλοίωτο το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους, που 

αναφέρονται στην παρούσα Προδημοσίευση.  

Η Προδημοσίευση και η Πρόσκληση του Προγράμματος (καθώς και το σύνολο των εγγράφων 

που θα την συνοδεύουν) θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής 

www.pepattikis.gr, της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr.  

Η παρούσα Προδημοσίευση θα παραμείνει σε διαβούλευση για χρονικό διάστημα 32 

ημερολογιακών ημερών (από την αρχική ημερομηνία έκδοσης της παρούσας: 03–03–2016), ήτοι μέχρι 

και την Δευτέρα 04–04–2016. Η υποβολή σχολίων, προτάσεων, παρατηρήσεων επί της παρούσας 

Προδημοσίευσης θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

Email επικοινωνίας για υποβολή σχολίων, προτάσεων, παρατηρήσεων και ερωτήσεων: 

 : ris3attica@mou.gr 

 

  

 

 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

1. Κείμενα Συμπερασμάτων Επιχειρηματικής Ανακάλυψης Έξυπνης Εξειδίκευσης στους τομείς 

Τουρισμού – Πολιτισμού. 

http://www.pepattikis.gr/
http://www.patt.gov.gr/
http://www.espa.gr/
mailto:ris3attica@mou.gr

