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ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών (Μέσω ημών) 
 

 

KOIN. -Δ. Γρ. κ. Υπουργού 
-Δ. Γρ. ΑΝΥΠΕΞ κ. Κατρούγκαλου 
-Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ & ΑΣ  
-Γρ. κ.κ. Α΄, Β΄ Γεν. Δ/ντών 
-Α5, Β2, Β8 Δ/νσεις  
 

 

Ε.Δ. Πρεσβεία της Ελλάδος ενταύθα  
 
 

 
 

 
ΘΕΜΑ: 

 
Τομείς ενδιαφέροντος για περιφερειακή ανάπτυξη Ατζαρίας (Γεωργία)- 
Δυνατότητες δραστηριοποίησης ελληνικών επιχειρήσεων. 

 
 Όπως ενημέρωσε το Γραφείο μας το Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας της 
Αυτόνομης Δημοκρατίας της Ατζαρίας στη Γεωργία, στους κάτωθι τομείς οποίοι άπτονται της 
περιφερειακής ανάπτυξης της Ατζαρίας, υφίστανται δυνατότητες δραστηριοποίησης ελληνικών 
επιχειρήσεων με τη μορφή ανταλλαγής εμπειριών, μεταφοράς τεχνογνωσίας, εγκατάστασης 
επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων για  πραγματοποίηση επενδύσεων ή/και παροχή υπηρεσιών: 
  
(α) Ανάπτυξη θεματικού τουρισμού: εξειδίκευση του τουριστικού προϊόντος με απώτερο στόχο 
την προσέλκυση τουρισμού στην Ατζαρία, ιδίως από ΕΕ και ειδικότερα: 

- Προώθηση του αθλητικού τουρισμού με προσέλκυση αθλητικών ομάδων για διεξαγωγή της 
προπονητικής προετοιμασίας τους.  Επιδιώκεται η προσέλκυση εταιρειών παροχής 
συναφών υπηρεσιών και επενδυτές για κατασκευή συναφών υποδομών (αθλητικά 
συγκροτήματα, αθλητικά «χωριά», αθλητικές σχολές για διάφορα αθλήματα). 

- Ανάπτυξη  του τουρισμού για ηλικιωμένους/ συνταξιούχους με δημιουργία των 
κατάλληλων υποδομών υγείας/ευεξίας, καθώς και την παροχή συναφών υπηρεσιών.   

- Ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού στις ορεινές περιοχές Ατζαρίας, ώστε η περιοχή να 
προσελκύει τουρισμό όλο το έτος.  

- Τουριστική αξιοποίηση της παράκτιας περιοχής Ατζαρίας: Ανάπτυξη τουριστικής 
υποδομής, μαρίνων και ιστιοπλοΐας.  
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 (β) Ελαφρά βιομηχανία: προσέλκυση επενδύσεων ή ακόμα και ανάθεση παραγωγής (outsourcing) 
στην κλωστοϋφαντουργία, τη μεταποίηση τροφίμων/αλιευμάτων κ.α. κλάδους της ελαφράς 
βιομηχανίας.  
 
 Τυχόν ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις δύνανται επικοινωνούν με το Γραφείο μας 
για περαιτέρω πληροφόρηση.   
 
 Παρακαλούμε για ενημέρωση των μελών σας. 
 
 
 
 
                                                                                 Η Προϊστάμενη,  
 
 

        Δέσποινα Δαουτάκου 
                                                                                Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α΄ 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

1. ΣΕΒ  info@sev.org.gr  
2. ΣΕΒΕ info@seve.gr 
3. ΣΒΒΕ secretariat@sbbe.gr 
4. ΠΣΕ pse@otenet.gr 
5. ΚΕΕ keeuhcci@otenet.gr 
6. ΕΒΕΑ info@acci.gr, ΕΒΕΘ root@ebeth.gr, ΕΒΕΠ evep@pcci.gr 
7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΤΕ)  

info@sete.gr   
8. ΤΕΕ tee@central.tee.gr 
9. ΣΑΤΕ info@sate.gr  
10. ΣΕΓΜ segm@segm.gr 
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