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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΕΒΑΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ 

 
Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ερεβάν 

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 

6, Demirchian str., Yerevan 0002, Armenia 

Tel. +374 11 530446; +374 11 531051 

Fax: +374 11 530049 

E-mail: ecocom-yerevan@mfa.gr 

http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/office/814 

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

Οινοποιητικός Κλάδος 

 

Ο κλάδος παραγωγής οίνου είναι από 

τους σημαντικότερους και πλέον 

εξωστρεφείς, καθώς διαθέτει καθαρά 

εξαγωγικό προσανατολισμό, με 

περισσότερο από το 70% της συνολικής 

παραγωγής των αρμενικών ποτών να 

διατίθενται προς εξαγωγή. Κύριες 

περιοχές παραγωγής οίνου είναι οι: 

Ararat, Armavir, Aragatsotn και Vayots 

Dzor, ενώ το παλαιότερο οινοποιείο του 

κόσμου βρίσκεται στο χωριό Areni και η 

κατασκευή του χρονολογείται πριν από 

6.000 χρόνια. 

Σε συνέχεια πρόσφατης επίσκεψης 

Υπουργού Οικονομίας κ. Tigran 

Khachatryan σε οινοποιητικές 

επιχειρήσεις της περιοχής Ararat, 

επισημάνθηκε ότι η πρόωρη και  

 

 

 

 

αυξημένη συγκομιδή των σταφυλιών 

στην περιοχή ενδέχεται να επηρεάσει 

την ποιότητα του τελικού προϊόντος.  

Σύμφωνα με στοιχεία του ιδιοκτήτη του 

εργοστασίου Οίνου Ararat, ο ημερήσιος 

όγκος της καλλιέργειας που συλλέγεται 

είναι 600-850 τόνοι, ενώ η συνολική 

συγκομιδή ανέρχεται στους 23.000 

τόνους. Σημειώθηκε επίσης ότι για να 

παραχθεί ένα υψηλής ποιότητας κρασί, 

το οινοποιείο θα πρέπει να 

εκσυγχρονιστεί και ανανεωθεί ο 

σχετικός εξοπλισμός. Για τον λόγο αυτό, 

το 2021 προγραμματίζεται η εισαγωγή 

εξοπλισμού για την ανάπτυξη πρότυπης 

μονάδας οινοποίησης στην περιοχή. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

 

Διαπραγματεύσεις εδώ Υπουργείου 

Οικονομίας με τον ΠΟΕ 

 

Στις 8 Οκτωβρίου τ.ε., το Υπουργείο 

Οικονομίας της Αρμενίας διοργάνωσε 

τηλεδιάσκεψη με θέμα την πορεία των 

διαπραγματεύσεων και ιδιαίτερα για 

τους εισαγωγικούς δασμούς, που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 

(ΠΟΕ) και οφείλονται στην ένταξη της 

Αρμενίας στην Ευρασιατική 

Οικονομική Ένωση. 

Συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη ήταν 

εκπρόσωποι όλων των κρατών μελών 

της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, 

καθώς και ο αναπληρωτής Υπουργός 

Οικονομίας και επικεφαλής της ομάδας 

διαπραγματεύσεων κ. Varos Simonyan. 

 

Οι αρχηγοί κυβερνήσεων των κρατών 

της EAEU συζητούν την επανέναρξη 

της μεταφοράς επιβατών 

 

Στις 9 Οκτωβρίου τ.ε., οι πρωθυπουργοί 

των κρατών-μελών της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης της Ευρασίας 

(EAEU) συζήτησαν, μεταξύ άλλων, και 

το ζήτημα της επανέναρξης των 

μεταφορών επιβατών μεταξύ των χωρών 

της Ένωσης.  Η Ρωσία έχει ήδη ξεκινήσει 

τη μεταφορά επιβατών από τα κράτη-

μέλη της EAEU, εκτός από τους πολίτες 

της Αρμενίας λόγω της υπερβολικής 

ανόδου κρουσμάτων στη χώρα. 

 

 

 

 

 

 

Πρωτοβουλία «Ταξιδεύοντας χωρίς 

COVID-19» 

 

Κατά τη σύνοδο του Διακυβερνητικού 

Συμβουλίου Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωση, μεταξύ άλλων,  σημειώθηκε ότι 

το Συμβούλιο των Αρχηγών θα εξετάσει 

την πρωτοβουλία «Ταξιδεύοντας χωρίς 

COVID-19», πρόταση που υπέβαλε το 

Ταμείο Ψηφιακών Πρωτοβουλιών της 

Τράπεζας Ανάπτυξης της Ευρασίας, 

προκειμένου να ξεκινήσει το 

συντομότερο δυνατό, η λήψη μέτρων 

για την υλοποίηση της. 

 

Η πρώτη διάσκεψη της Ευρασιατικής 

Ένωσης θα πραγματοποιηθεί στη 

Μόσχα τον Δεκέμβριο 

 

Η πρώτη διάσκεψη της Ευρασιατικής 

Ένωσης θα λάβει χώρα στις 4 

Δεκεμβρίου τ.ε. στη Μόσχα.  

Αναμένεται να τεθούν  στην ημερήσια 

διάταξη ζητήματα που αφορούν στις 

προοπτικές ανάπτυξης των οικονομιών 

των κρατών-μελών. 

 

Προσωρινό εμπάργκο στις εισαγωγές 

τουρκικών προϊόντων 

 

Το εδώ Υπουργείο Οικονομίας έχει 

εκπονήσει νομοσχέδιο, με το οποίο 

θεσπίζει προσωρινή απαγόρευση της 

εισαγωγής τουρκικών προϊόντων στη 

χώρα. Το προαναφερόμενο ν/σ 

αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις 31 

Δεκεμβρίου 2020. Οι σχετικοί 

περιορισμοί προβλέπονται αρχικά για 
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περίοδο 6 μηνών. Στην αιτιολόγηση του 

νομοσχεδίου αναφέρεται ότι η 

προσωρινή απαγόρευση εισαγωγής 

τουρκικών αγαθών επιβάλλεται λόγω 

της εχθρικής στάσης της Τουρκίας 

απέναντι στην Αρμενία (εχθροπραξίες 

στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ ). 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με επίσημα 

στοιχεία της Στατιστικής Αρχής της 

Αρμενίας,  το 2019, η εισαγωγή 

τουρκικών αγαθών από την Αρμενία 

αυξήθηκε κατά 6,1%(268 εκ. δολ.) , ενώ 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 8 

μηνών του 2020, η Αρμενία μείωσε τις 

εισαγωγές αγαθών προέλευσης 

Τουρκίας κατά 14,2% (139 εκ. δολ.).  

 

 

 

 

 

 

 


