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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 

 

Διάθεση 20,7 εκ. € για την κατασκευή 

του αρμενικού τμήματος εναλλακτικού 

αυτοκινητόδρομου μεταξύ Ναγκόρνο-

Καραμπάχ και Αρμενίας. 

Η κυβέρνηση της Αρμενίας διέθεσε 

8,5 δις AMD (περίπου 20,7 εκ. €) για 

την κατασκευή του αρμενικού 

τμήματος του αυτοκινητόδρομου 

που θα χρησιμεύσει ως εναλλακτική 

λύση στον διάδρομο του Λατσίν. 

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 25.08, το 

υπουργικό συμβούλιο της Αρμενίας 

ενέκρινε τη διάθεση 5,5 δις AMD 

(περίπου 13,4 εκ. €) για την 

κατασκευή ενός οδικού τμήματος 

μήκους 18,4 χιλιομέτρων του 

αυτοκινητόδρομου M-12 Tegh-

Kornidzor. 

Εν μέσω της κλιμάκωσης στις αρχές 

Αυγούστου κατά μήκος της γραμμής 

επαφής και του διαδρόμου Λατσίν, 

που συνδέει την Αρμενία με το 
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Ναγκόρνο-Καραμπάχ, το Μπακού 

ζήτησε από την αρμενική πλευρά να 

οργανώσει μια καινούργια οδική 

δίοδο μεταξύ Ναγκόρνο-Καραμπάχ 

και Αρμενίας. Προς αυτό το σκοπό, 

ο Υπουργός Εδαφικής Διοίκησης της 

Αρμενίας κ. Gnel Sanosyan ανέφερε 

την έναρξη κατασκευής 

αυτοκινητόδρομου ως εναλλακτική 

λύση στον διάδρομο του Λατσίν. 

Σύμφωνα με δηλώσεις του, η 

κατασκευή του αυτοκινητόδρομου 

Tegh-Kornidzor θα ολοκληρωθεί τον 

ερχόμενο Μάιο. Ο κ. Gor Avetisyan, 

Διευθυντής του Ταμείου του 

Τμήματος Οδοποιίας, σημείωσε ότι ο 

αυτοκινητόδρομος μήκους 11,8 

χιλιομέτρων διαθέτει τρία τμήματα 

προς κατασκευή- 5 χλμ, 4 χλμ και 2,8 

χλμ. Ο νέος δρόμος θα ξεκινά από τη 

διασταύρωση κοντά στον οικισμό 

Mets Shen, στο 36ο χλμ της εθνικής 

οδού Stepanakert-Berdzor. Η πλευρά 

του Αζερμπαϊτζάν κατασκεύασε ένα 

τμήμα μήκους 21 χιλιομέτρων. 

 

 

 

Εγκαίνια της μεθοριακής γέφυρας 

Bagratashen-Sadakhlo (19.08). 

 

Εγκαινιάστηκε στις 19.08 τ.ε. νέα 

γέφυρα στο συνοριακό σημείο 

διέλευσης Bagratashen-Sadakhlo 

μεταξύ Αρμενίας και Γεωργίας από 

τον πρωθυπουργό της Αρμενίας 

κ.Nikol Pashinyan και τον 

πρωθυπουργό της Γεωργίας κ. Irakli 

Garibashvili. 

Σε δηλώσεις τους στον Τύπο, οι 

πρωθυπουργοί συνεχάρησαν ο ένας 

τον άλλον με την ευκαιρία της 

καθέλκυσης της γέφυρας, η οποία θα 

σηματοδοτήσει τη στενότερη 

συνεργασία μεταξύ Αρμενίας και 

Γεωργίας, ειδικότερα στον τομέα του 

εμπορίου και των μεταφορών. 

Ο Πρωθυπουργός της χώρας, κ. 

Nikol Pashinyan, δήλωσε ότι παρά 

τις τρέχουσες δύσκολες παγκόσμιες 

συγκυρίες, κατεγράφη αξιοσημείωτη 

ανάπτυξη του εμπορίου μεταξύ 

Αρμενίας και Γεωργίας, η οποία 

είναι αποτέλεσμα κοινής, 

αδιάλειπτης και συνεπούς 

συνεργασίας ανάμεσα στις δύο 
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χώρες. Παράλληλα, έδωσε έμφαση 

στο γεγονός ότι είναι απαραίτητο να 

καταβληθούν πρόσθετες 

προσπάθειες για τη διευκόλυνση 

διέλευσης των φορτίων. Σημειώνεται 

ότι σύμφωνα με τη Στατιστική 

Επιτροπή της Αρμενίας, για το 

πρώτο 6μηνο τ.ε., ο εμπορικός όγκος 

με τη Γεωργία αυξήθηκε κατά 76,8%, 

εν συγκρίσει με το πρώτο 6μηνο του 

2021, ανερχόμενος στα 307 εκ. €. 

 

Η κυβέρνηση της Αρμενίας 

διαθέτει 13,2 εκ. € για την 

κατασκευή των οδικών τμημάτων 

Tatev-Aghvani και Khot-Vorotan. 

 

Η κυβέρνηση της Αρμενίας διέθεσε 

13,2 εκ. € για την κατασκευή των 

οδικών τμημάτων Tatev-Aghvani 

και Khot-Vorotan. Σύμφωνα με 

δηλώσεις του Υπουργού Εδαφικής 

Διοίκησης και Υποδομών κ. Gnel 

Sanosyan, το οδικό τμήμα Tatev-

Aghvani είναι μήκους 12 

χιλιομέτρων και το εν λόγω έργο 

ήταν έτοιμο το 2019. Ειδικότερα, σε 

αυτό το στάδιο αναθεωρείται η 

σύμβασή με τον κατασκευαστή, 

προκειμένου να υπάρξει ένα τρίτο 

στρώμα ασφάλτου. Το συνολικό 

κόστος του έργου είναι 2,5 εκ. € για 

το οδικό τμήμα Tatev-Aghvani.   

Η κυβέρνηση διέθεσε επίσης 10,5 εκ. 

€ στο Υπουργείο Εδαφικής 

Διοίκησης και Υποδομών για την 

κατασκευή του οδικού τμήματος 

Khot-Vorotan από την εταιρεία 

Chanapar, ενώ 97 χιλ/ € διατέθηκαν 

για τεχνικό έλεγχο. 

 

Παρουσίαση του προγράμματος 

«Neruzh 3.0. Diaspora Startup 

Program». 

 

Το Υπουργείο Βιομηχανίας Υψηλής 

Τεχνολογίας σε συνεργασία με το 

Ίδρυμα «My Step» παρουσίασαν το 

«Neruzh 3.0. Diaspora Startup 

Program». 

Κάθε χρόνο, έως και 30 startup από όλο 

τον κόσμο προσκαλούνται να 

επισκεφθούν την Αρμενία και 

λαμβάνουν μέρος σε μια πενθήμερη 

εκδήλωση, με στόχο την εκμάθηση των 

ωφελειών της άσκησης επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων στην Αρμενία. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, 

τους δίνεται η ευκαιρία να 
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συνεργαστούν, να λάβουν αποκλειστική 

εκπαίδευση και καθοδήγηση, αλλά 

κυρίως να διαγωνιστούν για την 

ευκαιρία να κερδίσουν επιδοτήσεις 

αξίας έως και $30.000, προκειμένου να 

αναπτύξουν τα επιχειρηματικά τους 

εγχειρήματα. 

 

Η παροχή φυσικού αερίου στην 

Αρμενία αυξήθηκε κατά 22,7%. 

 

Σύμφωνα με τη Gazprom Armenia, η 

παροχή φυσικού αερίου στην 

Αρμενία το πρώτο εξάμηνο τ.ε., 

ανήλθε σε 1.411,9 εκατομμύρια 

κυβικά μέτρα, σημειώνοντας αύξηση 

κατά 22,7%. Κατά τη διάρκεια της 

περιόδου αναφοράς, 1.312,4 εκατ. 

κυβικά μέτρα φυσικού αερίου 

διατέθηκαν στους καταναλωτές 

έναντι 1.114,8 εκατ. κυβικών μέτρων 

το πρώτο εξάμηνο του 2021. 

Το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 

τ.ε., ο όγκος κατανάλωσης φυσικού 

αερίου στον ενεργειακό και 

βιομηχανικό τομέα ανήλθαν σε 254,3 

και 125,5 εκατ. κυβικά μέτρα, 

αντίστοιχα. Το πρώτο εξάμηνο του 

έτους, ο όγκος παροχής φυσικού 

αερίου στον πληθυσμό ανήλθε σε 

482,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Οι 

σταθμοί συμπίεσης ανεφοδιασμού 

αερίου και άλλοι καταναλωτές 

προμηθεύτηκαν 242,3 και 208,1 

εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού 

αερίου αντιστοίχως. 

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Αρμενίας 

συνεχίζει να προβλέπει πληθωρισμό 

8,5% για το 2022. 

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Αρμενίας 

συνεχίζει να προβλέπει πληθωρισμό 

8,5% για το 2022, ενώ για την πρόβλεψη 

οικονομικής ανάπτυξης, η CBA θεωρεί 

πιθανό ότι το ποσοστό θα αναθεωρηθεί 

προς τα πάνω, δήλωσε ο αναπληρωτής 

διοικητής της CBA, Nerses Yeritsyan σε 

πρόσφατη συνέντευξη Τύπου. Η 

Κεντρική Τράπεζα κάνει προβλέψεις 4 

φορές μέσα σε ένα χρόνο και θα κάνει 

νέα πρόβλεψη τον Σεπτέμβριο με βάση 

τις πολιτικοοικονομικές εξελίξεις. 

 

Αύξηση τουριστικών αφίξεων στην 

Αρμενία. 

 

Μέχρι την 1η Αυγούστου τ.ε., 770 χιλ. 

τουρίστες είχαν επισκεφτεί τη χώρα από 

την αρχή του έτους. Ειδικότερα, μόνο 

τον Ιούλιο, επισκέφτηκαν τη χώρα 
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188.056 τουρίστες. Σε πρόσφατη 

συνέντευξη τύπου, η Πρόεδρος της 

Επιτροπής Τουρισμού της Αρμενίας κα. 

Sisian Boghosyan δήλωσε ότι οι 

περισσότεροι τουρίστες, περίπου το 56%, 

έρχονται στην Αρμενία από τη Ρωσία 

και ακολουθούν το Ιράν, η Γερμανία, η 

Γεωργία και οι ΗΠΑ ως οι 

σημαντικότερες χώρες προέλευσης 

τουριστικών αφίξεων. Ενημέρωσε επίσης 

ότι με διάφορα τουριστικά προϊόντα και 

προσφορές προσπαθούν να 

ενεργοποιήσουν τόσο τις παραδοσιακές 

αγορές-στόχους όσο και να 

προσελκύσουν νέους προορισμούς. 

Όσον αφορά την προσέλκυση 

τουριστών στην Αρμενία, η Επιτροπή 

Τουρισμού έχει προσδιορίσει τη Γαλλία 

και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως 

νέες αγορές προσέλκυσης τουριστικών 

αφίξεων. 

 

Διψήφια αύξηση καταγράφουν οι 

μεταφορές εμπορευμάτων και 

επιβατών στην Αρμενία. 

 

Οι αποστολές φορτίου το πρώτο 

εξάμηνο του 2022 αυξήθηκαν κατά 

11,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη 

περίοδο του προηγούμενου έτους, 

σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη 

δημοσιότητα η Στατιστική Επιτροπή. Οι 

σιδηροδρομικές αποστολές αυξήθηκαν 

κατά 1%, οι αποστολές με αυτοκίνητα 

κατά 12,9%, οι αεροπορικές μεταφορές 

κατά 5,3% (όπου περιλαμβάνονται και 

οι αποστολές φορτίου που 

πραγματοποιούνται από αεροπορικές 

εταιρείες άλλων χωρών). Οι μεταφορές 

επιβατών με οχήματα γενικής χρήσης 

αυξήθηκαν κατά 40,4% (μεταφέρθηκαν 

πάνω από 71 εκ. άτομα). Η διψήφια 

αύξηση των μεταφορών εμπορευμάτων 

και επιβατών δείχνει ότι οι εν λόγω 

κλάδοι ανακάμπτουν από τις επιπτώσεις 

της πανδημίας COVID-19. 

 

12 ακόμη λωρίδες διέλευσης 

προστέθηκαν στις 13 υπάρχουσες 

λωρίδες του σημείου ελέγχου Upper 

Lars. 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

Εδαφικής Διοίκησης και Υποδομών 

της Αρμενίας, Armen Simonyan, 

συνάντησε τους εκπροσώπους της 

αρμενικής αποστολής της Ασιατικής 

Τράπεζας Ανάπτυξης, με τη 

συμμετοχή του τοπικού 

εμπειρογνώμονα της ADB, Steve 

Allen. 
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Σύμφωνα με το Υπουργείο Εδαφικής 

Διοίκησης και Υποδομών της 

Αρμενίας, ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής Πολιτικής Αεροπορίας 

Mihran Khachatryan και ο Γενικός 

Διευθυντής της South Caucasus 

Railway CJSC Alexei Melnikov 

συμμετείχαν επίσης στη συνάντηση, 

κύριο θέμα της οποίας ήταν η 

πολυτροπική μεταφορά 

αγροδιατροφικών προϊόντων στον 

Νότιο Καύκασο. 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

παρουσίασε την εμπειρία των 

Αρμενίων και τις δυνατότητες 

μεταφοράς εμπορευμάτων από την 

Αρμενία στη Ρωσία, τη Γεωργία και 

την Ευρώπη, τονίζοντας ότι στο 

άμεσο μέλλον 2 αρμενικές 

αεροπορικές εταιρείες θα ξεκινήσουν 

να πραγματοποιούν αεροπορικές 

μεταφορές φορτίου, καθώς και ότι η 

κυβέρνηση της Αρμενίας εκτελεί 

επίσης εργασίες για τη μεταφορά 

εμπορευμάτων με πορθμεία μέσω της 

Μαύρης Θάλασσας. 

Με τη σειρά του, ο Steve Allen 

παρουσίασε το έργο South Caucasus 

Gateway με στόχο την αύξηση των 

επενδύσεων στην περιοχή και 

αναφέρθηκε στις δυνατότητες 

γρήγορης μεταφοράς ευπαθών 

προϊόντων. 

Ο Armen Simonyan σημείωσε ότι ως 

αποτέλεσμα της συνεργασίας με τη 

ρωσική πλευρά, έχουν προστεθεί 12 

ακόμη λωρίδες στις 13 υπάρχουσες 

λωρίδες του Upper Lars και μέχρι το 

τέλος του έτους το σημείο ελέγχου θα 

ανακατασκευαστεί πλήρως, με 

αποτέλεσμα ο αριθμός των 

αυτοκινήτων που εξυπηρετούνται 

καθημερινά να αυξηθεί σημαντικά. 

Ο Alexei Melnikov, με τη σειρά του, 

σημείωσε ότι η σιδηροδρομική 

μεταφορά ευπαθών εμπορευμάτων 

θα καταστεί τεχνικά δυνατή όταν 

επιλυθούν τα θέματα εισαγωγής 

εξειδικευμένου κατάλληλου 

συστήματος ψύξης.  

 

Η EADB θα διαθέσει 37 εκατ. 

δολάρια για την κατασκευή 11 

σταθμών ηλιακής ενέργειας. 

 

Η Ευρασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης 

(EADB) θα διαθέσει 37 εκ. δολ. για 

την κατασκευή 11 σταθμών ηλιακής 
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ενέργειας, συνολικής ισχύος 65 MW 

στις επαρχίες Gegharkunik και 

Aragatsotn της Αρμενίας. Ο 

πρόεδρος του διοικητικού 

συμβουλίου της EADB, Nikolay 

Podguzov και ο πρόεδρος του 

ομίλου εταιρειών New Energy, Hayk 

Harutyunyan υπέγραψαν τα σχετικά 

έγγραφα στο Ερεβάν. Οι 

εγκαταστάσεις πρόκειται να τεθούν 

σε λειτουργία φέτος. 

Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας αποτελεί 

προτεραιότητα της ενεργειακής 

στρατηγικής της αρμενικής 

κυβέρνησης, καθώς θα μειώσει την 

εξάρτηση της χώρας από ορυκτούς 

πόρους. Η ενεργειακή στρατηγική 

της Αρμενίας για την περίοδο 2021-

2024 δίνει προτεραιότητα στην 

ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. Σύμφωνα με τη πιο 

συντηρητική προβολή ανάπτυξης 

του κλάδου, η Αρμενία θα είναι σε 

θέση να αυξήσει την παραγωγή 

ηλιακής ενέργειας στα 1.000 MW έως 

το 2039. 

Σύμφωνα με τον κ. Podguzov, ο 

ενεργειακός τομέας της Αρμενίας 

βασίζεται στην πυρηνική και στην 

υδροηλεκτρική ενέργεια. Το φυσικό 

αέριο είναι ο κύριος φορέας 

ενέργειας στη γενική τελική 

κατανάλωση. 

Σημειώνεται ότι η Αρμενία έγινε 

πλήρες μέλος της EADB τον Απρίλιο 

του 2009. Μέχρι τα τέλη Ιουνίου 

2022, η τράπεζα είχε χρηματοδοτήσει 

20 έργα στην Αρμενία συνολικής 

αξίας 419,6 εκατ.δολ ,ήτοι 3,5% της 

συνολικής χρηματοδότησης στα 

κράτη μέλη. Η κυβέρνηση της 

Αρμενίας σχεδιάζει να αυξήσει το 

μερίδιο της ηλιακής ενέργειας στο 

ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας από 

0,3% σε 15% έως το 2030. Η χώρα 

έχει σημαντική δυναμική ηλιακής 

ενέργειας - 1720 έως 1850 kwh ανά 1 

τ.μ. 

Η Αρμενία σχεδιάζει να θέσει σε 

λειτουργία σταθμούς ηλιακής 

ενέργειας συνολικής ισχύος 219,5 

MW μέχρι το τέλος του 2023. Μεταξύ 

αυτών είναι ο Masrik 1, αξίας 58 εκ. 

δολ. στο Gegharkunik, καθώς και 

πέντε μικρότεροι σταθμοί. Έως το 

2025 πρόκειται να ολοκληρωθεί το 

έργο κατασκευής του μεγαλύτερου 
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ηλιακού σταθμού στην Αρμενία, του 

Ayg 1, ισχύος 200 MW, στο Kotayk. 

 


