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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 
 

Γιοχάνεσμπουργκ, 30 Απριλίου 2020 
 

Μέτρα στον τομέα εμπορευματικών μεταφορών & αντιμετώπισης των 

οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού/Covid-19 στην 
Εσουατίνη (πρώην Σουαζιλάνδη). 

 

O Πρωθυπουργός της Εσουατίνη, κ. Ambrose Mandvulo Dlamini, κατόπιν συνεννόησης 
με το Βασιλιά της χώρας, Mswati III, ανακοίνωσε την επιβολή μέτρων 
περιορισμού/απαγόρευσης της κυκλοφορίας των πολιτών της χώρας 

(lockdown/quarantine), διάρκειας τριών (3) εβδομάδων, με έναρξη ισχύος από την 27η 
Μαρτίου έως την 16η Απριλίου. Με νεότερο διάγγελμά του, στις 15 Απριλίου, ανακοίνωσε 

την παράταση των μέτρων καραντίνας για ακόμη 21 ημέρες, μέχρι τις 7 Μαΐου, 
συμβαδίζοντας ουσιαστικά με τους αντίστοιχους περιορισμούς και ρυθμίσεις που έχουν 
εφαρμοσθεί από πλευράς Νοτ. Αφρικής. 

 
Επίσης μόνο πολίτες της Εσουατίνη ή αλλοδαποί με άδεια παραμονής στη χώρα μπορούν 

να εισέλθουν στο έδαφος της χώρας, ενώ όσοι εξ αυτών εισέλθουν υπόκεινται σε 
υποχρεωτική περίοδο καραντίνας διάρκειας 14 ημερών. Απαγορεύεται, μέχρι νεωτέρας, 
η είσοδος σε αλλοδαπούς που προέρχονται από χώρες ή περιοχές υψηλού κινδύνου, όπως 

η Ευρώπη, η Κίνα και οι ΗΠΑ. 
 
Παράλληλα ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα μέτρα στον τομέα των εμπορευματικών 

μεταφορών: 
 

Η Εσουτίνη ως περίκλειστη χώρα, συνορεύει με δύο μόνο χώρες, τη Νοτ. Αφρική και την 
Μοζαμβίκη, διαθέτοντας έντεκα(11) και δύο(2) συνοριακές διαβάσεις, αντίστοιχα. Στις 27 
Μαρτίου έκλεισαν όλες συνοριακές διαβάσεις για την μετακίνηση πολιτών ή ιδιωτικών 

οχημάτων. Επιτρέπεται από (5) μόνο συνοριακές διαβάσεις με τη Νοτ. Αφρική και από 
μία(1) συνοριακή διάβαση με Μοζαμβίκη, η  πραγματοποίηση ζωτικών εμπορευματικών 

μεταφορών (essential transport services) που αφορούν προϊόντα όπως ιατρικός/ 
νοσοκομειακός εξοπλισμός, τρόφιμα, φάρμακα και καύσιμα. 
 

Ισχύει επίσης απαγόρευση των μη-αναγκαίων μετακινήσεων μεταξύ περιοχών, πόλεων και 
κωμοπόλεων της χώρας, ενώ υπάρχει περιορισμός μετακινήσεων και εκτός οικιών, με 
εξαίρεση την προμήθεια ειδών διατροφής, παροχή υγειονομικής περίθαλψης ή 

προμήθειας φαρμάκων καθώς και ορισμένες τραπεζικές συναλλαγές. Απαγορεύονται 
επίσης οι  συγκεντρώσεις άνω των 20 ατόμων ενώ δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρουσία 

άνω των 20 ατόμων σε εστιατόρια και τράπεζες. 
 
O κ. Dlamini, προέβη επίσης και στην ανακοίνωση λήψης μέτρων οικονομικού 

χαρακτήρα, με στόχο την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του 
κορωνοϊού/Covid-19 στην οικονομία της χώρας: 
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- διάθεση πακέτου οικονομικής ενίσχυσης, ύψους 90 εκατ. SZL ($ 4,86 εκατ.), για 

χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων-ΜΜΕ, που διαθέτουν ενεργή φορολογική 
ενημερότητα και με ετήσιο κύκλο εργασιών(τζίρο) που δεν υπερβαίνει τα 8 εκατ. SZL ($ 
432,4 χιλ.). Τα κατά περίπτωση αναλογούντα ποσά θα καταβληθούν τμηματικά, μέσω 

επιστροφής φόρων από την Φορολογική Υπηρεσία της χώρας (Eswatini Revenue 
Authority), σε μηνιαίες δόσεις που θα αντιστοιχούν στο 25% του φόρου που 

καταβλήθηκε το 2019 
 

- μείωση της τιμής καυσίμων κατά 1 SZL ανά λίτρο ($ 0,05 cents) 
 

- αναβολή, για δύο (2) μήνες, των αυξήσεων στις τιμές του ηλεκτρικής ενέργειας και του 

νερού, που είχαν προγραμματισθεί από 1η Απριλίου 
 

- αναστολή καταβολής φόρων και περαιτέρω χαλάρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, 
προκειμένου οι φορολογούμενοι να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας 

 

- οι κρατικοί οργανισμοί στέγασης ανέστειλαν, για δύο(2) μήνες, τις προγραμματισμένες 

αυξήσεις ενοικίου (από 1η Απριλίου) στα σπίτια που διαθέτουν, για να επιτρέψουν στους 
ενοικιαστές να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας 

 

- προτροπή της Κυβέρνησης προς τους ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων χώρων να δεχθούν 
δίμηνη καθυστέρηση στην είσπραξη των ενοικίων 

 

- “πάγωμα”, μέχρι νεωτέρας, όλων των εξελίξει διαπραγματεύσεων που αφορούν σε 

αυξήσεις μισθών ή παροχής επιδομάτων ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζόμενους 
 

- οι επιχειρήσεις οφείλουν να καταβάλουν τις πλήρεις αμοιβές στους εργαζομένους που 
απασχολούν, καθ’ όλη τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων, ενώ απαγορεύεται στις 

επιχειρήσεις να προβούν σε απολύσεις ή παροχή αδείας άνευ αποδοχών στους 
εργαζόμενους τους 

 

- εξετάζεται από πλευράς Κυβέρνησης, η δημιουργία ενός ταμείου αρωγής (Relief Fund) 

για μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους 
υποχρεώσεις έναντι των εργαζομένων τους, για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η 
πανδημία 

 
O Πρωθυπουργός της Εσουατίνη, ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής, από δημόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς (επιχειρήσεις, ιδιώτες, διεθνείς δωρητές) έχει συγκεντρωθεί ποσό ύψους 
47 εκατ. λιλανγκένι (Lilangeni-SZL) ($ 2,54 εκατ.) σε είδη πρώτης ανάγκης καθώς και 
χρηματικό ποσό ύψους 70 εκατ. SZL ($ 3,78 εκατ.) για τις άμεσες ανάγκες της χώρας 

(σημειώνεται ότι το εθνικό νόμισμα της Εσουατίνη, το λιλανγκένι (Lilangeni-SZL), είναι 
συνδεδεμένο με σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία 1 προς 1 με το ραντ-ZAR, το εθνικό 

νόμισμα της Νοτ. Αφρικής, ενώ η συναλλαγματική αξία είναι $ 1 = 18,5 SZL, € 1 = 20,5 
SZL). 

 

 
 

Απόστολος Μιχαλόπουλος 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α' 
Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ 

Γιοχάνεσμπουργκ 


