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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 

 

Γιοχάνεσμπουργκ, 16 Απριλίου 2020 
 

 

Σταδιακή χαλάρωση των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας (lockdown) στη 
Νοτ. Αφρική. 

 

Η Υπουργός Συνεργατικής Διακυβέρνησης και Παραδοσιακών Υποθέσεων (Cooperative 
Governance and Traditional Affairs-CoGTA), κα Nkosazana Dlamini-Zuma, μετά από 
σχετική εξουσιοδότηση του Υπουργικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη 16 

Απριλίου, ημέρα ολοκλήρωσης της 1ης φάσης της εφαρμογής των μέτρων κατά της 
εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού/Covid-19, τη σταδιακή χαλάρωση ορισμένων 

εκ των μέτρων που αφορούσαν στον περιορισμό της κυκλοφορίας και γενικότερα στην 
οικονομική, επιχειρηματική και εμπορική δραστηριότητα. 
 

Υπενθυμίζεται ότι ο Προέδρος της Νοτ. Αφρικής, κ. Cyril Ramaphosa, είχε ανακοινώσει 
την επιβολή μέτρων περιορισμού/απαγόρευσης της κυκλοφορίας των πολιτών, διάρκειας 
τριών (3) εβδομάδων (26 Μαρτίου-16 Απριλίου, 1η φάση) ενώ στις 9 Απριλίου, ανακοίνωσε 

την παράταση των μέτρων, κατά 2 εβδομάδες, (17 έως 30 Απριλίου, 2η φάση). 
 

Η κα Dlamini-Zuma, ανέφερε επίσης ότι ακόμη και μετά την πλήρη άρση της 
απαγόρευσης κυκλοφορίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί ανά γεωγραφικές περιοχές και 
όχι ταυτόχρονα για όλη την χώρα, ορισμένοι από τους περιορισμούς θα παραμείνουν εν 

ισχύ. Διευκρίνισε επίσης ότι οι νέοι κανονισμοί είναι κυρίως προσθήκες στους ήδη 
ισχύοντες κανονισμούς που θεσπίστηκαν για πρώτη φορά, πριν από την παράταση της 

απαγόρευσης της κυκλοφορίας. 
 

Ορισμένες απ’ αυτές τις νέες προσθήκες/αλλαγές είναι οι κάτωθι: 
 

- επιτρέπεται η μεταφορά βασικών αγαθών από χώρους αποθήκευσης σε παρόχους 
ζωτικών υπηρεσιών (essential service providers), με εξαίρεση τη μεταφορά 
οινοπνευματωδών ποτών 

 

- επιτρέπεται η μεταφορά συγκεκριμένων μόνο προϊόντων οινοπνεύματος (όπως 
απολυμαντικά χεριών) 

 

- επιτρέπεται σε υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους να επισκέπτονται οικίες για 

επιδιορθώσεις βλαβών 
 

- οι εργαζόμενοι στον κλάδο τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής (information and 
communications technology-ICT) θα συγκαταλέγονται πλέον στους παρόχους 

υπηρεσιών ζωτικής σημασίας (essential service providers) 
 

- οι εργαζόμενοι στα τηλεφωνικά κέντρα λιανικής πώλησης (Retail call centres) θα 

συγκαταλέγονται πλέον στους παρόχους υπηρεσιών ζωτικής σημασίας 
 

- τα συνεργεία αυτοκινήτων και οι επιχειρήσεις εμπορίας ανταλλακτικών αυτοκινήτων 
μπορούν να επαναλειτουργήσουν, τηρώντας μητρώο πελατών/επισκεπτών και 
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λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για την αποφυγή μετάδοσης του 

κορωνοϊού 
 

- προκειμένου να παραστεί ένα άτομο σε κηδεία συγγενικού προσώπου, είναι 
υποχρεωτική η προσκόμιση πιστοποιητικού θανάτου ή επικυρωμένου αντίγραφου (από 

δικαστική ή αστυνομική αρχή) 
 

- χαλάρωση των διαδικασιών απολύμανσης των εμπορευματοκιβωτίων(containers) 
προκειμένου να αποσυμφορηθούν οι χώροι αποθήκευσης στα εμπορικά λιμάνια της 

χώρας 
 

- όλα τα ανθρακωρυχεία, που προμηθεύουν την ηλεκτρική εταιρεία “Eskom”, θα 
λειτουργούν με πλήρη σύνθεση στον αριθμό των εργαζομένων τους 

 

- τα διυλιστήρια θα λειτουργούν με πλήρη σύνθεση στον αριθμό των εργαζομένων τους 
 

- εφαρμογή αυστηρών μέτρων ελέγχου όλων των εργαζομένων που απασχολούνται σε 
επιχειρήσεις του κλάδου εξόρυξης και διύλισης 

 
- απαγόρευση εξώσεων για όσο διάστημα ισχύουν τα μέτρα. 

 
Η κα Υπουργός ανέφερε επιπλέον ότι το κάθε Υπουργείο βρίσκεται στη διαδικασία 
προετοιμασίας ενός σχεδίου παρεμβάσεων και μέτρων, το καθένα στον τομέα 

αρμοδιότητάς του, προκειμένου να συνταχθεί ένα κοινό κυβερνητικό πρόγραμμα που θα 
περιλαμβάνει τις βασικές προτεραιότητες για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας.  
 

Ολοκληρώνοντας, ανέφερε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ανέθεσε στον Υπουργό Δημοσίων 
Επιχειρήσεων, κ. Pravin Gordhan, την ευθύνη προετοιμασίας μιας επικαιροποιημένης 

έκθεσης για την δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κρατικός 
αερομεταφορέας της Νοτ. Αφρικής (South African Airways-SAA). 
 

Παρατίθεται 10σέλιδη αναλυτική παρουσίαση των σχετικών κανονισμών όπου εύγλωττα 
απεικονίζεται το σύνολο των αλλαγών/προσθηκών.  

 
 

Απόστολος Μιχαλόπουλος 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α' 
Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ 

Γιοχάνεσμπουργκ 






















