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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 

 

Γιοχάνεσμπουργκ, 5 Απριλίου 2019 
 

 

Ενημερωτική συνάντηση με εγχώριους τουριστικούς πράκτορες 
 

 
 Πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου, στους χώρους του Γενικού Προξενείου 
Γιοχάνεσμπουργκ, ενημερωτική συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη 

και εκπρόσωποι των σημαντικότερων τουριστικών πρακτορείων της Νοτ. Αφρικής, με έδρα 
ή παρουσία στο Γιοχάνεσμπουργκ, τα οποία προωθούν στην εγχώρια αγορά τουριστικά 
πακέτα που περιλαμβάνουν ελληνικούς προορισμούς. 

  
  Η εκδήλωση, που προετοιμάστηκε από κοινού από το Γενικό Προξενείο και το 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γιοχάνεσμπουργκ, αποσκοπούσε στην 
πολύπλευρη ενημέρωση των εκπροσώπων των τουριστικών πρακτορείων, ενόψει και της 
έναρξης της φετινής τουριστικής περιόδου. 

  
  Ειδικότερα ο Γενικός Πρόξενος κ. Ιωάννης Χατζαντωνάκης, Σύμβουλος Πρεσβείας 

Α΄, ενημέρωσε του παρευρισκόμενους για τις ισχύουσες διαδικασίες και τους χρονικούς 
περιορισμούς, όσον αφορά στην έκδοση θεωρήσεων εισόδου Σένγκεν σε νοτιοαφρικανούς 
πολίτες, προκειμένου να επισκεφθούν την Ελλάδα, καθώς και για τις υφιστάμενες 

διευκολύνσεις που παρέχονται, από πλευράς παρόχου GVC World, για την ταχύτερη 
εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού ατόμων (γκρουπ) μέσω του VAC (Visa Application Center 
for Greece). 

  
  Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Χατζαντωνάκης, μόνο από το Γενικό Προξενείο 

Γιοχάνεσμπουργκ, το 2018 εκδόθηκαν συνολικά πάνω από 7.000 θεωρήσεις εισόδου, 
καταγράφοντας αύξηση 30% σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη. 
    

  Από πλευράς Γραφείου ΟΕΥ, έγινε ενημέρωση για τις προωθούμενες, στην Ελλάδα, 
εναλλακτικές μορφές τουρισμού (αγροτουρισμός, ορειβασία, οινοτουρισμός, πεζοπορία, 

κ.ά.), ενώ τέθηκε υπ’ όψιν των παρευρισκομένων η πρόσφατη τροποποίηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας, σχετικά με τη δραστηριοποίηση των μη κοινοτικών τουριστικών πρακτορείων 
στην Ελλάδα (Ν. 4582/2018, άρθρ. 25, τ. Α΄, Α.Φ. 208, 11.12.2018). Διανεμήθηκε έντυπο 

ενημερωτικό υλικό, στα αγγλικά, με γενικές οδηγίες σχετικά διαδικασίες έκδοσης 
θεωρήσεων εισόδου Σένγκεν καθώς και απόσπασμα της πρόσφατης τροποποίησης της 
νομοθεσίας περί παροχής τουριστικών υπηρεσιών 

  
  Διανεμήθηκαν επίσης και έξι διαφορετικά τουριστικά έντυπα, με διαφορετικές 

θεματικές ενότητες που αφορούσαν: 
-Ελλάδα - Προορισμός 365 ημερών (Greece – A 365 day destination) 
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-Πολιτισμό (Culture) 

-Γαστρονομία (Gastronomy) 
-Θρησκευτικό τουρισμό (Religious Tourism) 
-Συναντήσεις & Συνέδρια (Meetings & Incentives) 

-Αποδράσεις Πόλεων Αθήνα-Θεσ/νίκης (City Breaks Athens-Thessaloniki) 
 

  Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 
υποβάλουν ερωτήσεις και να ζητήσουν διευκρινήσεις επί θεμάτων ή περιπτώσεων που τους 
απασχολούσαν, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι στην παροχή βελτιωμένων 

υπηρεσιών στους πελάτες τους. Τα στελέχη και οι εκπρόσωποι που συμμετείχαν δήλωσαν 
ότι προσβλέπουν σε στενότερη συνεργασία, με σκοπό την περαιτέρω επέκταση της 
τουριστικής παρουσίας της Ελλάδας στη νοτιοαφρικάνικη αγορά, για την οποία πιστεύουν 

ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες ανάπτυξης. 
 

 
 

   
 

Απόστολος Μιχαλόπουλος 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α' 

Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ 


