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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ  

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 

 

Γιοχάνεσμπουργκ, 29 Μαρτίου 2018 
 

 

Προώθηση μέτρων ανάπτυξης τουριστικής πολιτικής της Νοτ. Αφρικής. 

 

  Ο νέος Υπουργός Τουρισμού της Νοτ. Αφρικής κ. Derek Hanekom, τον οποίο όρισε ο 

Πρόεδρος της Νοτ. Αφρικής κ. Cyril Ramaphosa (διαδεχόμενος τον εξαναγκασθέντα σε παραίτηση 

πρώην πλέον Πρόεδρο κ. Jacob Zuma), αναφέρθηκε στις προτεραιότητες που θα θέσει 

αναλαμβάνοντας εκ νέου το χαρτοφυλάκιο του Τουρισμού. 

 

   Ο κ. Hanekom είχε διατελέσει ξανά Υπουργός Τουρισμός (το διάστημα 25-5-2014 έως 31-3-

2017), όταν και αποπέμφθηκε από τον τότε Πρόεδρο κ. Zuma, μετά την υποβολή πρόταση δυσπιστίας 

εναντίον του Προέδρου, στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος ANC (ήταν ένας από τους πέντε 

Υπουργούς που έχασαν τη θέση τους μετά από την κριτική τους για την αμφιλεγόμενη σχέση του 

Προέδρου με την οικογένεια Gupta και τις κατηγορίες για διαφθορά εναντίον του Προέδρου Zuma). 

 

  Ο Υπουργός Τουρισμού της Νοτ. Αφρικής ανέφερε ότι στα άμεσα σχέδιά του είναι η 

κατάργηση της υφιστάμενης  νομοθεσίας που υποχρεώνει όλους όσοι ταξιδεύουν με ανήλικα τέκνα 

στη Νοτ. Αφρική να έχουν μαζί τους πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών (μεταφρασμένα στην 

αγγλική). Επίσης θεωρεί ότι η εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητας, όσον αφορά στις θεωρήσεις 

εισόδου (visa), θα πρέπει να μην είναι απόλυτη αλλά να λαμβάνει υπ’ όψιν της τα καλώς εννοούμενα 

οικονομικά συμφέροντα της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας. 

 

   Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα παρουσίασε την περίπτωση της Ν. Ζηλανδίας, όπου με την 

εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητας στην χορήγηση θεωρήσεων εισόδου σε Νεοζηλανδούς 

πολίτες (το 2016), η τουριστική κίνηση προς τη Νοτ. Αφρική σημείωσε κάμψη κατά 20%.  

 

  Επίσης ο κ. Hanekom υπογράμμισε το γεγονός ότι, σε αντίθεση με άλλες αφρικανικές χώρες 

όπως Αίγυπτος, Κένυα, Τυνησία, η απειλή εκδήλωσης τρομοκρατικών χτυπημάτων στη Νοτ. Αφρική 

είναι ελάχιστη έως μηδαμινή. Αντιθέτως θεωρεί την αντιμετώπιση της υψηλής εγκληματικότητας, 

ως ύψιστη προτεραιότητα, ώστε η Νοτ. Αφρική να θεωρείται ασφαλής τουριστικός προορισμός 

(ενδεικτικά αναφέρεται το αρνητικό συμβάν του Σεπτεμβρίου 2017, όταν ένοπλοι λήστεψαν ένα 

γκρουπ 36 ηλικιωμένων Ολλανδών τουριστών, που μόλις είχαν αφιχθεί αεροπορικώς από το 

Άμστερνταμ, αναγκάζοντάς τους να γυρίσουν εσπευσμένα πίσω, ακυρώνοντας το προγραμματισμένο 

ταξίδι τους, διάρκειας 22 ημερών, στη Νοτ. Αφρική). 

 

  Όπως τόνισε με έμφαση ο κ. Hanekom, επιδίωξή του θα είναι, σε συνεργασία με την 

Αστυνομία και τις Τοπικές Αρχές, τα σημεία άφιξης/αναχώρησης και οι τουριστικές περιοχές της 

χώρας να καταστούν ασφαλείς, καθαρές και κυρίως φιλικές προς τους ξένους αλλά και τους ντόπιους 

επισκέπτες, ώστε αντίστοιχα ατυχή περιστατικά να αποτελούν μακρινή ανάμνηση του παρελθόντος. 

 

  Ο Νοτιοαφρικάνος Υπουργός Τουρισμού εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι με τη σωστή και 

συνεπή εφαρμογή των προαναφερθέντων μέτρων, η συμμετοχή του τουριστικού τομέα στη 

διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας μπορεί να ανέλθει, από το 9% που είναι σήμερα, στο 15%. 
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  Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Νοτ. Αφρικής, ο αριθμός των 

τουριστών (σε εκατ.), που έχουν επισκεφθεί τη χώρα, έχει ως εξής: 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

13,2 13,7 14,1 14,6 14,8 14,3 15,5 16,2 

   Σημείωση: Τα στοιχεία για το 2017 είναι προσωρινά. 

 

  Η Νοτ. Αφρική διατηρεί συνολικά 13 Γραφεία Τουρισμού στο εξωτερικό, με τα 

σημαντικότερα εξ αυτών να είναι σε: Άμστερνταμ, Λονδίνο, Μιλάνο, Ν. Υόρκη, Παρίσι, Τόκυο, 

Σύδνευ, Πεκίνο, Φρανκφούρτη και Βομβάη(Μουμπάι). 

 

   
 
   
 

Απόστολος Μιχαλόπουλος 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α' 

Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ 

 

 


