ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ
Γιοχάνεσμπουργκ, 30 Μαρτίου 2020
Λήψη μέτρων, στη Νοτ. Αφρική, στον τομέα εμπορευματικών μεταφορών
λόγω πανδημίας κορωνοϊού (Covid-19).
Σε συνέχεια προηγηθέντος διαγγέλματος Προέδρου Νοτ. Αφρικής, κ. Cyril Ramaphosa
(Δευτέρα 23 Μαρτίου) που αφορά στη λήψη μέτρων περιορισμού/ απαγόρευσης της
κυκλοφορίας των πολιτών, διάρκειας τριών(3) εβδομάδων, με έναρξη ισχύος από τα
μεσάνυχτα της Πέμπτης 26 τρ. μηνός έως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 16 Απριλίου,
αναγγέλθηκαν τα παρακάτω:
 διακοπή των δρομολογίων όλων των επιβατικών αμαξοστοιχιών (διεθνών, εθνικών και
τοπικών)
 διακοπή των δρομολογίων (εσωτερικού και εξωτερικού) όλων των αεροπορικών εταιρειών
 απαγόρευση ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνια
 περιορισμός και συντόμευση των οδικών μετακινήσεων στις πλέον απαραίτητες, όπως
προμήθεια τροφίμων & φαρμάκων, μεταφορά ασθενών ή νοσούντων σε
ιατρεία/νοσοκομεία, μετακίνηση εργαζομένων που απασχολούνται σε κρίσιμους ή
απαραίτητους κλάδους (π.χ. ιατρικές μονάδες, supermarket)
 κλείσιμο όλων των χερσαίων συνοριακών διαβάσεων που είχαν παραμείνει ανοιχτές.
Ο Υπουργός Μεταφορών κ. Fikile Mbalula ανέφερε επίσης ότι από τις ανωτέρω
απαγορεύσεις/περιορισμούς εξαιρούνται όσες εμπορευματικές μεταφορές αφορούν
προϊόντα που θεωρούνται ζωτικής σημασίας (essential transport services) όπως
ιατρικός/νοσοκομειακός εξοπλισμός, τρόφιμα & φάρμακα.
Τόνισε ωστόσο ότι ακόμη και εμπορεύματα ζωτικής σημασίας προερχόμενα από χώρες
υψηλού κινδύνου (high risk countries) όπως Ιταλία, Κίνα, Ιράν, Νοτ. Κορέα, Γερμανία
Ισπανία, Ην. Βασίλειο, Η.Π.Α, θα πρέπει να υποβάλλονται σε συγκεκριμένες διαδικασίες
απολύμανσης, από τις κατά τόπους υγειονομικές αρχές της Νοτ. Αφρικής, κατά την
είσοδό τους στη χώρα (λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί).
Με βάση ενημέρωση που μας προώθησε η Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στη Νοτ. Αφρική,
μέχρι σήμερα δεν έχουν ανακοινωθεί περιορισμοί στις εξαγωγές τροφίμων, αγροτικών
προϊόντων.
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Ειδικότερα, για προϊόντα που άπτονται της πανδημίας του κορωνοϊού, η Αντιπροσωπεία
μας ενημέρωσε για τα ακόλουθα:
 οι εισαγωγικοί δασμοί για τα τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού είναι χαμηλοί (<3%) ενώ
ποσοστό 35% αυτών δεν αντιμετωπίζουν μη-δασμολογικά εμπόδια
 οι εισαγωγικοί δασμοί για προϊόντα απολύμανσης και αποστείρωσης είναι <3%, ωστόσο
στην προκειμένη περίπτωση υφίστανται μη-δασμολογικά εμπόδια (π.χ. προδιαγραφές,
σύνθεση, κλπ)
 στα ιατρικά αναλώσιμα, οι εισαγωγικοί δασμοί είναι υψηλότεροι (5%-10%), με
περιορισμένα όμως μη-δασμολογικά εμπόδια
 οι εισαγωγικοί δασμοί στα προστατευτικά είδη ένδυσης και σαπουνιών είναι αρκετά
υψηλότεροι των υπολοίπων (>15%).
Ο αρμόδιος Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Ανταγωνισμού (Department of Trade,
Industry and Competition-DTIC), κ. Ebrahim Patel, ωστόσο εξέδωσε Απόφαση, στις 27
τρ. μηνός (Εφημ. Κυβερν. τεύχος 11070, αριθμ 43177), σύμφωνα με την οποία
επιβάλλονται περιορισμοί στις εξαγωγές των κάτωθι προϊόντων ιατρικού εξοπλισμού ή
αναλώσιμων (μάσκες, απολυμαντικά, χλωροκίνη, εμβόλια):
 hand sanitizers (απολυμαντικά χεριών, δασμ. κλάση: 3008.94)
 face masks (μάσκες προσώπου, δασμ. κλάσεις: 6307.90, 9020,00)
 hydroxychloroquine (υδροχλωροκίνη, δασμ. κλάσεις: 2933.39, 2933.49, 2933.99)
 antisera and other blood fractions (albumin, δασμ. κλάση: 3002.12)
 vaccines for human medicine (diphtheria, polio, tetanus, rotavirus, etc, δασμ.
κλάση: 3002.20)
 medicaments (δασμ. κλάση: 30.04)
Απόστολος Μιχαλόπουλος
Σύμβουλος ΟΕΥ Α'
Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ
Γιοχάνεσμπουργκ
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