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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 

 

 

Γιοχάνεσμπουργκ, 26 Μαΐου 2020 
 

 
Περαιτέρω άρση των περιοριστικών μέτρων στη Νοτ. Αφρική. 

 
Σε νεότερο τηλεοπτικό διάγγελμά του, την Κυριακή 24 Μαΐου, ο Πρόεδρος της Νοτ. 

Αφρικής, κ. Cyril Ramaphosa, ανακοίνωσε την περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων 
απαγόρευσης/περιορισμού (lockdown), που είναι σε εφαρμογή από τις 26 Μαρτίου 2020 
(διάρκειας 10 εβδομάδων). 

 
Στη Νότια Αφρική, από 26 Μαρτίου έως 30 Απριλίου 2020, ίσχυε το επίπεδο πέντε(5) των 
μέτρων περιορισμού/απαγόρευσης (το πλέον αυστηρό επίπεδο), ενώ από 1 Μαΐου υπήρξε 

σταδιακή χαλάρωση και εφαρμογή μέτρων του επιπέδου τέσσερα(4).  
 

  Με το νεότερο διάγγελμα τίθενται σε εφαρμογή, από 1ης Ιουνίου 2020, για όλη τη 
χώρα, τα μέτρα του επιπέδου τρία(3), τα οποία σε γενικές γραμμές προβλέπουν τα εξής: 
 

- πλήρες άνοιγμα επιχειρήσεων, εμπορικών καταστημάτων και εμπορικών κέντρων (λ.χ. 
λογιστικά/μεσιτικά/φορολογικά γραφεία, καταστήματα ειδών ένδυσης & υπόδησης, 
ειδών γραφείου & οικίας, οικιακών ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων, 

λευκών ειδών, υφασμάτων, κ.ά.) 
- πλήρες άνοιγμα των βιομηχανικών επιχειρήσεων (ορυχεία, λατομεία, μονάδες 

εξόρυξης, οδικές μεταφορές, αυτοκινητοβιομηχανίες, βιομηχανίες χημικών, 
φαρμακοβιομηχανίες, κλπ) και του τομέα κατασκευών και δόμησης 

- αίρεται η απαγόρευση κυκλοφορίας που ίσχυε, από 8 μ.μ. έως 5 π.μ., και επιτρέπεται 

πλέον η κυκλοφορία καθ’ όλο το 24ωρο 
- παρέχεται η δυνατότητα ατομικής άθλησης καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας (και όχι 

όπως ίσχυε από 6 π.μ. έως 9 π.μ.), όχι όμως κατά ομάδες ή γκρουπ ατόμων 
- συνιστάται η παραμονή εντός οικίας των ηλικιωμένων & όσων αντιμετωπίζουν 

υποκείμενα νοσήματα 

- επιτρέπεται η πώληση έτοιμου φαγητού μόνο με παράδοση(delivery), παραλαβή από 
το κατάστημα (take away) ή δια αυτοκινήτου (drive thru) 

- επιτρέπεται η πώληση οινοπνευματωδών ποτών, σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες, και 

μόνο για κατ’ οίκον κατανάλωση (όχι σε χώρους εστίασης) 
- επιτρέπονται οι εσωτερικές αεροπορικές μετακινήσεις μόνο για 

εμπορικούς/επιχειρηματικούς σκοπούς (όχι ταξίδια αναψυχής ή τουρισμού) 
- άνοιγμα των σχολείων, σε πρώτη φάση, για τις τάξεις Α΄ γυμνασίου (7 Grade) και Γ΄ 

Λυκείου (12 Grade), αλλά με προαιρετική προσέλευση των μαθητών 

- ενθάρρυνση για συνέχιση, όπου είναι εφικτό, της τηλεργασίας για τις επιχειρήσεις και 
της τηλεκπαίδευσης για τα εκπ/κά ιδρύματα. 
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  Οι περιορισμοί του επιπέδου τρία(3) προβλέπουν τα εξής: 
 
- υποχρεωτική χρήση μάσκας προσώπου σε κοινόχρηστους χώρους 

- παραμένει εν ισχύ το κλείσιμο των συνόρων (εξαιρούνται οι μεταφορές τροφίμων, 
καυσίμων, ιατρικού/νοσοκομειακού υλικού, παροχής υπηρεσιών υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, ιατρικών υπηρεσιών και επαναπατρισμοί) 
- δεν επιτρέπεται κανενός είδους συγκέντρωσης, εκτός από παρουσία σε κηδεία (έως 50 

άτομα) 

- απαγορεύονται οι μετακινήσεις/ταξίδια σε άλλη περιφέρεια πέρα απ’ αυτήν του τόπου 
κατοικίας 

- δεν επιτρέπονται οι συγκεντρώσεις, συναθροίσεις ή μαζώξεις (ανεξαρτήτως αν είναι για 

ιδιωτικούς ή επαγγελματικούς λόγους) 
- απαγορεύεται η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, συναυλιών, εικαστικών εκθέσεων, 

παραστάσεων ή εμφανίσεων 
- απαγορεύεται η πώληση όλων των καπνικών προϊόντων 

 

- Παραμένουν επίσης κλειστά: 
- εστιατόρια, μπαρ, ταβέρνες, νυχτερινά κέντρα, καζίνο, χώροι διασκέδασης 

- συνεδριακά και εκθεσιακά κέντρα, χώροι ψυχαγωγίας, θέατρα, κινηματογράφοι, 
μουσεία 

- υπαίθριες αγορές, εμποροπανηγύρεις και παζάρια 

- κομμωτήρια, σαλόνια ομορφιάς και κέντρα ευεξίας(spa) 
- γυμναστήρια και αθλητικές εγκαταστάσεις 
- ξενοδοχεία, καταλύματα και άλλες εγκαταστάσεις διαμονής (επιτρέπεται η διαμονή 

μόνο σε επιχειρηματικούς επισκέπτες). 
 

Ο κ. Ramaphosa ανέφερε επιπλέον ότι για την καλύτερη αντιμετώπιση της πανδημίας 
και για την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης του κορωνοϊού (μέχρι στιγμής 22.583 
επιβεβαιωμένα κρούσματα, 429 θάνατοι, 800 άτομα σε Νοσοκομεία και 128 σε ΜΕΘ), 

ορίζονται σημεία αυξημένης επαγρύπνησης-hotspots. Για τα σημεία αυτά, που είναι 
κυρίως τα μεγάλα μητροπολιτικά αστικά κέντρα (Γιοχάνεσμπουργκ, Πρετόρια, Κέηπ 

Τάουν, Ekurhuleni, eThekwini, Nelson Mandela Bay, Buffalo City) αλλά και μικρότερα 
(Overberg, Cape Winelands, Chris Hani), και στα οποία καταγράφεται ο μεγαλύτερος 
αριθμός κρουσμάτων, σε περίπτωση περαιτέρω έξαρσης της πανδημίας, τα μέτρα 

περιορισμού θα επανέλθουν στο επίπεδο τέσσερα(4). Η ανανέωση της λίστας των σημείων 
hotspots θα γίνεται κάθε 2 εβδομάδες και θα αποφασίζεται αντίστοιχα είτε χαλάρωση 
(επίπεδο 2) είτε αυστηροποίηση των μέτρων (επίπεδο 4 ή και 5). 

 
Ο Πρόεδρος της Νοτ. Αφρικής δήλωσε επίσης ότι οι συζητήσεις με τους διάφορους 

θρησκευτικούς ηγέτες είναι σε εξέλιξη, όσον αφορά στο σταδιακό άνοιγμα των τόπων 
λατρείας, χωρίς ωστόσο να έχει αποφασισθεί η σχετική ημερομηνία. 
 

Παρατίθενται σχετικοί περιγραφικοί πίνακες με ισχύοντα μέτρα χαλάρωσης/περιορισμού 
(στα αγγλικά). 
 

Απόστολος Μιχαλόπουλος 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α' 

Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ 
Γιοχάνεσμπουργκ 
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