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Αναβολή της Επιχειρηματικής Αποστολής του κ. 
Wojciechowski, για προώθηση γεωργικών προϊόντων στη 

Σιγκαπούρη και στο Βιετνάμ 
 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου που στάλθηκε στις 22 

Νοεμβρίου 2021, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών 

που επιβάλλονται ένεκα της πανδημίας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για θέματα 

Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Janusz Wojciechowski αποφάσισε να αναβάλει την 

αποστολή στη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ, η οποία είχε αρχικά ανακοινωθεί για τις 27 

Μαρτίου – 2 Απριλίου 2022.  

Η νέα ημερομηνία έχει οριστεί για τις 10-16 Ιουλίου 2022, υπό την προϋπόθεση ότι το 

επιτρέπει η υγειονομική κατάσταση.  

Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί, ο Επίτροπος Wojciechowski θα συνοδεύεται από 

αντιπροσωπεία ανώτερων στελεχών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων/ παραγωγών του 

αγροδιατροφικού τομέα. Λόγω αργίας στη Σιγκαπούρη, το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί 

με αντίστροφη σειρά ξεκινώντας από το Hanoi (Vietnam) από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου, το 

Ho Chi Minh από τις 12 έως τις 14 Ιουλίου και τελειώνοντας στη Σιγκαπούρη στις 14 έως τις 

16 Ιουλίου 2022. Αυτό το ταξίδι θα συνδυάζει επίσημες συναντήσεις του Επιτρόπου 

Wojciechowski με τους αρμόδιους κυβερνητικούς ομολόγους του και δραστηριότητες 

προώθησης στις οποίες θα συμμετέχει η επιχειρηματική αντιπροσωπεία. Στις 

δραστηριότητες αυτές θα περιλαμβάνονται σεμινάρια για τα χαρακτηριστικά της τοπικής 

αγοράς και τις τάσεις των καταναλωτών, επιτόπιες επισκέψεις σε λιανικές αγορές και 

ευκαιρίες δικτύωσης.  

Να υπενθυμίσουμε ότι τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες 

και ότι μόνο ένα άτομο ανά εταιρεία/οργανισμό θα λάβει επίσημα μέρος στην 

επιχειρηματική αντιπροσωπεία.  

Οι διοργανωτές θα επικοινωνήσουν με τους αιτούντες που έχουν ήδη εγγραφεί προκειμένου 

να επιβεβαιώσουν εκ νέου το ενδιαφέρον τους. Ακολούθως, οι αιτούντες θα λάβουν 

επιβεβαίωση για τη συμμετοχή τους περί τα μέσα Ιανουαρίου 2022. 
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Για περισσότερες διευκρινίσεις, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε απ’ ευθείας με τον 

Εκτελεστικό Οργανισμό REA μέσω email REA-AGRI-EVENTS@ec.europa.eu  

Παραμένοντας στη διάθεσή σας.  

Με εκτίμηση, 

Στάλω Δημοσθένους  
Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ 
Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Προγραμμάτων 
Enterprise Europe Network Κύπρου 
Τηλ. 22889752, stalo@ccci.org.cy    
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