
1 
 

Embassy of Greece in Singapore –Office for Economic and Commercial Affairs 
Address: Goldbell Towers  #06-03/04, 47 Scotts Road, Singapore 228233 

Tel.:+65 67323011  Fax:  +65 67323012,  Ε-mail: ecocom-singapore@mfa.gr Website: http://agora.mfa.gr/ 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Πρεσβεία της Ελλάδος     
Σιγκαπούρη  

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
 

     ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ EUSFTA (ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ, 16/11/2018) 
 
 

Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 16.11.2018 με αφορμή την υπογραφή της 
Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου ΕΕ-Σιγκαπούρης (Βρυξέλλες, 19.10.2018), υπό την αιγίδα 
της εδώ Αντιπροσωπείας της ΕΕ καθώς και, τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας Βιομηχανιών 
Σιγκαπούρης (Singapore Business Federation) και του Enterprise Singapore. Στόχος ήταν η 
ανάδειξη των ευκαιριών και της προοπτικής περαιτέρω εμβάθυνσης των εμπορικών 
σχέσεων των δύο εταίρων, ΕΕ και Σιγκαπούρης. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από τις ομιλίες 
της κας Koenig, Αναπληρώτριας Διευθύντριας της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου της ΕΕ και 
του κ. Poh, Αναπληρωτή Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας της Σιγκαπούρης. 
Παράλληλα συμμετείχαν οι εδώ αντιπροσωπείες χωρών της ΕΕ, περιλαμβανομένης της 
χώρας μας, σε ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα για την προβολή εμπορικών και 
επενδυτικών ευκαιριών των χωρών τους.  Η εκδήλωση απευθυνόταν στον επιχειρηματικό 
κόσμο της Σιγκαπούρης.   

Η χώρα μας συμμετείχε σε ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο (booth) για την προβολή 
των εμπορικών και επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα. Το ελληνικό περίπτερο ήταν 
εφοδιασμένο με ενημερωτικό υλικό (EnterpriseGreece), το οποίο κάλυπτε τις επενδυτικές 
ευκαιρίες στην χώρα μας, το επενδυτικό καθεστώς για αλλοδαπούς υπηκόους, τον 
αναπτυξιακό νόμο, τους στρατηγικούς τομείς επενδύσεων, τον τουρισμό, τη διατροφή και 
τον ελληνικό πολιτισμό. Επίσης υπήρχε διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό 
προσανατολισμένο κυρίως στον τουρισμό (Greece 365 days). Κατά την προσέλευση του 
κοινού εκδηλώθηκε ειδικότερο ενδιαφέρον από επιχειρηματίες της Σιγκαπούρης για τον 
τομέα τροφίμων και ποτών (γενικές πληροφορίες για τα προϊόντα που παράγει η χώρα και 
εάν αυτά εισάγονται στη Σιγκαπούρη), το επενδυτικό καθεστώς της Ελλάδος και τον 
τουρισμό. Υπογράφουσα ενημέρωσε αναλυτικά ενδιαφερόμενους για τις επενδυτικές 
δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα της χώρας ως επενδυτικός προορισμός (γεωστρατηγική 
θέση, μέλος ΕΕ, ενεργειακός και εμπορικός κόμβος, απευθείας πτήση Αθήνα-Σιγκαπούρη, 
real estate, τρόφιμα & ποτά κ.α.), τους στρατηγικούς τομείς επενδύσεων, τα προνόμια που 
προσφέρει στους αλλοδαπούς επενδυτές το πρόγραμμα Golden Visa και ο νέος 
αναπτυξιακός νόμος, τον τουρισμό (ως επένδυση), τις διατροφικές συνήθειες, ήθη έθιμα 
κλπ. 

Υπόλοιπα κ-μ ΕΕ ήταν Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Εσθονία, Γερμανία, Ουγγαρία, 
Ιρλανδία,Λετονία, Πολωνία, Ρουμανία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο.   
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