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Αποτελέσματα Συνάντησης Συμβούλων Ο.Ε.Υ.  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης – Σιγκαπούρη, Φεβουάριος 2023   

 

 

Αποτελέσματα εν θέματι συναντήσεως: 

- Παρουσίαση του τοπίου της βιομηχανίας περιβαλλοντικών 

υπηρεσιών της Σιγκαπούρης από τον Εθνικό Οργανισμό 

Περιβάλλοντος. Την παρουσίαση έκανε ο κ. Kwok Wai 

Choong, Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Ανάπτυξης, 

στο πλαίσιο του Πράσινου Γενικού Σχεδίου Μηδενικών 

Αποβλήτων Σχεδίου 2030 και του (Green Plan 2030 and Zero 

Waste Master Plan). Ο κ. Kwok εξήγησε ότι το 96% των 

πλαστικών επί του παρόντος καίγονται λόγω περιορισμών στα 

υφιστάμενα συστήματα ανακύκλωσης, ενώ οι νέες χρεώσεις 

για τις πλαστικές σακούλες στα σούπερ μάρκετ, που θα 

τεθούν σε εφαρμογή εντός του έτους, έχουν στόχο την 

ενίσχυση μιας βιώσιμης νοοτροπίας μεταξύ των 

καταναλωτών. Ως μέρος του Γενικού Σχεδίου Μηδενικών 

Αποβλήτων, οι τρέχουσες δυνατότητες ανακύκλωσης 

επανεξετάζονται, ενσωματώνοντας μεταξύ άλλων νέες 

τεχνολογίες, σε στενή συνεργασία με ερευνητικούς φορείς 

της Σιγκαπούρης όπως η A*STAR.  

- Η Αντιπροσωπεία παρουσίασε αποτελέσματα επίσκεψης της 

Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας της Γενικής Διεύθυνσης  

Εμπορίου, κας. Martin Prat, στη Σιγκαπούρη στις 3 

Φεβρουαρίου, όπου και συνομίλησε με κυβερνητικούς 

αξιωματούχους της Σιγκαπούρης για ζητήματα που 

συνδέονται με τις διμερείς εμπορικές σχέσεις, με ιδιαίτερη 
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έμφαση στο ψηφιακό εμπόριο, τις περιφερειακές εμπορικές 

εξελίξεις κ.λπ  

- Η αντιπροσωπεία ενημέρωσε επίσης για την έναρξη ισχύος 

της Συμφωνίας Digital Korea-Singapore στις 14 Ιανουαρίου. 

Επιπλέον, στις 30 Ιανουαρίου η  Σιγκαπούρη και η Μαλαισία 

υπέγραψαν δύο πλαίσια για τη συνεργασία στην ψηφιακή και 

την πράσινη Οικονομίας ενώ στις 9 Φεβρουαρίου η 

Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ υπέγραψαν δύο μνημόνια  την για 

Πράσινη-Ψηφιακή Οικονομική Συνεργασία και  το Πρόγραμμα 

Εργασίας Οικονομικής και Εμπορικής Συνεργασίας αντίστοιχα. 

- Η αντιπροσωπεία της Ε.Ε. ενημέρωσε ότι ως μέρος των 

δράσεων παρακολούθησης της Επιτροπής Τελωνείων, η Ε.Ε. 

και η Σιγκαπούρη δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν περαιτέρω τις  

τεχνικές συζητήσεις σχετικά με την αμοιβαία διοικητική 

βοήθεια, ιδίως σε ότι έχει σχέση με την αναθεώρηση του 

τρόπου ελέγχου σχετικά με τα  εμπορεύματα που διέρχονται ή 

μεταφορτώνονται μέσω του εδάφους της Ε.Ε. και της 

Σιγκαπούρης.  
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