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Διεθνής  Έκθεση Clean Enviro Summit Singapore 2024, 

Σιγκαπούρη 19 έως  24/6  2024  

 

Σας γνωρίζουμε ότι, από 19 έως 24 Ιουνίου 2024, στην 

Σιγκαπούρη, στους χώρους του Sands Expo and Convention Centre, 

Marina Bay Sands θα λάβει χώρα η Διεθνής Έκθεση Clean Enviro 

Summit Singapore. Η εν λόγω Έκθεση, οποία πραγματοποιείτε ανά 

διετία,  αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις του είδους στην 

ευρύτερη περιοχή και επανέρχεται ξανά σε φυσική μορφή. Το 2022 

είχε πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή εξαιτίας των περιορισμών 

της πανδημίας. Παράλληλα με την έκθεση θα λάβει χώρα και 

Συνέδριο πάνω στους σχετικούς τομείς.  

Σημειώνεται ότι η  Σιγκαπούρη  εντάσσεται ανάμεσα στις πλέον 

προηγμένες περιβαλλοντικά χώρες του κόσμου, εξαιτίας και της 

περιορισμένης έκτασης της. Η Έκθεση αποτελεί μια από τις πλέον 

αναγνωρισμένες  πλατφόρμες επαφών μεταξύ επιχειρήσεων και 

Οργανισμών/Αρχών που ασχολούνται με την περιβαλλοντική 

προστασία και τις παρεχόμενες λύσεις σε περιβαλλοντικά 

προβλήματα και προκλήσεις. Στην Έκθεση συμμετέχουν εταιρείες 

που θέλουν να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, να 

εξερευνήσουν νέα επιχειρηματικά σύνορα, να υπογράψουν 

συμφωνίες, να ανακαλύψουν νέες λύσεις για παλιά περιβαλλοντικά 

προβλήματα και να δικτυωθούν με εταιρείες του κλάδου.  

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το 2018, όπου η έκθεση 

πραγματοποιήθηκε για τελευταία φορά σε φυσικό χώρο, είχαν 

προσέλθει 24.000 επισκέπτες, ενώ είχαν παρουσία 120 χώρες με 

1100 συμμετάσχουσες εταιρείες. Το  70% των διεθνών εμπορικών 

επισκεπτών προέρχονται από εταιρείες με έδρα την Ασία και  το 30% 
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από τον υπόλοιπο κόσμο όπως  Αμερική, Ευρώπη, Αυστραλία, Μέση 

Ανατολή και Αφρική. Το 2018 είχαν συμμετάσχει με περίπτερα  18 

Ευρωπαϊκές χώρες ( Δανία, Αυστρία, Η.Β. , Γερμανία κ.α.). Η 

Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. ανέφερε ότι η Ε.Ε. είχε  συμμετάσχει με 

περίπτερο στην προηγούμενη έκθεση, το 2018, υπό την αιγίδα του 

Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. θεωρεί ότι η συμμετοχή ελληνικών 

περιβαλλοντικών εταιρειών και αρμόδιων φορέων/αρχών στην 

ανωτέρω έκθεση είναι επιβεβλημένη και αποτελεί μονόδρομο για 

όποιες από αυτές ενδιαφέρονται για την προσέλκυση 

συνεργατών/πελατών από την ευρύτερη περιοχή της Ασίας.  
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