
  

https://www.facebook.com/groups/greeksinsingapore/  

Χρήσιμες πληροφορίες και πηγές για ‘Ελληνες που ενδιαφέρονται να εργαστούν & 

 να ζήσουν στην Σιγκαπούρη 

Οκτώβρης 2018  

Εύρεση Εργασίας/ Εργασία 

LinkedIn  

www.jobstreet.com.sg 

www.jobcentral.com.sg  

https://www.singaporeexpats.com/guides-for-expats/career-in-singapore.htm  

http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits  

Λάβετε επίσης υπόψη πως η αγορά εργασίας της Σιγκαπούρης βασίζεται αρκετά σε 
διαπροσωπικές σχέσεις και οι απλές online αιτήσεις εργασίας συνήθως δε βοηθούν. Το 
καλύτερο, αφού βρείτε την εταιρεία η΄θέση που σας ενδιαφέρει, να περάσετε το 
βιογραφικό σας σε γνωστούς, ή γνωστούς γνωστών, που θα βρείτε απο LinkedIn ή 
Facebook.   

 

Γενικές πληροφορίες/ Κόστος ζωής 

https://www.expatistan.com/cost-of-living  

https://www.expatistan.com/cost-of-living/singapore  

https://www.angloinfo.com/singapore  

https://www.guidemesingapore.com/business-guides/immigration/get-to-know-
singapore/cost-of-living-in-singapore  

 

Φορολογία  

Η φορολογία στην Σιγκαπούρη είναι χαμηλή συγκριτικά με τις περισσότερες χώρες, 
περίπου 8-20% του ετήσιου ισοδήματος, ανάλογα με το εισόδημα.  

http://www.salary.sg/2017/compare-your-household-income-2017/  

http://www.humanresourcesonline.net/singapores-salary-job-trends-2017/  

https://www.iras.gov.sg/IRASHome/Individuals/Foreigners/Learning-the-basics/Basic-
Guide-for-New-Individual-Taxpayers--Foreigners-/  



 

Διαμονή 

Γενικά, δεν ειναι εύκολο να απαντήσουμε στην ερώτηση «πόσα χρειάζομαι για να “βγω” το 
μήνα στη Σιγκαπούρη» αφού αυτό εξαρτάται απο το επιθυμητό lifestyle.  

Το κόστος διαμονής γενικά στην Σιγκαπούρη είναι υψηλό, από τα υψηλότερα στον κόσμο, 
και πρέπει να το υπολογίσετε στα μηνιαία έξοδα σας.  

Γενικά μιλώντας, τα μεγαλύτερα μηνιαία έξοδα για τους περισσότερους είναι συνήθως:  

1) Tο ενοίκιο (π.χ. S$ 1,000 για ενα απλό υπνοδωμάτιο για ένα φοιτητή ή single 
εργαζόμενο, S$ 2,500 - S$ 5,500 για ενα διαμέρισμα με 3 υπνοδωμάτια για μια 
οικογένεια, και S$ 6,000 -15,000 για σπίτι)  

2) Τα σχολεία (S$ 1,000 – 2,000 το μηνα για παιδικό σταθμό μέχρι 6 ετών, και περίπου 
S$ 500 για δημόσιο σχολείο (not guaranteed για κατοχους Employment Pass) και S$ 
2,500 – 3,500 για ιδιωτικό σχολείο από 6 ετών και πάνω)  

3) Σουπερμάρκετ S$ 300 – 700 ανά άτομο  
4) Λοιπά έξοδα για μεταφορές, φαγητό, διασκέδαση, ένδυση/υπόδηση, ταξίδια και τα 

λοιπά S$ 1,000 – 10,000 ανά άτομο ανάλογα με το lifestyle  
5) Τα αυτοκίνητα, αν και όχι απαραίτητο (S$ 1,000 – 2,500 ανάλογα με το αυτοκίνητο 

και συμπεριλαμβανομένων αγοράς, συντήρησης, πάρκινγκ, και βενζίνης)  
6) Οικιακή βοηθός, αν και όχι απαραίτητη (περίπου S$ 1,000)  

http://www.propertyguru.com.sg/  

https://expatliving.sg/where-to-live-in-singapore-huge-guide-to-expat-neighbourhoods-for-
city-beach-riverside-or-suburban-living-plus-els-inside-tips/  

http://www.livinginsingapore.org/househunting/  

https://www.guidemesingapore.com/business-guides/immigration/get-to-know-
singapore/cost-of-living-in-singapore  

 

Υγεία 

Το σύστημα υγείας για τους ξένους ΔΕΝ είναι δημόσιο (ακόμα και άν πηγαίνετε στα 
δημόσια νοσοκομεία, ως ξένοι πληρώνουμε) και επομένως σε γενικές γραμμές η εταιρεία/ 
εργασία σας θα πρέπει να σας προσφέρει και να καλύπτει μια ικανοποιητική ασφάλεια 
υγείας για εσας και τα παιδιά σας/ σύζυγο, ή θα πρέπει να το διαπραγματευτείτε στους 
όρους του συμβολαίου σας, ή να πληρώσετε ιδιώτικη ασφάλιση μόνοι σας. 

Το σύστημα υγείας είναι πολύ υψηλού επιπέδου και από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο, 
στον κόσμο.  

http://www.expatarrivals.com/singapore/healthcare-in-singapore  

http://www.livinginsingapore.org/insurance-for-expats-in-singapore/  

 

Εκπαίδευση/ Σχολεία 



Το ίδιο ισχύει και για την εκπαίδευση. ΔΕΝ είναι απαραίτητα δωρεάν για τους 
ξένους, εκτός και αν τα παιδιά σας φοιτήσουν σε δημόσια σχολεία όπου το κόστος 
φοίτησης είναι αμελητέο αν και οι ξένοι δεν έχουν εγγυημένη θέση. Ορισμένες εταιρίες 
προσφέρουν στο πακέτο του συμβολαίου κάλυψη όλων ή κάποιων εξόδων εκπαίδευσης 
των παιδιών των εργαζομένων τους, επομένως καλό είναι αν μπορείτε να το 
διαπραγματευτείτε αν έχετε ή πρόκειται άμεσα να αποκτήσετε παιδιά. Συνήθως το πακέτο 
προσφοράς σε αυτό το κομμάτι ισχύει από τα 5 ή 6 και μετά, γιατί η προσχολική 
εκπαίδευση δεν είναι υποχρεωτική. Επομένως, αν έχετε παιδιά στο νήπιο ή παιδικό 
σταθμό, πρέπει να υπολογίσετε τα έξοδα επιπλέον. 

Προσχολική εκπαίδευση: Η προσχολική εκπαίδευση και οι παιδικοί σταθμοί είναι 
ιδιωτικοί. Το κόστος περίπου, ανάλογα με το σχολείο και τις ώρες, είναι περίπου 900-1,200 
(για πρωί ή απόγευμα μόνο, για 3-4 ώρες ημερησίως, σε ντόπιο κέντρο) έως και 1,500-
2,000 SGD το μήνα για ολοήμερο, και ακόμα ακριβότερο για διεθνή σχολεία που έχουν 
προσχολικό τμήμα ή προνήπιο/ νήπιο.  

https://www.moe.gov.sg/education/preschool  - το ντόπιο σύστημα 

 https://www.sassymamasg.com/guide-to-local-preschools-in-singapore/  

 https://singapore.theexpat.com/blog/the-best-childcare-options-in-singapore/  

Ιδιωτικά διεθνή δημοτικά και γυμνάσεια/ λύκεια: 25,000 – 35,000 SGD ετησίως για 
το κάθε παιδί (συν επιπλέον έξοδα για σχολικό, στολές, εκδρομές κλπ) – τα αδέρφια 
συνήθως έχουν έκπτωση 5-10%.  

https://www.international-schools-database.com/  

Δημόσια δημοτικά και λύκεια Σιγκαπούρης: οι ξένοι μπορούν να κάνουν αίτηση 
ώστε τα παιδιά τους να φοιτήσουν στο ντόπιο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά δεν έχουν 
προτεραιότητα, ούτε εγγυημένη θέση. Πρώτη προτεραιότητα έχουν οι Σιγκαπουριανοί, 
δεύτεροι οι μόνιμοι κάτοικοι (Permanent Residents – PR), και τελευταίοι οι ξένοι – που 
σημαίνει πως το σχολείο μπορεί να είναι μακριά από το σπίτι και όχι η πρώτη, δεύτερή ή 
καν τρίτη σας επιλογή, και φυσικά υπάρχει πάντα η πιθανότητα να μην γίνουν δεκτοί και 
να πρέπει να φοιτήσουν σε ιδιωτικό σχολείο. Το κόστος είναι περίπου 6,000-10,000 το 
χρόνο για το κάθε παιδί. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:  

https://www.moe.gov.sg/education/education-system  

https://www.moe.gov.sg/admissions/international-students 

http://www.livinginsingapore.org/how-much-do-schools-cost-in-singapore/ 

 https://www.facebook.com/groups/438205052966017/ - Facebook support group 
for expat parents of children in local schools 

http://www.straitstimes.com/singapore/education/more-expats-find-it-tough-to-
get-kids-into-local-schools  

 Πανεπιστημιακή εκπαίδευση: https://www.moe.gov.sg/education/post-secondary  

 http://www.tnp.sg/news/singapore/breaking-down-uni-tuition-fees-singapore  

 



Πρεσβεία 

https://www.mfa.gr/missionsabroad/singapore  

 

Εκκλησία 

http://orthodoxchurch.sg/  

https://www.facebook.com/pages/Holy-Resurrection-Orthodox/277725238979889  

 

Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας 

Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ελληνικό σχολείο στην Σιγκαπούρη. Υπάρχουν 1-2 Ελληνίδες 
νηπιαγωγοί δασκάλες/ καθηγήτριες φιλολογίας που μένουν στη Σιγκαπούρη και 
παραδίδουν ιδιωτικά μαθήματα ελληνικών ατομικά ή σε μικρά γκρουπάκια.  

 

Ελληνικοί Χοροί 

Υπάρχει εδώ και λίγα χρόνια ένα γκρουπάκι ελληνικών χορών – μπορείτε βρείτε 
περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.facebook.com/The-GREEK-DanSING-Group-
1381189015499477/  

 

Πτήσεις 

Για Ελλάδα, το κόστος μιας πτήσης με επιστροφή ανέρχεται περίπου σε 800-1,500 SGD το 
άτομο. Υπάρχει και budget airline, η Scoot airlines, που πετάει απευθείας Αθήνα.  

www.flyscoot.com 

www.qatarairways.com (via Doha) 

www.turkishairlines.com (via Istanbul) 

KLM & Lufthansa also fly to Athens, but flights via Europe usually take longer 

 

Ζωή/ διασκέδαση/ ζωή με παιδιά/ ταξίδια 

https://www.timeout.com/singapore  

https://www.citynomads.com/singapore/  

http://thesmartlocal.com/  

http://thehoneycombers.com/singapore/things-to-do-with-kids-family-fun/  

https://www.littledayout.com/  

https://mylittlenomads.com/singapore-with-kids  


