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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΕΠΕΙΓΟΝ

(ενέργεια έως και 31.8.2022)

Πεκίνο, 10 Αυγούστου 2022
Α.Π.: Φ. 2140/ΑΣ 1150

 Προς:

Κοιν.:

Ε.Δ.:

Βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μ. ημών, μ. e-mail)

- Υπουργείο Εξωτερικών
   - Διπλωματικό Γραφείο κ. Πρωθυπουργού
   - Διπλωματικό Γραφείο κ. Υπουργού
   - Διπλωματικό Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
   - Διπλωματικό Γραφείο Υφυπουργού, κ. Κ. Φραγκογιάννη
   - Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
   - Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ & ΑΣ
   - Γραφείο κ.κ. Α΄ & Β΄ Γενικών Διευθυντών
   - Α9, Β1, Β5, Β7, Δ4 & Γ1 Διευθύνσεις
   - Γραφείο Ο.Ε.Υ. Σαγκάης (μ. ημών, μ. e-mail)

   - ΜΑ ΕΕ

- Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων (μ. ημών, μ. e-mail)
   Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
   Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων (e-mail: m.christoula@gsrt.gr)

- Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων (μ. ημών, μ. e-mail)
   Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης
   (e-mail: gg3@minedu.gov.gr) 

Γραφείο κ. Πρέσβη
Θέμα: «5ος Διεθνής Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Ταλέντων».

Σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων και Κόμβων 
Έρευνας και Καινοτομίας (www.enrichcentres.eu), σας γνωρίζουμε ότι, η Δημοτική Αρχή 
της κινεζικής πόλης Jinan (Επαρχία Shandong, Ανατολική Κίνα) διενεργεί, για πέμπτο 
συνεχές έτος, τον εν θέματι διαγωνισμό.

Στον διαγωνισμό καλούνται να συμμετάσχουν άτομα ή ομάδες που έχουν αναπτύξει 
εμπορικά εφαρμόσιμη καινοτομία, η οποία, όμως, να μην έχει ακόμα εισέλθει σε στάδιο 
εμπορευματοποίησης, στους εξής πέντε (5) τομείς: α) Μαζικά δεδομένα και τεχνολογίες 
πληροφορικής νέας γενιάς, β) Ευφυής μεταποίηση και εξοπλισμός αιχμής, γ) Βιο-
φαρμακευτική και φροντίδα υγείας, δ) Νέες μορφές ενέργειας και νέα υλικά, καθώς και ε) 
Σύγχρονη γεωργία και οικολογική προστασία του περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μόνον σε έναν εκ των ανωτέρω τομέων. 
Επίσης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να είναι νεότεροι των πενήντα πέντε (55) 
ετών και να διαθέτουν κάποιον μεταπτυχιακό τίτλο ή ισοδύναμα τυπικά προσόντα.

Ο διαγωνισμός διενεργείται σε δύο (2) στάδια, ως εξής:
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1. Ο προκριματικός γύρος διενεργείται αποκεντρωμένα σε έξι (6) πόλεις του εξωτερικού 
και σε τέσσερις (4) πόλεις της Κίνας. Ειδικότερα για την χώρα μας, ο προκριματικός 
γύρος θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν 
συμμετοχή, έως και την Τετάρτη,  31η Αυγούστου 2022, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (info.app@aceie-europe.org) ή μέσω του δικτυακού τόπου του 
διαγωνισμού (http://competition.jn-rencai.com). Η εξέταση των συμμετοχών θα 
πραγματοποιηθεί εντός Σεπτεμβρίου 2022 και θα καταλήξει στην ανάδειξη πέντε (5) 
νικητών, οι οποίοι θα λάβουν χρηματικό έπαθλο ύψους 30.000 RMB (~€ 4.350) 
έκαστος, και δέκα (10) επιλαχόντων, οι οποίοι θα λάβουν χρηματικό έπαθλο ύψους 
10.000 RMB (~€ 1.450) έκαστος.

2. Ο τελικός γύρος θα πραγματοποιηθεί στην Jinan, πιθανότατα κατά το β΄ ήμισυ του 
Οκτωβρίου 2022, και θα οδηγήσει στην χορήγηση πέντε (5) πρώτων βραβείων, τα 
οποία θα συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο ύψους 50.000 RMB (~€ 7.245) 
έκαστο, δεκαπέντε (15) δεύτερων βραβείων, τα οποία θα συνοδεύονται από 
χρηματικό έπαθλο ύψους 30.000 RMB (~€ 4.350) έκαστο, και είκοσι πέντε (25) 
τρίτων βραβείων, τα οποία θα συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο ύψους 20.000 
RMB (~€ 3.000) έκαστο.

Περισσότερες λεπτομέρειες έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, 
http://competition.jn-rencai.com/en/.

Τέλος, προς πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε συναφές σημείωμα που μας 
περιήλθε από τον Σύνδεσμο Κινεζικής-Ευρωπαϊκής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 
(https://www.aceie-europe.org/), καθώς επίσης και την αίτηση συμμετοχής που θα πρέπει να 
συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους, σε περίπτωση που επιλέξουν να συμμετάσχουν 
στον διαγωνισμό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Θα παρακαλούσαμε για την ενημέρωση των μελών σας.

Επίσης, θα παρακαλούσαμε τις εν κοινοποιήσει Β1 Διεύθυνση του Υπουργείου 
Εξωτερικών, Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων της Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως προβούν σε κατά την κρίση τους περαιτέρω 
ενέργειες ενημέρωσης επιχειρήσεων και φορέων της χώρας μας.

Ο Διευθύνων

Γεώργιος Χατζηπέτρος
Γραμματέας Ο.Ε.Υ. Α΄

Συν.: α) Σημείωμα Συνδέσμου Κινεζικής-Ευρωπαϊκής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
             (2 σελ.)
         β) Αίτηση συμμετοχής (3 σελ.)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

- Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (e-mail: keeuhcci@uhc.gr)
- Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (e-mail: info@acci.gr, excom@acci.gr)
- Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (e-mail: root@ebeth.gr)
- Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς
  (e-mail: evep@pcci.gr, commerce@pcci.gr)
- Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης (e-mail: info@rodopicci.gr)
- Επιμελητήριο Αιτολωοακαρνανίας (e-mail: contact@epimetol.gr, president@epimetol.gr)
- Επιμελητήριο Αχαΐας (e-mail: ea@e-a.gr, pm@loux.gr)
- Επιμελητήριο Βοιωτίας (e-mail: epimviot@otenet.gr)
- Επιμελητήριο Γρεβενών (e-mail: ebegreve@grevenanet.gr)
- Επιμελητήριο Δράμας (e-mail: ccidrama@dramanet.gr)
- Επιμελητήριο Δωδεκανήσου (e-mail: info@ebed.gr, president@ebed.gr)
- Επιμελητήριο Έβρου (e-mail: epimevro@otenet.gr, topsidis@gmail.com)
- Επιμελητήριο Ευβοίας (e-mail: info@eviachamber.gr)
- Επιμελητήριο Ευρυτανίας (e-mail: info@epimelitirio-evrytania.gr, 
epimevri@hotmail.com)
- Επιμελητήριο Ζακύνθου (e-mail: zantecci@otenet.gr)
- Επιμελητήριο Ηλείας (e-mail: ilich-gr@otenet.gr, presidentilia@gmail.com)
- Επιμελητήριο Ημαθίας (e-mail: chamimat@otenet.gr)
- Επιμελητήριο Ηρακλείου (e-mail: info@ebeh.gr, president@ebeh.gr)
- Επιμελητήριο Θεσπρωτίας (e-mail: cci@e-thesprotias.gr)
- Επιμελητήριο Ιωαννίνων (e-mail: info@cci-ioannina.gr)
- Επιμελητήριο Καβάλας (e-mail: info@chamberofkavala.gr)
- Επιμελητήριο Καρδίτσας (e-mail: karditsacci@cld.gr, info@karditsacci.gr)
- Επιμελητήριο Κέρκυρας (e-mail: eparkeia@corfucci.gr)
- Επιμελητήριο Κεφαλληνίας & Ιθάκης (e-mail: chamberk@otenet.gr)
- Επιμελητήριο Κιλκίς (e-mail: info@ebekilkis.gr)
- Επιμελητήριο Κοζάνης (e-mail: chambers@otenet.gr)
- Επιμελητήριο Κορινθίας (e-mail: info@korinthiacc.gr)
- Επιμελητήριο Κυκλάδων (e-mail: portal@cycladescc.gr)
- Επιμελητήριο Λακωνίας (e-mail: gytheioc@otenet.gr, gia_panar@hotmail.com)
- Επιμελητήριο Λάρισας (e-mail: info@larcci.gr)
- Επιμελητήριο Λασιθίου (e-mail: info@epimlas.gr, president@epimlas.gr)
- Επιμελητήριο Λέσβου
  (e-mail: info@lesvos-chamber.com, presidentoffice@lesvos-chamber.com)
- Επιμελητήριο Λευκάδας (e-mail: info.lefkadachamber@gmail.com)
- Επιμελητήριο Μαγνησίας (e-mail: info@cci-magnesia.gr)
- Επιμελητήριο Μεσσηνίας (e-mail: info@messinianchamber.gr, info@mcci.gr)
- Επιμελητήριο Ξάνθης (e-mail: info@ebex.gr, ebex@otenet.gr)
- Επιμελητήριο Πέλλας (e-mail: info@pellachamber.gr)
- Επιμελητήριο Πιερίας (e-mail: champier@otenet.gr, proedros@champie.ondsl.gr)
- Επιμελητήριο Πρέβεζας (e-mail: info@prevezachamber.gr, 
president@prevezachamber.gr)
- Επιμελητήριο Ρεθύμνης (e-mail: manager@eber.gr)
- Επιμελητήριο Σάμου (e-mail: samcci@otenet.gr)
- Επιμελητήριο Σερρών (e-mail: eves@eves.gr)
- Επιμελητήριο Τρικάλων (e-mail: info@trikala-chamber.gr, vrantza@trikala-chamber.gr)
- Επιμελητήριο Φθιώτιδας (e-mail: info@fthiotidoscc.gr, kyritsist@gmail.com)
- Επιμελητήριο Φλωρίνης (e-mail: eveflo@otenet.gr)
- Επιμελητήριο Φωκίδας (e-mail: info@epimelitiriofokidas.gr)
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- Επιμελητήριο Χαλκιδικής (e-mail: info@epichal.gr, ioanniskoufidis@gmail.com)
- Επιμελητήριο Χανίων (e-mail: epimel@chania-cci.gr)
- Επιμελητήριο Χίου (e-mail: info@chioschamber.gr)
- Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών
  (e-mail: info@eoaen.com, proedros.eoaem@gmail.com,
               proedros@lefkadachamber@gmail.com)
- Επιμελητήριο Ελληνο-Κινεζικής Οικονομικής Συνεργασίας (e-mail: info@gcec.gr)
- Ελληνοκινεζικό Επιχειρηματικό Επιμελητήριο (e-mail: contact@chinese-center.gr)
- Ελληνο-Κινεζικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
  (e-mail: info@chinese-chamber.gr)
- Ελληνοκινεζικός Οργανισμός Φιλίας & Συνεργασίας (e-mail: grchorg@gmail.com)


