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ΕΠΕΙΓΟΝ 

(ενέργεια έως και 21.9.2022) 

 

  Πεκίνο, 10 Αυγούστου 2022 
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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 Διευθύνσεις 

   - Γραφείο Ο.Ε.Υ. Σαγκάης (μ. ημών, μ. e-mail) 

 

- 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: «Έκθεση Καινοτομίας στις Βιοεπιστήμες Κίνας-Ευρώπης». 

Σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης από τους διοργανωτές, σας γνωρίζουμε ότι, η 

Επιτροπή Υγείας της κινεζικής Επαρχίας Zhejiang (Ανατολική Κίνα) διοργανώνει την 

«Έκθεση Καινοτομίας στις Βιοεπιστήμες Κίνας-Ευρώπης» (http://www.msttp.com/homeEn), 

η οποία, ουσιαστικά, θα έχει την μορφή διαγωνισμού, με στόχο να αποτελέσει μια 

πλατφόρμα ανταλλαγής καινοτομίας, επώασης έργων, διεθνούς ερευνητικής συνεργασίας, 

βιομηχανικών εφαρμογών και χρηματοδότησης. 

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο διαγωνισμός αποτελεί ιδανική ευκαιρία προώθησης 

επιχειρηματικών σχεδίων, δικτύωσης με κινεζικά ή/και ευρωπαϊκά επενδυτικά κεφάλαια και 

ταχείας πρόσβασης στην κινεζική, αλλά και άλλες ασιατικές αγορές. Επίσης, οι 

συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν συνεργατικές κλινικές 

έρευνες ή δοκιμές, σε συνεργασία με μεγάλα νοσοκομεία και ιδρύματα ιατρικών ερευνών της 

Κίνας. Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με μεγάλες κινεζικές 

επιχειρήσεις βιο-φαρμακευτικής και ιατρικού εξοπλισμού, καθώς επίσης και να τύχουν 

επιδότησης των δραστηριοτήτων τους στην Έρευνα και Ανάπτυξη, έως και 10 εκ. RMB (~€ 

1,45 εκ.), αλλά και ευνοϊκής φορολογικής αντιμετώπισης από την τοπική κυβέρνηση. Τέλος, 

όσοι συμμετέχοντες φθάσουν στην τελική φάση, θα έχουν την δυνατότητα να εκθέσουν την 

mailto:vmes@gsrt.gr
mailto:gg3@minedu.gov.gr
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τεχνολογία ή τα προϊόντα τους στην «Διεθνή Έκθεση Ιατρικού Εξοπλισμού της Zhejiang», η 

οποία αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη έκθεση του κλάδου, στην Κίνα. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, μέσω της 

ιστοσελίδας http://www.msttp.com/homeEn/apply, έως και την Τετάρτη, 21η Σεπτεμβρίου 

2022, και η πρώτη αξιολόγηση των συμμετοχών θα διενεργηθεί τον Οκτώβριο 2022 και θα 

καταλήξει, ενδεχομένως και μέσω συνεντεύξεων, στις προτάσεις εκείνες που θα περάσουν 

στην ημιτελική φάση του διαγωνισμού. Η τελική αξιολόγηση, μέσω της οποίας θα επιλεγούν 

οι προτάσεις που θα βραβευθούν, θα πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια Νοεμβρίου-

Δεκεμβρίου 2022. 

Περισσότερες λεπτομέρειες έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, 

http://www.msttp.com/homeEn, ενώ τυχόν ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στους 

διοργανωτές, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην διεύθυνση 

intloffice.cmse@zjwjw.gov.cn. 

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΄ 
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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) 

- Επιμελητήριο Χαλκιδικής (e-mail: info@epichal.gr, ioanniskoufidis@gmail.com) 
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- 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.eoaen@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) 

- Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (e-mail: pef@pef.gr) 

- Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (e-mail: sfee@sfee.gr) 

- Σύνδεσμος Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (e-mail: info@efex.gr) 

- Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών (e-mail: info@pasipie.gr) 

- Σύνδεσμος Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (e-mail: info@seiv.gr) 
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