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Δελτίο τύπου 
11 Νοεμβρίου 2021 

Η Stymon Natural Products νικήτρια του διαγωνισμού 
καινοτομίας Innovation Hub 2021 της BASF.  

 Ο διαγωνισμός καινοτομίας Innovation Hub 2021 επιβραβεύει ιδέες και 
λύσεις που συμβάλλουν στην πράσινη ανάπτυξη. 

 Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε 11 χώρες της κεντρικής και νότιας 
Ευρώπης.  
 

 Στην Ελλάδα, ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του 
Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών 
 

Η Stymon Natural Products ανακηρύχθηκε νικήτρια του διαγωνισμού Innovation 

Hub 2021 που διοργάνωσε η BASF, η κορυφαία χημική εταιρεία, με την 

υποστήριξη του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών, την Τρίτη, 9 

Νοεμβρίου 2021. 

Η νεοφυής επιχείρηση με έδρα την Πάτρα εντυπωσίασε την επιτροπή αξιολόγησης 

με την καινοτόμο ιδέα της που αφορά στη μετατροπή φυτικών αποβλήτων από τα 

ελαιοτριβεία σε προϊόντα υψηλής αξίας και ποιότητας για τον αγροδιατροφικό 

κλάδο και τη βιομηχανία ζωοτροφών! 

"Είμαστε ενθουσιασμένοι για την νίκη μας στον τελικό του BASF Innovation Hub 

2021. Είμαστε σίγουροι για την καινοτομία και την ποιότητα των προϊόντων και 

των τεχνολογιών που αναπτύσσουμε, αλλά, σίγουρα, είναι πάντα πολύ ωραίο να 
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αναγνωρίζονται οι προσπάθειες μας και από άλλους. Ειδικά, όταν πρόκειται για 

μία εταιρεία με υψηλή εξειδίκευση στην έρευνα και ανάπτυξη όπως η BASF. 

Ευχαριστούμε θερμά τους διοργανωτές του διαγωνισμού που μας πρόσφεραν τη 

δυνατότητα να παρουσιάσουμε τη καινοτόμο λύση μας», τόνισε ο κ. Ιωάννης 

Χαλούλος από τη Stymon Natural Products.  

«H επιλογή του νικητή ήταν πολύ δύσκολη γιατί και οι πέντε ιδέες που 

προκρίθηκαν στον τελικό ήταν εξαιρετικές. Την Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου και ώρα 

13.00 θα πραγματοποιηθεί ο Μεγάλος Τελικός, στον οποίο θα συμμετέχουν οι 

νικητές των τοπικών διαγωνισμών από τις 11 χώρες της κεντρικής και νότιας 

Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.  Ευχόμαστε καλή επιτυχία στη 

Stymon Natural Products στον Μεγάλο Τελικό,» δήλωσε ο κ. Βασίλης Γούναρης, 

Διευθύνων Σύμβουλος της BASF Ελλάς ΑΒΕΕ και Πρόεδρος της επιτροπής 

αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

Η επιτροπή αξιολόγησης απαρτίστηκε από τον κ. Βασίλη Γούναρη, Διευθύνοντα 

Σύμβουλο της BASF Ελλάς και Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών 

Βιομηχανιών, την κα Χρυσούλα Εξάρχου, Πρόεδρο του Quality Net Foundation, 

τον κ. Γιάννη Μανιάτη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά και 

πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, και τον κ. 

Παναγιώτη Σκαρλάτο, Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών 

Βιομηχανιών. 

Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε 11 χώρες της κεντρικής και νότιας Ευρώπης, και 

απευθύνεται σε εταιρείες start-up καθώς και σε νέες και νέους επιστήμονες που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς της καθαρής ενέργειας, της βιώσιμης γεωργίας 

και της κυκλικής οικονομίας. 

Δείτε εδώ το βίντεο της εκδήλωσης: 

https://www.youtube.com/watch?v=n2nX8nL7kKY 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 

http://www.join-innovationhub.com/. 

 

Σχετικά με τη BASF 
Στη BASF, δημιουργούμε χημεία για ένα βιώσιμο μέλλον. Συνδυάζουμε την οικονομική επιτυχία με 

την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική ευθύνη. Περισσότεροι από 110.000 εργαζόμενοι 

https://www.youtube.com/watch?v=n2nX8nL7kKY
http://www.join-innovationhub.com/
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του Ομίλου της BASF συμβάλλουν στην επιτυχία των πελατών μας σε σχεδόν όλους τους κλάδους 

της οικονομίας και σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου. Η γκάμα των προϊόντων μας 

διαρθρώνεται σε έξι τομείς: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, 

Nutrition & Care και Agricultural Solutions. Η BASF κατέγραψε πωλήσεις ύψους €59 
δισεκατομμυρίων το 2020. Η BASF είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια της Φρανκφούρτης (BAS) 

και ως American Depositary Receipts (BASFY) στις ΗΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες είναι 

διαθέσιμες στο www.basf.com. 

 

Σχετικά με το Σύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών 

Ο ΣΕΧΒ ιδρύθηκε το 1994 και εκπροσωπεί την ελληνική χημική βιομηχανία, η αξία της παραγωγής 

της χημικής βιομηχανίας ανέρχεται σε  2,5 δις, απασχολεί άμεσα 16.000 εργαζόμενους, οι 

εξαγωγές των χημικών συνεισφέρουν στο 12.1% του συνόλου των εξαγωγών, το 2019 είχαν 
αύξηση κατά 17.2%. Υποστηρίζει σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας τρόφιμα, 

μέταλλα, γεωργία, τουρισμός κλπ. Ο ΣΕΧΒ είναι πλήρες μέλος του Πανευρωπαϊκού Συμβουλίου 

της Χημικής Βιομηχανίας (CEFIC). 
 

Για περισσότερες πληροφορίες περί της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την BASF: 
https://www.basf.com/rs/sr/tools/legal/data-protection.html.  
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