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Δελτίο τύπου 
3 Νοεμβρίου 2022 

Η εταιρεία αγροτεχνολογίας Solmeyea νικήτρια του διαγωνισμού 
καινοτομίας Innovation Hub 2022 της BASF.  

 Ο διαγωνισμός καινοτομίας Innovation Hub 2022 απευθύνεται σε 
νεοφυείς επιχειρήσεις και νέους ερευνητές και επιβραβεύει ιδέες και 
λύσεις που συμβάλλουν στην πράσινη ανάπτυξη. 

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

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

 

Η αγροβιοτεχνολογική εταιρία Solmeyea, η οποία παράγει πρωτεΐνες φυτικής 

προέλευσης με διαδικασίες υβριδικής κάθετης καλλιέργειας μικροφυκών, 

αναδείχτηκε νικήτρια του διαγωνισμού καινοτομίας Innovation Hub 2022, που 

διοργάνωσε η κορυφαία χημική εταιρεία BASF, με την υποστήριξη του Συνδέσμου 

Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών, και προβλήθηκε ζωντανά, την Τετάρτη, 2 

Νοεμβρίου. 

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε εταιρείες start-up καθώς και νέες και νέους 

ερευνητές, από 11 χώρες της κεντρικής και νότιας Ευρώπης, 

συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Φέτος, το θέμα του  διαγωνισμού εστίασε 

στις λύσεις εκείνες που συμβάλλουν στην ενίσχυση της Πράσινης ατζέντας - 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έξυπνες μετακινήσεις και βιώσιμη γεωργία.  
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Οι άλλοι τέσσερις φιναλίστ του τελικού ήταν η θermolysis, που έχει αναπτύξει μία 

καινοτόμο τεχνολογία μετατροπής πλαστικών απορριμμάτων σε καύσιμο, η  

farmAIr, με το σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης του στρες των φυτών για τον 

περιορισμό των ασθενειών, η Inteligg, που στοχεύει στην παροχή ευφυών λύσεων 

για έξυπνες πόλεις και κοινότητες και η Optimems Smart Energy Solutions, που 

έχει αναπτύξει ένα πλαίσιο λογισμικού που συμβάλλει στην εξοικονόμηση 

ενέργειας σε οικιακό περιβάλλον. 

«Εντυπωσιαστήκαμε από το υψηλό επίπεδο και στάδιο ωριμότητας όλων των 

υποψηφιοτήτων, οι οποίες επικεντρώνονται σε καινοτόμες λύσεις για την 

προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη 

βιώσιμη ανάπτυξη. Εύχομαι στην ομάδα της Solmeyea καλή επιτυχία στον Μεγάλο 

Τελικό, την Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου, όπου θα διαγωνιστεί με τους νικητές από 

τους αντίστοιχους διαγωνισμούς της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.», 

τόνισε ο κ. Βασίλης Γούναρης, Διευθύνων Σύμβουλος της BASF Ελλάς ΑΒΕΕ. 

«Είμαστε ευγνώμονες που μας δόθηκε η ευκαιρία να συμμετέχουμε στο 

διαγωνισμό και να παρουσιάσουμε την αποστολή μας, που έχει στόχο στην 

αξιοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα και την μετατροπή του σε απαραίτητα 

προϊόντα. Με τις καινοτομίες μας θέλουμε να συμβάλλουμε και εμείς, από την 

πλευρά μας, στη διατροφική ασφάλεια, την προστασία του κλίματος και στην 

αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης», δήλωσε ο κ. Βασίλης Στενός, Ιδρυτής και 

CEO της εταιρείας Solmeyea. 

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

Διευθύνων Σύμβουλο της BASF Ελλάς ΑΒΕΕ και Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου 

Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών, τον Δρ. Γεώργιο Νούνεση, Πρόεδρο του 

Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος», την κα 

Έφη Λαζαρίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη 

Νέα Γενιά» και τον κ. Παναγιώτη Σκαρλάτο, Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου 

Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών. 

Δείτε εδώ το βίντεο της εκδήλωσης:  
BASF INNOVATION HUB 2022 - GREECE LIVE EVENT - YouTube 
 

Παρακολουθήστε live τον μεγάλο τελικό Grand Finale, την Παρασκευή, 4 

Νοεμβρίου, στις 13.00 σε αυτό το link: https://lnkd.in/eyevhJAU  

https://www.youtube.com/watch?v=KGGB_KoekAU
https://lnkd.in/eyevhJAU
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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. Οι περίπου 111.000 εργαζόμενοι του 

Ομίλου της BASF συμβάλλουν στην επιτυχία των πελατών μας σε σχεδόν όλους τους κλάδους της 

οικονομίας και σε σχεδόν κάθε χώρα 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 €78,6 δισεκατομμυρίων το 2021. 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.  

 

 

 

http://www.join-innovationhub.com/
https://www.basf.com/global/en.html
https://www.basf.com/rs/sr/tools/legal/data-protection.html

	Η εταιρεία αγροτεχνολογίας Solmeyea νικήτρια του διαγωνισμού καινοτομίας Innovation Hub 2022 της BASF.

