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Δελτίο τύπου 20 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Η BASF συμμετέχει στον Παγκόσμιο Εθελοντικό Καθαρισμό Ακτών 

2021 

 Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Σύνδεσμο 
Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος και την Ελληνική Ένωση Προστασίας 
Θαλασσίου Περιβάλλοντος 

 

Στον Παγκόσμιο Εθελοντικό Καθαρισμό Ακτών 2021 συμμετείχε η BASF, με την 

εθελοντική δράση που διοργάνωσε σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών 

Πλαστικών Ελλάδος (Σ.Β.Π.Ε.) και την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου 

Περιβάλλοντος (HELMEPA), την Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου. 

Πάνω από 25 εργαζόμενοι της BASF, εταιρειών μελών του Σ.Β.Π.Ε. και της 

HELMEPA καθάρισαν την παραλία του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στο Φάληρο, 

συγκεντρώνοντας ένα μεγάλο όγκο απορριμμάτων. Ο καθαρισμός της παραλίας 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της 

BASF, τηρώντας όλα τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας από την Covid-19. 

«Με αυτή τη συμβολική προσπάθεια, θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα ότι τα 

πλαστικά δεν πρέπει να απορρίπτονται στο περιβάλλον. Η BASF είναι ιδρυτικό 

μέλος της παγκόσμιας Συμμαχίας για την εξάλειψη της ρύπανσης από πλαστικά 

απόβλητα (Alliance to End Plastic Waste), που περιλαμβάνει περίπου 80 εταιρείες, 
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συνεργαζόμενους φορείς και υποστηρικτές. Η συμμαχία έχει σαν στόχο την 

προώθηση λύσεων που μειώνουν και εξαλείφουν τα πλαστικά απόβλητα στο 

περιβάλλον και ιδιαίτερα στις θάλασσες μας», τόνισε ο κ. Βασίλης Γούναρης, 

Διευθύνων Σύμβουλος της BASF Ελλάς ΑΒΕΕ.  

«Βρεθήκαμε σήμερα στο Σ.Ε.Φ. προκειμένου να στείλουμε ένα μήνυμα ότι η 

βιομηχανία των πλαστικών πρωτοστατεί σε εκδηλώσεις που αφορούν την 

προστασία του περιβάλλοντος. Δράσεις καθαρισμού, όπως η σημερινή, αποτελούν 

μια έμπρακτη απόδειξη ότι όλοι μαζί, ενωμένοι, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την 

πρόκληση της ρύπανσης και να διαμορφώσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τις 

επόμενες γενιές. Τα πλαστικά μετά τη χρήση δεν είναι απορρίμματα αλλά 

αποτελούν έναν πολύτιμο πόρο, που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και να 

προσφέρει λύσεις, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής μας», δήλωσε ο κ. Ηλίας 
Μάμαλης, Εκτελεστικός Διευθυντής του Σ.Β.Π.Ε. 

 

Από την πλευρά της, η κα Όλγα Σταυροπούλου, Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής 

Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA δήλωσε: «Κάθε 

εθελοντικός καθαρισμός έχει μεγάλη αξία. Πέρα από την προφανή, δηλαδή αυτή της 

απομάκρυνσης απορριμμάτων από μια ακτή, δρούμε και προληπτικά 

αποτρέποντας να καταλήξουν ακόμα περισσότερα σκουπίδια στη θάλασσα. Αν 

συνεχίσουμε να ρυπαίνουμε με τους ίδιους ρυθμούς, εκτιμάται ότι το 2050 θα έχουμε 

περισσότερα πλαστικά παρά ψάρια στις θάλασσες. Επίσης, οι καθαρισμοί 

παραλιών μας βοηθούν να συνειδητοποιήσουμε ότι ένα πλαστικό καπάκι ή μια 

πλαστική σακούλα που θα προσπεράσουμε στην παραλία δεν είναι τόσο αθώα, 

αντιθέτως αποτελούν απειλή για το θαλάσσιο περιβάλλον, και αυτό είναι ακόμα ένα 

όφελος για όσους συμμετέχουν σε αυτή τη βιωματική δραστηριότητα. Μετά από 

κάθε καθαρισμό, πολλοί εθελοντές προχωράνε άμεσα σε αλλαγή συνηθειών. 

Μικρές αλλαγές, με μεγάλη αξία για την υγεία του πλανήτη μας».    

 

Η BASF ιδρυτικό μέλος της συμμαχίας Alliance to End Plastic Waste 

Η Συμμαχία για την εξάλειψη της ρύπανσης από πλαστικά απόβλητα (Alliance to 

End Plastic Waste) σχεδιάζει δράσεις όπου υπάρχει περισσότερη ανάγκη, 

εστιάζοντας σε τέσσερις βασικούς τομείς: Τη βελτίωση υποδομών για τη συλλογή 

και τη διαχείριση αποβλήτων και την αύξηση της ανακύκλωσης, την καινοτομία για 
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να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν νέες τεχνολογίες που διευκολύνουν την 

ανάκτηση και την ανακύκλωση των πλαστικών και που δημιουργούν αξία για τα 

πλαστικά μετά τη χρήση τους, την εκπαίδευση και δέσμευση των κυβερνήσεων, των 

επιχειρήσεων, των κοινοτήτων να λάβουν δράση, και τέλος, τον καθαρισμός 

περιοχών με συσσώρευση πλαστικών αποβλήτων στο περιβάλλον, ειδικότερα τους 

μεγαλύτερους αγωγούς αποβλήτων, όπως τα ποτάμια, που μεταφέρουν τα 

απόβλητα της στεριάς στις θάλασσες. Περισσότερα στο https://endplasticwaste.org/  

 

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 

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, στο 

www.basf.gr και στο www.facebook.com/BASF.Greece 
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