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Ξεκίνησε ο διαγωνισμός καινοτομίας Innovation Hub 2021 της 
BASF  

 
 Ο διαγωνισμός καινοτομίας Innovation Hub 2021 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 

 Ο διαγωνισμός διεξάγεται με την υποστήριξη του Συνδέσμου Ελληνικών 
Χημικών Βιομηχανιών 

 

Η BASF, η κορυφαία χημική εταιρεία, διοργανώνει το διαγωνισμό καινοτομίας BASF 

Innovation Hub 2021, με την υποστήριξη του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών 

Βιομηχανιών.  Στο διαγωνισμό συμμετέχουν εταιρείες start-up και φυσικά πρόσωπα από 

11 χώρες της κεντρικής και νότιας Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Θα 

βραβευτούν οι πιο καινοτόμες ιδέες που στοχεύουν σε μία αειφόρο ανάπτυξη. Φέτος ο 

διαγωνισμός εστιάζει στις λύσεις εκείνες που συμβάλλουν στην ενίσχυση της Πράσινης 

ατζέντας -  καθαρή ενέργεια, βιώσιμη γεωργία και κυκλική οικονομία.  

“Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελούν μια τεράστια 

πρόκληση για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν πλέον θέσει ως 

στόχο να γίνουν οι πρώτες κλιματικά ουδέτερες χώρες στον κόσμο. Μεταξύ άλλων, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ψήφισε την Πράσινη Συμφωνία, ένα σύνολο μέτρων για την 

επίτευξη μιας καθαρής, κυκλικής οικονομίας. Αποτελεί καθήκον μας να αναλάβουμε 
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πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση. Με το διαγωνισμό Innovation Hub 2021, θέλουμε 

να επιβραβεύσουμε καινοτόμες προσπάθειες που συμβάλλουν στην επίτευξη της 

Πράσινης Συμφωνίας”, δήλωσε ο κ. Βασίλης Γούναρης, Διευθύνων Σύμβουλος της 

εταιρείας BASF Ελλάς ΑΒΕΕ και Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών 

Βιομηχανιών. 

«Οι  στόχοι της πράσινης συμφωνίας είναι φιλόδοξοι. Για να τους πετύχουμε θα πρέπει να 

υπάρξει μία ευρύτατη υποστήριξη και καινοτόμες λύσεις. Χαιρετίζουμε και στηρίζουμε τη 

πρωτοβουλία της BASF να αναδείξει, μέσω του διαγωνισμού, τις ευκαιρίες που υπάρχουν 

και τη συμβολή του επιστημονικού προσωπικού στην επίτευξη των στόχων, τόνισε ο κ. 

Παναγιώτης Σκαρλάτος, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών 

Βιομηχανιών. 

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων είναι η 15η Σεπτεμβρίου 

2021. Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, η επιτροπή αξιολόγησης θα επιλέξει την 

καλύτερη πρόταση από την Ελλάδα. Στη συνέχεια, οι νικητές των τοπικών διαγωνισμών 

θα συμμετάσχουν στον Μεγάλο Τελικό. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μεμονωμένα φυσικά 

πρόσωπα άνω των 18 ετών ή ομάδες που περιλαμβάνουν έως πέντε μέλη, ασχέτως αν 

έχουν συστήσει εταιρεία ή όχι. Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι ότι η 

υποβληθείσα πρόταση πρέπει, άμεσα ή έμμεσα, να συμβάλλει στη δημιουργία λύσεων για 

καθαρή, αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή ενέργεια, για βιώσιμη γεωργία καθώς επίσης 

λύσεων που επιτρέπουν τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο 

υποβολής των αιτήσεων, επισκεφτείτε την 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 

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. 

 

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