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5 Απριλίου 2019 

H BASF γιορτάζει τα 150 χρόνια του Περιοδικού Πίνακα των 

χημικών στοιχείων στο Athens Science Festival 

� Υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Chemgeneration σε 
συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών 
«Δημόκριτος» 
 

� Χορηγία της έκθεσης «Ο Περιοδικός Πίνακας στην καθημερινή ζωή» που 
διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Χημικών Βιομηχανιών 
 
 

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019 – Αθήνα.  

Το παγκόσμιο έτος του Περιοδικού Πίνακα των χημικών στοιχείων, που φέτος 

κλείνει 150 χρόνια από τη δημιουργία του από τον Ρώσο χημικό Dmitri Mendeleev,  

γιορτάζει η BASF Ελλάς ΑΒΕΕ, συμμετέχοντας στο φετινό Athens Science 

Festival, από τις 3 έως και τις 7 Απριλίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 

Στο κτίριο InnovAthens, η BASF υλοποίησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο 

«Chemgeneration - Μηδενική σπατάλη» σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο 

Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος». Μαθήτριες και μαθητές γυμνασίου 

και λυκείου πραγματοποίησαν διαδραστικά πειράματα χημείας που αφορούν στην 

ανακύκλωση του μετάλλου, στη διήθηση του νερού και την αποικοδόμηση του 

πλαστικού. Έτσι, ανακαλύπτουν πως η χημεία, η καινοτομία, τα νέα υλικά και οι 

τεχνολογίες του μέλλοντος συμβάλλουν στην κυκλική οικονομία.  

«Στη BASF δημιουργούμε χημεία για ένα βιώσιμο μέλλον. Αυτή η χημεία βασίζεται 

στα χημικά στοιχεία που βρίσκουμε στον Περιοδικό Πίνακα. Με τη συμμετοχή μας 
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στο Athens Science Festival, θέλουμε να προσφέρουμε την ευκαιρία στη νέα γενιά 

αλλά και σε όλους τους επισκέπτες να ανακαλύψουν πώς η χημεία μπορεί να 

δώσει λύσεις σε παγκόσμιες προκλήσεις και πως μπορεί να συμβάλλει στην 

προστασία του πλανήτη μας», δήλωσε ο Βασίλης Γούναρης, Διευθύνων 

Σύμβουλος της BASF Ελλάς ΑΒΕΕ. 

Επίσης, στο φετινό Athens Science Festival, η BASF υποστηρίζει τη διαδραστική 

έκθεση «Ο Περιοδικός Πίνακας στην καθημερινή ζωή», που διοργανώνει ο  

Σύνδεσμος Ελλήνων Χημικών Βιομηχανιών.  Σε αυτή την έκθεση, οι επισκέπτες 

γνωρίζουν και εμπεδώνουν τα χημικά στοιχεία που αποτελούν τον Περιοδικό 

Πίνακα, ανακαλύπτοντας τη σημασία της χημείας και πως αυτή συνδέεται άρρηκτα 

με την καθημερινότητά μας. 

Η BASF έχει σχεδιάσει και υλοποιεί με μεγάλη επιτυχία και κοινωνική απήχηση σε 

πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα εκπαιδευτικά προγράμματα “Chemgeneration” και 

“Teens’ Lab” για εφήβους και το “Kids’ Lab” για παιδιά δημοτικού. Το πρόγραμμα 

“Chemgeneration” έχει ενταχθεί στην ενότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

του  Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος».  

 

Περισσότερες πληροφορίες στο www.athens-science-festival.gr, στο 

www.chemgeneration.com και στο www.haci.gr. 

 

 
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 122.000 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 περίπου €63 δισεκατομμυρίων το 2018. 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. 
 
 


