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Μετά την κατάσταση που επικράτησε τους τελευταίους μήνες λόγω της πανδημίας 
του COVID-19, υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας της μονάδας 
επεξεργασίας LIFE ALGAECAN στον δεύτερο χώρο επίδειξης στη Σλοβενία. 
Αυτή τη στιγμή έχει ήδη εγκατασταθεί στην εταιρεία VIPI d.o.o. και ξεκίνησε να 
λειτουργεί με την καλλιέργεια μικροφυκών από τον συνεργαζόμενο εταίρο AlgEn, 
κέντρο τεχνολογίας φυκιών. 

Το ΕΜΠ, ο Έλληνας εταίρος του Έργου, συνεχίζει 
τις προόδους σχετικά με τη μελέτη των 
αποτελεσμάτων που προέκυψαν και τις πιθανές 
χρήσεις των τελικών προϊόντων, όπως τα 
λύματα και η σκόνη μικροφυκών. 
Αναπτύσσουν ένα σχέδιο για τη δυνατότητα 
αναπαραγωγής και μεταφοράς της τεχνολογίας 
του έργου σε άλλες ευρωπαϊκές περιοχές, το 
οποίο συνεπάγεται προτάσεις για μεγάλης 
κλίμακας εφαρμογή. 

Τους τελευταίους μήνες δεν ήταν δυνατή η παρακολούθηση εκδηλώσεων δικτύωσης, 
πράγμα το οποίο δεν σημαίνει ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος σε αυτόν τον τομέα. Το 
έργο LIFE ALGAECAN διατηρεί επαφή με άλλα έργα με παρόμοια θέματα και προσπαθεί 
να συμμετάσχει σε ένα κοινό φόρουμ για τη διάδοσή του. 

Η μονάδα επεξεργασίας θα λειτουργήσει για 5 μήνες στο VIPI και στόχος είναι 
να επιτευχθούν καλά αποτελέσματα, όπως στην HUERCASA (Ισπανία), αν και 
αυτή τη φορά είναι επεξεργασία φρούτων και όχι λαχανικών. 

Σχεδιάζουμε να παρακολουθήσουμε άλλα συνέδρια, εκθέσεις, εργαστήρια και 
άλλες εκδηλώσεις διάδοσης του Έργου που έχουν αναβληθεί, μεταξύ αυτών το 
συνέδριο «CHISA 2020» που αναβλήθηκε για 6 μήνες και το «Διαχείριση νερού, 
αποβλήτων και ενέργειας» που αναβλήθηκε για 1 χρόνο. Αυτό θα εξαρτηθεί από 
την εξέλιξη της κατάστασης σχετικά με το ξέσπασμα του COVID-19. 

Θέλουμε να αποκτήσουμε περισσότερους ακόλουθους! 
Αν εκπροσωπείτε μια εγκατάσταση που εκτελεί: Επεξεργασία ζωικών ή/και φυτικών υλικών στην 
παραγωγή τροφίμων και/ή ποτών, παραγωγή λιπασμάτων ή παραγωγή ζωοτροφών, το έργο LIFE AL-
GAECAN σας προσκαλεί να συμμετάσχετε ως παρατηρητής στα διάφορα στάδια του έργου. Για να το 
κάνετε αυτό, απλώς συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο στην ιστοσελίδα μας: 

www.lifealgaecan.eu 
YOUTUBE video plant 
LIFE ALGAECAN 
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