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ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ 

Η μονάδα του έργου LIFE ALGAECAN έχει διακόψει τη λειτουργία της μέχρι την έναρξη της 
παραγωγής χυμού την άνοιξη από την εταιρεία VIPI (Σλοβενία). 
 
Στο μεταξύ, η πρόοδος επικεντρώθηκε τόσο στο σχέδιο δυνατότητας αναπαραγωγής της τεχνολογίας 
όσο και στην ανάλυση της αγοράς. 

Η μελέτη αγοράς εντόπισε τα κύρια εμπόδια 
στην εμπορευματοποίηση της τεχνολογίας. 

Η ανάλυση ΔΑΕΑ μπορεί να είναι ένα 
πολύ σημαντικό εργαλείο για κάθε 
επιχείρηση. 
Μπορεί να εντοπίσει και να 
εκμεταλλευτεί τα δυνατά σημεία της 
εταιρείας, να επενδύσει σε αυτά και να 
εκμεταλλευτεί τις μελλοντικές ευκαιρίες 
που μπορεί να προκύψουν. Μπορεί 
επίσης να εντοπίσει τις απειλές και τους 
κινδύνους που θα προκύψουν και να 
τους αποφύγει με τα κατάλληλα μέτρα. 

Η μονάδα επεξεργασίας θα είναι ξανά σε λειτουργία τους ερχόμενους ανοιξιάτικους 
μήνες στη VIPI όταν θα ξεκινήσει και πάλι η παραγωγή. Θα πραγματοποιηθούν 
περαιτέρω παρουσιάσεις του έργου και επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ... 

Όσον αφορά το σχέδιο δυνατότητας αναπαραγωγής για την καινοτόμο τεχνολογία επεξεργασίας του 
έργου LIFE ALGAECAN, ο πλήρης σχεδιασμός πραγματοποιείται για τις εταιρείες ΝΟΜΙΚΟΣ και 
AGROSPARTA στην Ελλάδα, η πρώτη για την επεξεργασία τομάτας και η δεύτερη για την επεξεργασία 

της ελιάς. 

Ένα σοβαρό μειονέκτημα είναι οι τιμές αγοράς 
των ανόργανων λιπασμάτων και των 
ζωοτροφών, οι οποίες είναι σημαντικά 
χαμηλότερες από το κόστος παραγωγής 
μικροφυκών. 
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ȟɓɋȽɒə�ɐɄɊɂɜȽ 
· ȧɂɜɘɐɄ�ɈȽɒə�ͳͲͲΨ�ɒɄɑ�ɎȽɏȽɀɘɀɛɑ�ɉɓɊȽɒɍɉəɐɎɄɑ 
· ȜɋȽɈɓɈɉɍɔɍɏɜȽ�ɋɂɏɍɠ 
· ȫɂɏɇȾȽɉɉɍɋɒɇɈɛ�ɉɠɐɄ�ɐɒɄ�ȾɇɍɊɄɖȽɋɜȽ�	�� 
· ȦɠɐɄ� ɀɇȽ� ɒɍɋ� ɚɉɂɀɖɍ� ɈȽɇ� ɒɄɋ� ɂɎɂɌɂɏɀȽɐɜȽ� ɓɀɏɣɋ�

ɉɓɊəɒɘɋ 
· ȠɋȽɉɉȽɈɒɇɈɛ�ɂɎɂɌɂɏɀȽɐɜȽ�ɉɓɊəɒɘɋ 
· ȯɗɄɉɛɑ�ɎɍɇɟɒɄɒȽɑ�ɒɂɉɇɈɟ�ȽɎɟȾɉɄɒɍ�ɈȽɇ�ɓɎɍɎɏɍɝɟɋ 
· ȧɂɜɘɐɄ�ɂɈɎɍɊɎɣɋ���ʹ�ɈȽɇ�ɂɌɍɇɈɍɋɟɊɄɐɄ�ɂɋɚɏɀɂɇȽɑ 
· ȥɂɏɁɍɔɍɏɜȽ�ɒɍɓ�ɓɎɍɎɏɍɝɟɋɒɍɑ 
· ȝɂɉɒɜɘɐɄ� ɒɄɑ� ȾɇɘɐɇɊɟɒɄɒȽɑ� ɒɘɋ� ɎȽɏəɎɉɂɓɏɘɋ�

ȾɇɍɊɄɖȽɋɇɣɋ 
· ȭɓɊɊɟɏɔɘɐɄ�Ɋɂ�ɒɇɑ�ɎɂɏɇȾȽɉɉɍɋɒɇɈɚɑ�ɍɁɄɀɜɂɑ 
· ȠɠɈɍɉȽ�ȽɋȽɎȽɏȽɀɟɊɂɋɍ�ɐɠɐɒɄɊȽ 

ȜɁɓɋȽɊɜɂɑ 
· ȝɂɉɒɇɐɒɍɎɍɜɄɐɄ� ɒɄɑ� ɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽɑ� ɎȽɏȽɀɘɀɛɑ�
ɔɓɈɇɣɋ 

· ȥɜɋɁɓɋɍɑ� ɊɟɉɓɋɐɄɑ� ɊɇɈɏɍɔɓɈɣɋ� Ɏɍɓ� ɂɎɄɏɂəɃɂɇ�
ɒɄɋ�ɎɍɇɟɒɄɒə�ɒɍɓɑ 

· ȜɐɒȽɅɚɑ�ɏɂɠɊȽ�ɉɓɊəɒɘɋ 
· ȯɎɂɏɋɜɈɄɐɄ� ɒɘɋ� ɎɏɍɒɇɊɛɐɂɘɋ� ɀɇȽ� ɖɄɊɇɈə�
ɉɇɎəɐɊȽɒȽ 

· ȥɉɜɊȽɈȽ�ɎȽɏȽɀɘɀɛɑ�ɔɓɈɇɣɋ 
· ȠɈɒɂɒȽɊɚɋɄ�ɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽ�ɚɀɈɏɇɐɄɑ 

 
 

· ȠɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄ�ɔɓɈɇɣɋ�Ƭ�ȽɋȽɎɒɓɐɐɟɊɂɋɄ�Ƚɀɍɏə 

· Ȫɇ�ɒəɐɂɇɑ�ɒɄɑ�ȾɇɍɉɍɀɇɈɛɑ�ɔȽɏɊȽɈɍȾɇɍɊɄɖȽɋɜȽɑ 

· ȟɇȽɒɏɍɔɇɈə�ɎɍɇɍɒɇɈə�ɁɓɋȽɊɇɈə 

· ȣɂɒɇɈɛ�ɂɇɈɟɋȽ�ɀɇȽ�ɒȽ�ɔɠɈɇȽ 

· ȭɒɏȽɒɄɀɇɈɛ� ɁɇȽɔɍɏɍɎɍɜɄɐɄɑ� ɀɇȽ� ɂɇɐɏɍɚɑ� ɒɏɍɔɜɊɘɋ�

ɈȽɇ�Ƀɘɍɒɏɍɔɣɋ 

· Ȣ�ɒəɐɄ�ɒɘɋ�ɔɓɐɇɈɣɋ�Ɏɏɍɝɟɋɒɘɋ�ɐɒɄɋ�ȠɓɏɣɎɄ 

· ȠɇɐɂɏɖɟɊɂɋɄ�ɎɍɉɇɒɇɈɛ�ɈȽɇ�ɖɏɄɊȽɒɍɁɍɒɇɈɟ�ɎɉȽɜɐɇɍ 

 

 

ȠɓɈȽɇɏɜɂɑ 

· Ȩɚɍɇ�ȽɋɒȽɀɘɋɇɐɒɚɑ 

· ȫɒɣɐɄ��ɒɘɋ�ɒɇɊɣɋ�ɒɄɑ�Ƚɀɍɏəɑ 

· ȫɏɍɈɉɛɐɂɇɑ�ɒɂɖɋɍɉɍɀɜȽɑ�ɎȽɏȽɀɘɀɛɑ�ɊɇɈɏɍɔɓɈɣɋ 

· ȜɊɔɇɐȾɄɒɂɜɒȽɇ�Ʉ�ȾɇɘɐɇɊɟɒɄɒȽ�ɒɘɋ�ɔɓɈɣɋ�ȽɎɟ�ɒȽ�ɉɠɊȽɒȽ 

· ȜɊɔɇɐȾɄɒɛɅɄɈɂ�ɒɍ�Ƚɋɣɒɂɏɍ�ȽɋɂɈɒɟ�ɟɏɇɍ�ɊɇɈɏɍɔɓɈɣɋ 

· Ȣ� ɂɓɏɘɎȽɝɈɛ� ɏɠɅɊɇɐɄ� Ɂɂɋ� ɂɜɋȽɇ� ɂɋȽɏɊɍɋɇɐɊɚɋɄ� ɐɂ�

ɂɎɜɎɂɁɍ�ȵɋɘɐɄɑ 

· ȠɎɂɋɁɓɒɚɑ�ɅɂɏɊɍɈɄɎɜɍɓ 

 

 

ȜɎɂɇɉɚɑ 


