
NEWSLETTER Nº5 

dĞĐŚŶŽůŽŐǇ�ĞĂƐǇ�ƚŽ�ƌĞƉůŝĐĂƚĞ͕�ƚƌĂŶƐĨĞƌ͕ �
ĂŶĚ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞ� 

MARCH 2019 



ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ  

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ... 

Η μελέτη ενεργειακής ολοκλήρωσης του εξοπλισμού που απαρτίζει τη 
μονάδα επίδειξης ολοκληρώθηκε με υποσχόμενα αποτελέσματα όσον 
αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη βιωσιμότητα της 
διαδικασίας. 

Μόλις ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της μονάδας, οι επόμενοι μήνες 
θα αφιερωθούν στην εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας στην 
πρώτη της θέση, HUERCASA (Segovia).  

Το πρόγραμμα LIFE ALGAECAN θα συνεχίσει τις δράσεις διάδοσης 
τους επόμενους μήνες, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης των 
προκαταρκτικών αποτελεσμάτων που ελήφθησαν: 
   -Τελική εκδήλωση του προγράμματος CYCLALG: Εργαστήριο          
μικροφυκών στις 15 Απριλίου 2019 (Lescar, Γαλλία) από την AlgEn. 
   -Τελικό συνέδριο και εργαστήριο του προγράμματος IMAP στις 31    
Μαΐου 2019 (Μιλάνο, Ιταλία) από την AlgEn. 
   -IWA Algae 2019 στις 1-2 Ιουλίου. (Valladolid, Ισπανία) από την CAR-
TIF & AlgEn. 

Ο σχεδιασμός της μονάδας επίδειξης ολοκληρώθηκε! Για το σκοπό αυτό, τα αποτελέσματα που 
ελήφθησαν σε εργαστηριακό επίπεδο από την καλλιέργεια ετεροτροφικών μικροφυκών και την ξήρανση 
με ψεκασμό στις προπαρασκευαστικές ενέργειες για το έργο ήταν πολύ σημαντικά, όπως ήταν και η 
μελέτη ενεργειακής ολοκλήρωσης . 

Το έργο LIFE ALGAECAN συνεχίζει να ταξιδεύει. Όλοι οι εταίροι του έργου 
έχουν πραγματοποιήσει διαφορετικές δραστηριότητες διάδοσης, όπως η 
παρουσίαση του έργου στο συνέδριο AlgaEurope 2018 στο Άμστερνταμ τον 
Δεκέμβριο από την AlgEn, παρουσιάζοντας τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα 
σε εργαστηριακά πειράματα ετεροτροφικών φυκών και διανέμοντας φυλλάδια 
για το έργο. 
 
Εκπρόσωποι της Huercasa, εταίρου του έργου, συμμετείχαν στη διεθνή 
έκθεση φρέσκων προϊόντων FRUIT LOGÍSTICA 2019, η οποία έλαβε χώρα στο 
Βερολίνο από τις 6 έως τις 8 Φεβρουαρίου. Εκεί υπήρξε η ευκαιρία να 
έρθουν σε επαφή με τις κύριες ομάδες-στόχους του έργου. 
 
Εκπρόσωποι του Ε.Μ.Π., συναντήθηκαν με την ελληνική εταιρεία Δ. 
ΝΟΜΙΚΟΣ, η οποία παρέχει ένα πλήρες φάσμα τυποποιημένων και επί 
παραγγελία προϊόντων τομάτας για τη βιομηχανία επεξεργασίας 

Μην ξεχνάτε! Εάν εκπροσωπείτε εγκατάσταση η οποία 
πραγματοποιεί: Επεξεργασία και μεταποίηση ζωικών ή / και φυτικών υλών στην 
παραγωγή τροφίμων ή / και ποτών, παραγωγή λιπασμάτων ή παραγωγή ζωοτροφών, η LIFE 
ALGAECAN σας προσκαλεί να συμμετάσχετε ως παρατηρητής στα διάφορα στάδια του 
έργου. Για αυτό, πρέπει μόνο να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που εμφανίζεται στην 
ιστοσελίδα μας: 

www.lifealgaecan.eu 


