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Στη συνέχεια... 

H συναρµολόγηση και εγκατάσταση της µονάδας 
επίδειξης στις εγκαταστάσεις της HUERCASA 
ολοκληρώθηκε ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες 
δοκιµές.  

Το έργο LIFE ALGAECAN παρουσιάστηκε τον Μάιο σε φοιτητές του 
τµήµατος χηµείας του Πανεπιστηµίου της Σαλαµάνκα που 
επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του CARTIF, αναλύοντας τους 
στόχους και την πορεία του έργου. 

Στις 19 Ιουνίου έλαβε χώρα η δεύτερη συνάντηση παρακολούθησης 
στις εγκαταστάσεις της HUERCASA. Η οµάδα του έργου και η κ. Ma-
ría Rodríguez (NEEMO monitor), επισκέφτηκαν την µονάδα και 
παρακολούθησαν τον τρόπο λειτουργίας της. 

Σε συνέχεια της έναρξης της λειτουργίας της µονάδας, τους επόµενους µήνες 
θα γίνοι διαφορετικά πειράµατα ώστε να επιτευχθούν οι βέλτιστες συνθήκες 
επεξεργασίας και ξήρανσης των µικροφύκων. 

Το έργο LIFE ALGAECAN παρουσιάστηκε στο 7th 
International Conference on Sustainable Solid Waste 
Management (26-29 Ιουνίου) στο Ηράκλειο της 
Κρήτης. 

Το έργο LIFE ALGAECAN, τους επόµενους µήνες, θα συνεχίσει τις δράσεις 
διάδοσης, παρουσιάζοντας επίσης και τα πρώτα αποτελέσµατα από την 
λειτουργία της µονάδας , στα παρακάτω: 

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 

- IWAlgae 2019 Congress, 1 - 2 Ιουλίου (Valladolid, Ισπανία) από τους εταίρους CAR-
TIF&AlgEn. 

- Workshop “Shaping the EUROPE of Tomorrow" στις Βρύξέλες στις 18 
Σεπτεµβρίου. 

Στην τελική εκδήλωση του έργου CyclAlg, µέλη του οργανισµού AlgEn µίλησαν για το έργο       
ALGAECAN και δικτυώθηκαν µε τεχνολογικά κέντρα, οµάδες άλλων έργω αλλά και οργανισµούς 
που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της γεωργίας, της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και των 
φυκών. Η εκδήλωση έγινε στο Pau της Γαλλίας, 14-16 Απριλίου.  

Μέχρι Σήµερα... 


