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Τον Ιανουάριο του 2020, το έργο LIFE LEACHLESS 

συμμετείχε στη συνάντηση δικτύωσης των LIFE έργων που 

σχετίζονται με τα υγρά απόβλητα, που πραγματοποιήθηκε στη 

Βαρκελώνη (Ισπανία). Εκπρόσωποι του έργου LIFE LEACHLESS 

συμμετείχαν στο θεματικό εργαστήριο για την κυκλική οικονομία, 

παρουσίασαν το έργο και συμμετείχαν  σε επίσκεψη σε μονάδα 

επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, καθώς επίσης αντάλλαξαν 

απόψεις με εκπροσώπους άλλων έργων LIFE στον τομέα του 

νερού. 

Εξαιτίας της αβεβαιότητας που έχει προκαλέσει η εμφάνιση του COVID-19, δεν 

είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ακριβώς πότε θα λειτουργήσει η μονάδα στο 

σύμπλεγμα Zonzamas (Lanzarote), ευελπιστούμε όμως ότι θα γίνει το συντομότερο 

δυνατό. 

H ομάδα έργου του LIFE LEACHLESS συνεχίζει να εργάζεται προκειμένου 

να αναπτύξει τις δράσεις της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρά ταύτα, θα 

θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι την παρούσα περίοδο, προτεραιότητα έχει η υγεία 

όλων. Παρακαλούμε λοιπόν να ακολουθείτε τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών 

σχετικά με τον COVID-19 και να Μείνετε ασφαλείς!  

Η γνώμη σας μετράει! Αν εκπροσωπείτε μια εγκατάσταση στην οποία παράγονται 

στραγγίσματα ή μια εταιρία παραγωγής κεραμικών προϊόντων, το έργο LIFE LEACHLESS σας 

προσκαλεί να συμμετέχετε ως παρατηρητής στα διαφορετικά στάδια υλοποίησης του 

έργου. Για να γίνε αυτό, αρκεί να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο 

που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας 

Η επιδεικτική μονάδα του έργου εμφανίζεται στο στάδιο 

εκκίνησης και λειτουργίας στο πρώτο από τα μέρη όπου θα 

λειτουργεί (το σύμπλεγμα Zonzamas, στο νησί Lanzarote). 

Τον προηγούμενο Νοέμβρη, το έργο ήταν παρόν στην ECOMOONDO, η 

οποία πραγματοποιήθηκε στο Ρίμινι (Ιταλία). Η ομάδα του έργου LIFE 

LEACHLESS μοιράστηκε εμπειρίες με εκπροσώπους άλλων Ευρωπαϊκών 

έργων και εμπλεκόμενων φορέων για την κυκλική οικονομία.  

Σχεδιάζουμε  να λάβουμε μέρος σε διάφορα συνέδρια, εκθέσεις, εργαστήρια και 

άλλες εκδηλώσεις, που εξυπηρετούν τη διάδοση του έργου, καθώς και για τη 

δικτύωση. Όλα τα παραπάνω εξαρτώνται όμως από την εξέλιξη της κατάστασης, την 

οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα, εξαιτίας της εμφάνισης του COVID-19. 


