
Ιούλιος

www.lifeleachless.eu 

Βιώσιμη επεξεργασία 

στραγγισμάτων



 
Έως τώρα

Στη συνέχεια

Έχει ολοκληρωθεί  η συναρμολόγηση της  
μονάδας φυσικής ώσμωσης (στο πιλοτικό 

σύστημα. Τους ερχόμενους μήνες, το τμήμα 
εξάτμισης / συμπύκνωσης θα εγκατασταθεί και 
θα συναρμολογηθεί. 

Το έργο LIFE LEACHLESS παρουσίασε τα 

αποτελέσματα των Προκαταρκτικών Δράσεων στο 6
ο
 

Διεθνές Συνέδριο για τη Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών 

Αποβλήτων, που πραγματοποιήθηκε στο νησί της 

Νάξου από τις 13 έως τις 16 Ιουνίου. 

Μόλις ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση της πιλοτικής 

μονάδας φυσικής όσμωσης, οι επόμενοι μήνες θα αφιερωθούν 

στη συναρμολόγηση του τμήματος της εξάτμισης / 

συμπύκνωσης και στην εγκατάσταση αυτών στην αρχική τοποθεσία του συστήματος, 

στη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων SECOMSA στο Botarell (Tarragona). 

Το έργο LIFE LEACHLESS θα συνεχίσει τις δράσεις 

διάδοσης με το XXXV Εθνικό Συνέδριο Χημικής 

Μηχανικής που θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στην Σαλαμάνκα 

(Ισπανία). 

Εξακολουθούμε να επιθυμούμε περισσότερους συνεργάτες! 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 γίνει αυτό, αρκεί να 

συμπληρώσετε το ανάλογο ερωτηματολόγιο που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας:  www.lifeleachless.eu. 

 

Το έργο LIFE LEACHLESS αυξάνει την εμπειρία του στην φυσική όσμωση. 

Εκπρόσωποι της τεχνικής ομάδας του LIFE LEACHLESS πήγαν στην έδρα της 

Aquaporin στη Δανία για να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σχετικά με την φυσική 

όσμωση. Επιπλέον, λόγω της συνεργασίας του έργου με το συγκεκριμένο 

φορέα, δημοσιεύθηκε ένα επίσημο έγγραφο με τα αποτελέσματα που έχουν 

επιτευχθεί μέχρι στιγμής σε ότι αφορά τη φυσική όσμωση. 

Το έργο LIFE LEACHLESS συνεχίζει να γνωστοποιείται σε πολλές εκδηλώσεις. Εκπρόσωποι του έργου 

παρακολούθησαν το σεμινάριο που διοργάνωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας στη 

Μαδρίτη για τους συμμετέχοντες στην προκύρηξη H2020 για την βιοοικονομία. Το έργο παρουσιάστηκε 

επίσης στην ενημερωτική ημερίδα Horizon 2020 Info Day για την προκύρηξη Societal Challenge του 

2019 που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες.    


