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Έως τώρα

Στη συνέχεια

Η  μελέτη της ενεργειακής ολοκλήρωσης του εξοπλισμού που 
απαρτίζει τη μονάδα επίδειξης ολοκληρώθηκε καταλήγοντας σε 

υποσχόμενα αποτελέσματα σε ότι αφορά την εξοικονόμηση 
ενέργειας και τη βιωσιμότητα της μονάδας.  

Ο σχεδιασμός της μονάδας επίδειξης 
ολοκληρώθηκε! Για το σκοπό αυτό, τα αποτελέσματα 

που προέκυψαν από τα πειράματα εργαστηριακής κλίμακας 
για τις τεχνολογίες της εξάτμισης/συμπύκνωσης και της 
φυσικής όσμωσης στις προπαρασκευαστικές δράσεις ήταν 
πολύ χρήσιμα, καθώς επίσης και η μελέτη της ενεργειακής 
ολοκλήρωσης. 

Το έργο LIFE LEACHLESS συνεχίζει να ταξιδεύει. Εκπρόσωποι του έργου παρακολούθησαν το Συνέδριο των 
Ενδιαφερόμενων φορέων για την Κυκλική Οικονομία στις Βρυξέλλες, στις 20 και 21 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο 

του “European Circular Economy Stakeholder Platform” , στο οποίο είχαμε την ευκαιρία να δούμε το ενδιαφέρον 
που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις βιώσιμες λύσεις στα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως το έργο  
LIFE LEACHLES. Εκεί, είχαμε επίσης τη δυνατότητα να συζητήσουμε για το έργου με 
πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς.  

Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού της μονάδας 
επίδειξης, οι επόμενοι μήνες θα είναι αφοσιωμένοι στη 

συναρμολόγηση και εγκατάσταση του εξοπλισμού της 
μονάδας στη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων  
SECOMSA στο  Botarell (Tarragona) που αποτελεί το 
πρώτο μέρος που θα λειτουργήσει η μονάδα LIFE 

Το έργο LIFE LEACHLESS θα συνεχίσει τις δράσεις 
διάδοσής του το 2018, συμπεριλαμβανομένης της 

παρουσίασης των πρώτων αποτελεσμάτων στο “6th 
International Conference on Sustainable Solid Waste 
Management¨το οποίο θα λάβει χώρα στο νησί της Νάξου.  

Δεν ξεχνάμε τους συνεργάτες μας! Αν εκπροσωπείτε μια εγκατάσταση στην οποία παράγονται 
στραγγίσματα, ή μια εταiρία παραγωγής κεραμικών προϊόντων, το έργο LIFE LEACHLESS σας 

προσκαλέι 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:  

Το έργο LIFE LEACHLESS ξανά με τα παιδιά. Το 2ο 
εκπαιδευτικό εργαστήριο “LIFE LEACHLESS για 

παιδιά” έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 2017. 


