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Τα νέα της Πράξης

Κορυφαίοι φορείς από την Ελλάδα και
την Κύπρο , συμπράττουν για έναν κοινό
σκοπό , την επιτόπια διαχείριση των
υγρών νοσοκομειακών αποβλήτων .

T4H
Treatment
for Ηospitals

Λίγα λόγια για την Πράξη

Στόχος είναι η εφαρμογή κατάλληλης
τεχνολογίας επιτόπιας επεξεργασίας
υγρών νοσοκομειακών αποβλήτων
για την απομάκρυνση αναδυόμενων
ρύπων και παθογόνου φορτίου πριν
αυτά καταλήξουν στην κεντρική
Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Λυμάτων της εκάστοτε πόλης. Το
Τ4Η υλοποιείται στο πλαίσιο του
Προγράμματος Συνεργασίας V-A
Interreg Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020
και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και
από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας
και της Κύπρου.
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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Οι Νοσοκομειακές Μονάδες , μέσω των
υγρών αποβλήτων που παράγουν ,

αποτελούν μια σημαντική πηγή
απόρριψης φαρμακευτικών ουσιών ,

παθογόνων μικροοργανισμών αλλά και
βακτηρίων ανθεκτικών στις
αντιβιοτικές ενώσεις και γονιδίων που
φέρουν ανθεκτικότητα σε αυτές στα
κεντρικά συστήματα επεξεργασίας.

Όταν τα νοσοκομειακά υγρά απόβλητα
απορριφθούν στο αποχετευτικό
σύστημα , χωρίς καμία
προεπεξεργασία , επιβαρύνουν το
ρυπογόνο φορτίο των αστικών
λυμάτων με αυτές τις δύσκολα
απομακρυνόμενες και επικίνδυνες
ουσίες και μικροοργανισμούς.  

Αποτέλεσμα αυτού είναι , το
παραγόμενο επεξεργασμένο υγρό
απόβλητο από τις κεντρικές
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων
(ΕΕΛ) να απορρίπτεται στο περιβάλλον
ή να επαναχρησιμοποιείται για
σκοπούς άρδευσης έχοντας
επιβαρυμένο φορτίο από
συγκεντρώσεις φαρμακευτικών
ουσιών , μικροοργανισμών και
γονιδίων ανθεκτικών στις αντιβιοτικές
ενώσεις.

Μια πιθανή λύση στο εν λόγω
πρόβλημα στοχεύει να δώσει το
ερευνητικό έργο «T4H» προτείνοντας
αποτελεσματική προεπεξεργασία των
νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων ,

πριν εισέλθουν στο αποχετευτικό
σύστημα , χρησιμοποιώντας
συνδυασμένες πιλοτικές μονάδες
εξειδικευμένης τεχνολογίας για την
απομάκρυνση των προαναφερθέντων
παραγόντων. 
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ
TREATMENT FOR
HOSPITALS «T4H»;
Το έργο «Επιτόπια Διαχείριση
Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων με
Στόχο τη Βελτίωση της Απόδοσης των
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων
και της Αξιοποίησης των Εκροών» με
το ακρωνύμιο Treatment for Hospitals

«T4H», έχει ως αντικείμενο την
εφαρμογή κατάλληλης τεχνολογίας
επιτόπιας επεξεργασίας υγρών
νοσοκομειακών αποβλήτων για την
απομάκρυνση αναδυόμενων ρύπων
(π.χ. φαρμακευτικές ουσίες) και
παθογόνου φορτίου (ιοί , ανθεκτικά
στα αντιβιοτικά βακτήρια και γονίδια
ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά) πριν
αυτά καταλήξουν στην κεντρική
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
(ΕΕΛ) της πόλης.

"Επιτόπια
επεξεργασία  υγρών
νοσοκομειακών
αποβλήτων"

Το έργο υλοποιείται με τη συνεργασία
πέντε (5) Δικαιούχων από την Ελλάδα
και την Κύπρο. Κύριος δικαιούχος
είναι η Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου
(ΔΕΥΑΗ). Οι υπόλοιποι Δικαιούχοι
είναι το Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λάρνακας (ΣΑΛ), το ΕΛΜΕΠΑ (Ελληνικό
Μεσογειακό Πανεπιστήμιο), το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το
Πανεπιστήμιο Κύπρου - Διεθνές
Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας.

Ο προϋπολογισμός της Πράξης
ανέρχεται σε €999.000,00, εκ των
οποίων το 85% χρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και
το υπόλοιπο 15% αντιστοιχεί σε
εθνική συμμετοχή της Ελλάδας και της
Κύπρου.
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ "Τ4Η"
Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι
αξιολόγηση των πιλοτικών μονάδων
ως προς την αποτελεσματικότητά
τους , δηλαδή η εύρεση του βέλτιστου
συνδυασμού τεχνολογιών που θα
επιτυγχάνει τα μεγαλύτερα ποσοστά
απομάκρυνσης των φαρμακευτικών
ουσιών , των βακτηρίων ανθεκτικών
στις αντιβιοτικές ενώσεις καθώς και
των γονιδίων που φέρουν
ανθεκτικότητα σε αυτές από τα
νοσοκομειακά υγρά απόβλητα.  

Επιπλέον , θα εξεταστεί η περίπτωση
ανάπτυξης τέτοιων μονάδων σε πλήρη
κλίμακα και ποια θα είναι η επίδρασή
τους στην ποιότητα των εισροών των
ΕΕΛ , όσον αφορά στην παρουσία των
προαναφερθέντων παραγόντων. Αυτό
θα πραγματοποιηθεί μέσω
παρακολούθησης των CECs στην
εισροή των ΕΕΛ , τη συμβολή των
νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων στο
ρυπογόνο φορτίο και την
απομάκρυνση που επιτυγχάνεται από
την πιλοτική μονάδα.

Απώτερος στόχος του «Τ4Η» είναι η
απόδειξη της σημασίας των
εξειδικευμένων μονάδων επεξεργασίας
των νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων
ώστε να ενταχθούν στη διαδικασία
διαχείρισή τους . 

https://www.t4h-project.eu/
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Συνδυασμός τεχνολογιών που θα
δώσουν τα βέλτιστα ποσοστά
απομάκρυνσης των
φαρμακευτικών ουσιών , των
βακτηρίων ανθεκτικών στις
αντιβιοτικές ενώσεις και γονιδίων
που φέρουν ανθεκτικότητα σε
αυτές από τα υγρά νοσοκομειακά
απόβλητα , μειώνοντας έτσι τον
περιβαλλοντικό κίνδυνο από τη
διάθεση των επεξεργασμένων
λυμάτων που παράγονται από τις
ΕΕΛ. 

Συστήματα που θα επιτρέψουν σε
φορείς έξω από το έργο να
εκτιμήσουν τόσο τη σημασία της
εφαρμογής των αποτελεσμάτων
του έργου στην περίπτωση τους ,

αλλά και να εκτιμήσουν το κόστος
της απόφασης αυτής και
ταυτόχρονα την αναμενόμενη
αποτελεσματικότητα.

Μια νέα αγορά που θα
δημιουργηθεί πάνω στην
επιβεβαίωση της εκτίμησης ότι
τεχνολογίες που μπορούν να
επεξεργαστούν του ρύπους
αυτούς , στους χώρους των
νοσοκομείων , επιφέρουν
σημαντικό αποτέλεσμα στην
ποιότητα της τελικής εκροής.

Περισσότερα από 5.000 πιθανά
σημεία εφαρμογής αντίστοιχων
τεχνολογιών , συνολικής αξίας
εκατοντάδων εκατομμυρίων Ευρώ
συναντώνται στην Ευρώπη μόνο ,

με τα νούμερα αυτά να
10πλασιάζονται σε παγκόσμια
κλίμακα.

Σχέδια και εκτιμήσεις κόστους
άμεσης επέκτασης των πιλοτικών
μονάδων για το σύνολο των
εκροών των εμπλεκόμενων
νοσοκομείων , ώστε να υπάρχει
άμεση και μετρήσιμη επίδραση
στα ποιοτικά στοιχεία των
εκροών των ΕΕΛ των φορέων
διαχείρισης λυμάτων που
εμπλέκονται στο έργο.

Την επιβεβαίωση του σημαντικού
ρόλου των εμπλεκόμενων φορέων
Έρευνας στη διαχείριση και
επεξεργασία λυμάτων και
αποβλήτων , ειδικά σε μια δράση
με έντονα στοιχεία καινοτομίας
και πιθανές εμπορικές
εφαρμογές.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Το νερό είναι το πολυτιμότερο αγαθό
για τον άνθρωπο και η προστασία του
περιβάλλοντος αποτελεί μείζονος
σημασίας παράμετρο για την
προστασία του πλανήτη. 

Η ΔΕΥΑΗ αποτελεί μια από τις
μεγαλύτερες και καλύτερα
στελεχωμένες δημοτικές επιχειρήσεις
ύδρευσης και αποχέτευσης της
Ελλάδας. Παρέχει υψηλής ποιότητας
και καθαριότητας νερό , ενώ
παράλληλα με τη διαχείριση των
υγρών αποβλήτων προστατεύει το
περιβάλλον και αναβαθμίζει την
ποιότητα ζωής των πολιτών.

Διαθέτει περισσότερους από 20

μηχανικούς , οι υπηρεσίες της
στελεχώνονται από ακόμα 30 άτομα
επιστημονικό προσωπικό , που
καθοδηγούν 60 τεχνικούς και μια
μεγάλη ομάδα εργολάβων.

Έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση
χρηματοδοτικών έργων και
προγραμμάτων , ενώ ειδικά για
θέματα επαναχρησιμοποίησης
διαθέτει ένα από τα πλέον
προηγμένα συστήματα τριτοβάθμιας
επεξεργασίας λυμάτων (μέρος των
οποίων έχουν χρηματοδοτηθεί από
πόρους ανταγωνιστικών
προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου). 

Συγκεκριμένα ο Βιολογικός
Καθαρισμός Ηρακλείου είναι μία από
τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις
καθαρισμού λυμάτων στην Ελλάδα
και ίσως η πιο σύγχρονη της
Μεσογείου. Ο βιολογικός
καθαρισμός και οι εργασίες
αναβάθμισης και επέκτασης , που
πραγματοποιούνται έχουν αλλάξει
την εικόνα του Ηρακλείου.

Η ΔΕΥΑΗ αποτελεί τον επικεφαλής
εταίρο της Πράξης «Επιτόπια
Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών
Αποβλήτων με Στόχο τη Βελτίωση
της Απόδοσης των Εγκαταστάσεων
Επεξεργασίας Λυμάτων και της
Αξιοποίησης των Εκροών» με το
ακρωνύμιο Treatment for Hospitals

«T4H». 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
είναι Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου ο
οποίος ασχολείται κυρίως με την
ολοκλήρωση των έργων αποχετεύσεων
και την ομαλή λειτουργία του
αποχετευτικού συστήματος της πόλης
και περιοχών της Επαρχίας Λάρνακας
που εξυπηρετεί .

Βασική αποστολή του είναι η συνεχής
βελτίωση της παροχής υπηρεσιών
στους δημότες και η συνεχής
επένδυση σε νέα τεχνολογία με σκοπό
την επιτυχή ολοκλήρωση των
αποχετευτικών έργων στις εκάστοτε
περιοχές που εξυπηρετεί με γνώμονα
την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο ρόλος του Συμβουλίου είναι να
κατασκευάσει πιλοτικό σύστημα στο
χώρο του νοσοκομείου Λάρνακας , για
την απομάκρυνση επιλεγμένων
μικρορύπων αναδυόμενου
ενδιαφέροντος μέσω της επιτόπιας
επεξεργασίας νοσοκομειακών
λυμάτων πριν την απόρριψη τους
στο κεντρικό σύστημα αποχέτευσης ,

να συμμετέχει στην λειτουργία της
μονάδας για διάρκεια 9 μηνών όπως
και να προβαίνει σε δειγματοληψίες
βασικών αναλύσεων των λυμάτων
που διέρχονται από την μονάδα. 

Ο στόχος είναι η αξιολόγησή του
συστήματος ώστε να αναπτυχθεί σε
πλήρη κλίμακα από το εν λόγω
νοσοκομείο. Η πιλοτική μονάδα
περιλαμβάνει σειρά από
προχωρημένες φυσικοχημικές και
βιοχημικές καθώς και προχωρημένες
χημικές τεχνολογίες.

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης
πράξης αποτελεί σημαντική εξέλιξη
στη διαχείριση και επεξεργασία
νοσοκομειακών λυμάτων σε σχέση με
το παραπάνω πρόβλημα και
επιπλέον δίνει το πράσινο φως προς
την έρευνα και εξέλιξη καινούριων
τεχνολογιών με βάση τη συνεργασία
όλων των αρμόδιων φορέων στη
Λάρνακα.

Όραμα του είναι να συμβάλει στην
κοινωνία της Λάρνακας παρέχοντας
άμεση και αποτελεσματική
εξυπηρέτηση με στόχο τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των πολιτών και
την αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

https://www.lsdb.org.cy/
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
(ΕΛΜΕΠΑ) λειτουργεί σε έξι
διαφορετικές πανεπιστημιούπολεις
της Κρήτης , με περισσότερους από
15.000 φοιτητές και 400 μέλη
προσωπικό. Με επικεφαλή τον
Καθηγητή και Αντιπρύτανη Θρ. Μανιό ,

έχουν υλοποιήθει τα τελευταία 10 έτη
περισσότερα από 20 μεγάλα
ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα ,

μεταξύ των οποίων και τρία Interreg

Ελλάδα Κύπρου (ACUA, BIOMASS,

IMAST). 

Το ΕΛΜΕΠΑ διαθέτει ένα εξαιρετικά
καλά εξοπλισμένο εργαστήριο και
έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό
προσωπικό , ενώ στη διαχείριση
λυμάτων έχει περισσότερες από 15

δημοσιεύσεις τα τελευταία 5 έτη.

Στο Τ4Η συμμετέχουν στελέχη του
Εργαστηρίου Αξιοποίησης Φυσικών
Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του
Τμήματος Γεωπονίας. Ο ρόλος του
ΕΛΜΕΠΑ στην πράξη περιλαμβάνει
τον σχεδιασμό , την επίβλεψη
εγκατάστασης και λειτουργίας των
πιλοτικών μονάδων , όπως και
δοκιμές για τα χαρακτηριστικά της
φυτικής βιομάζας που παράγεται ως
στερεό καύσιμο. Επίσης ,

περιλαμβάνει αξιολόγηση του
πραγματικού αντίκτυπου της
διαδικασίας , όπως και
τεχνοοικονομική και περιβαλλοντική
αξιολόγηση και το συντονισμό για
την εκπόνηση του συνόλου των
μελετών πλήρους εφαρμογής.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι
μοναδικό ίδρυμα στην Ελλάδα αλλά
και σε όλη την Ευρώπη όσο αφορά την
κάλυψη εκτενούς γεωγραφικού χώρου.

Αποτελείται από δεκαεπτά Τμήματα , με
πανεπιστημιακές μονάδες στη
Μυτιλήνη , τη Χίο , τη Σάμο , τη Ρόδο , τη
Σύρο και τη Λήμνο , συγκροτώντας ένα
εκπαιδευτικό δίκτυο που καλύπτει
όλους τους νομούς του Αιγαίου
Πελάγους. 

Στην υλοποίηση της συγκριμένης
πράξης συμμετέχει το Εργαστήριο
Ποιότητας Υδάτων και Αέρα του
Τμήματος Περιβάλλοντος του
Πανεπιστημίου Αιγαίου που ιδρύθηκε
το 1996. 

Το Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων
και Αέρα εξειδικεύεται στη μελέτη
της παρουσίας , της συμπεριφοράς
και της επικινδυνότητας οργανικών
και ανόργανων ρυπαντών στο
περιβάλλον , στη λειτουργία
πειραματικών διατάξεων για την
επεξεργασία νερού και αποβλήτων
και στην εφαρμογή μοντέλων για την
εκτίμηση της μεταφοράς ρύπων στο
περιβάλλον. 

Τα τελευταία χρόνια το προσωπικό
του Εργαστηρίου έχει υλοποιήσει
περισσότερα από 10 ανταγωνιστικά
εθνικά και διεθνή ερευνητικά
προγράμματα με αντικείμενο την
επεξεργασία και αξιοποίηση υγρών
αποβλήτων. Επιπλέον , έχει
δημοσιεύσει την τελευταία
πενταετία περισσότερες από 20

σχετικές δημοσιεύσεις σε διεθνή
ερευνητικά περιοδικά. 

Αντικείμενο του φορέα στο Τ4Η είναι
κυρίως : α) ο σχεδιασμός πιλοτικού
αναερόβιου βιοαντιδραστήρα
μεμβρανών (AnMBR) και μονάδας
επεξεργασίας με επιπλέοντα φυτά
(Lemna minor) για την επεξεργασία
νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων
στην Κύπρο και την Κρήτη , β) η
ανάλυση μικρορύπων από τις
πιλοτικές μονάδες και γ) η
αξιολόγηση του αντίκτυπου της
μονάδας σε σχέση με την συνολική
ποσότητα των φαρμακευτικών
ενώσεων που εισέρχεται στην
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
στο Ηράκλειο Κρήτης.
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ΔΙΕΘΝΕΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΡΟΥ
ΝΗΡΕΑΣ

Το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού
Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου
έχει μακρόχρονη εμπειρία στη
διαχείριση και επεξεργασία αστικών
λυμάτων , με συμμετοχή σε μεγάλο
αριθμό ερευνητικών έργων , εθνικής
και ευρωπαϊκής εμβέλειας , με
συνολικό προϋπολογισμό πέραν των
12,6 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι το
μοναδικό ερευνητικό κέντρο στην
Κύπρο που ασχολείται με τη
διαχείριση και την επεξεργασία
διαφόρων υγρών αποβλήτων. Το
Ερευνητικό Κέντρο Νηρέας σε
συνεργασία με άλλους εταίρους έχει
ολοκληρώσει τον σχεδιασμό της
πιλοτικής μονάδας που θα
εγκατασταθεί στο Νοσοκομείο της
Λάρνακας η οποία θα περιλαμβάνει
σειρά από προχωρημένες
φυσικοχημικές , βιοχημικές και χημικές
τεχνολογίες. 

Ο χρόνος λειτουργίας της πιλοτικής
μονάδας ορίστηκε στους 9 μήνες ενώ
ταυτόχρονα θα επιβλέπεται τόσο
από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λάρνακας όσο και από το Ερευνητικό
Κέντρο Νηρέας ώστε να
διασφαλίζεται η πλήρη συμμόρφωσή
της με τις προδιαγραφές που
αποφασίστηκαν. Με την
εγκατάσταση της πιλοτικής μονάδας
η ερευνητική ομάδα του Νηρέα θα
πραγματοποιεί δειγματοληψίες , ανά
τακτά χρονικά διαστήματα , σε κάθε
στάδιο της πιλοτικής μονάδας ,

συμπεριλαμβανομένου του
ανεπεξέργαστου και επεξεργασμένου
νοσοκομειακού αποβλήτου.

Στη συνέχεια , τα δείγματα θα
αναλύονται με σκοπό τον
προσδιορισμό των φαρμακευτικών
ουσιών , βακτηρίων
(συμπεριλαμβανομένων και
ανθεκτικών στις αντιβιοτικές
ενώσεις) και γονιδίων που φέρουν
ανθεκτικότητα στις αντιβιοτικές
ενώσεις. Η επιλογή των
φαρμακευτικών ουσιών που θα
μελετηθούν θα βασιστεί σε δεδομένα
κατανάλωσης από το φαρμακείο του
Νοσοκομείου της Λάρνακας όπως
επίσης και στο EU Watch List

2018/840. Αντίστοιχα , τα βακτήρια
και γονίδια θα επιλεχθούν με βάση
την παρουσία τους στα
νοσοκομειακά υγρά απόβλητα. 

Συγκεκριμένα θα εξεταστούν
λοιμώδη και ανθεκτικά στις
αντιβιοτικές ενώσεις παθογόνα
βακτήρια που ευθύνονται για την
πλειονότητα των νοσοκομειακών
λοιμώξεων ,
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Δείγματα θα ληφθούν και θα αναλυθούν , επίσης , από την είσοδο της Κεντρικής
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Λάρνακας ώστε να συγκριθούν οι
ποσότητες των εξεταζόμενων ρυπαντικών παραγόντων μαζί με αυτές στην
έξοδο της πιλοτικής μονάδας. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα
προσδιορίσουν την επίδραση της πιλοτικής μονάδας στην τελική ποιότητα του
επεξεργασμένου νοσοκομειακού αποβλήτου , όσον αφορά την παρουσία των
φαρμακευτικών ουσιών καθώς και των βακτηρίων (συμπεριλαμβανομένων και
ανθεκτικών στις αντιβιοτικές ενώσεις) και γονιδίων που φέρουν ανθεκτικότητα
στις αντιβιοτικές ενώσεις.

Επιπρόσθετα , τα δεδομένα από τη λειτουργία της πιλοτικής μονάδας θα
χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση περιβαλλοντικής και τεχνοοικονομικής
αξιολόγησης. Η αξιολόγηση του πιλοτικού συστήματος σε νοσοκομειακές
μονάδες κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και έχει τη δυνατότητα να θέσει τη βάση
για μελλοντική ανάπτυξή του σε πλήρη κλίμακα με σκοπό τη μείωση
επιβάρυνσης του φορτίου σε ανθεκτικότητα στην αντιβίωση στην είσοδο των
ΕΕΛ.

Καθ ’ όλη τη διάρκεια του έργου το Ερευνητικό Κέντρο θα ενημερώνει τους
υπόλοιπους εταίρους και το ευρύ κοινό για τις δράσεις και τα ευρήματά του
μέσω παροχής πληροφοριών , ώστε να εμπλουτίζεται η ιστοσελίδα και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης του έργου και για να παράγονται ενημερωτικά φυλλάδια
και δελτία. Επιπρόσθετα , θα συμμετέχει στις ημερίδες ενημέρωσης στην Ελλάδα
(Κρήτη και Μυτιλήνη) και στην Κύπρο. 
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