
 

 

 

 

SEEMLA Ενημερωτικό Δελτίο – Ιούλιος 2016  
 

  
 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SEEMLA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 

Το χρηματοδοτούμενο από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» έργο 
SEEMLA στοχεύει στην αειφορική εκμετάλλευση βιομάζας για παραγωγή βιοενέργειας 
από οριακές γαίες στην Ευρώπη. Μ’ αυτό το Ενημερωτικό Δελτίο θα θέλαμε να σας 
συστήσουμε αυτό το νέο πρόγραμμα που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2016, τους 
εταίρους από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ουκρανία και την Γερμανία που συμμετέχουν 
σ’ αυτή τη διακρατική συνεργασία, καθώς και το αντικείμενο του προγράμματος και τους 
σκοπούς του. 

Οι οριακές γαίες είναι υποβαθμισμένες εκτάσεις, συχνά λόγω ανθρώπινων 
παρεμβάσεων, διαβρωμένες ή φτωχές σε οργανική ουσία, μη κερδοφόρες και 
ακατάλληλες για την καλλιέργεια ειδών που θα παράγουν τροφή ή εκτάσεις που 
βρίσκονται σε δυσμενή περιβάλλοντα, με εδάφη αλατωμένα, υγρά, αβαθή, ευπαθή ή 
όξινα. Επιπλέον, ως οριακές γαίες μπορούμε να θεωρήσουμε τις εκτάσεις τέως ή 
επανακαλλιεργημένων βιομηχανικών περιοχών. Παρόλο που τέτοιες 
υποχρησιμοποιούμενες εκτάσεις παρουσιάζουν χαμηλό δυναμικό αναφορικά με την 
γονιμότητα του εδάφους και την υψηλή παραγωγή, μπορούν να προσφέρουν ένα 
μεγαλύτερο δυναμικό για την παραγωγή βιομάζας για βιοενέργεια. 

Η προσέγγιση του προγράμματος SEEMLA επικεντρώνεται στις οριακές γαίες και 
επιδιώκει τη βιωσιμότητα των δράσεων από οικονομικής, περιβαλλοντικής και 
κοινωνικής πλευράς, η οποία θα εκτιμηθεί μέσω αναλύσεων κύκλου της ζωής (LCA). Θα 
ληφθεί υπόψη η υφιστάμενη νομοθεσία, τόσο σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο των 
κρατών εταίρων, όσο και σε κοινοτικό επίπεδο των 28 μελών της ΕΕ, όπως π.χ. το 
θεσμικό πλαίσιο του NATURA 2000, αλλά και οι πρόσφατες καινοτομίες στην 
ευρωπαϊκή πολιτική, όπως το REDII. 

Στις πιλοτικές μελέτες, πολυετή ξυλώδη ή ετήσια ενεργειακά φυτά, 
συμπεριλαμβανόμενων της λεύκης, της ιτιάς ή του μίσχανθου, θα εγκατασταθούν σε 
επιλεγμένες, αντιπροσωπευτικές οριακές γαίες. Θα ληφθούν μεταξύ άλλων, δεδομένα 
για τα εδαφικά χαρακτηριστικά, τα φυτικά είδη και τις αποδόσεις, τα οποία θ’ αναλυθούν 
και θα απεικονιστούν σε χάρτες, ώστε να ενσωματωθούν στην προσέγγιση του 
SEEMLA. Επίσης, θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία των εθνικών φορέων και διοικήσεων, 
μέσα από τη διαδικασία δυναμικών διαλόγων, καθώς και οι απόψεις και η εμπειρία 
ειδικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Μ’ αυτό το πρόγραμμα επιδιώκουμε την πραγματοποίηση των μακροπρόθεσμων 
στόχων του Οδικού Χάρτη 2050 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεισφέροντας στην 
μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου, σε μια ευρεία ευρωπαϊκή νομοθεσία 
προστασίας του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τους τομείς του εδάφους, του 
αέρα και του νερού, σε μια βιώσιμη βιοοικονομία και κοινωνία και στη δημιουργία 
δικτύων μεταξύ ευρωπαϊκών και μη ευρωπαϊκών χωρών-εταίρων. Το πρόγραμμα 
SEEMLA προσφέρει μια ελπιδοφόρα προσέγγιση στην πρόσφατα αναπτυσσόμενη 
αγορά της βιοενέργειας και στο μέλλον αυτής σε μια αναπτυσσόμενη κοινωνία. 

 



Εκ μέρους της κοινοπραξίας SEEMLA Wibke Baumgarten (FNR, συντονιστής του 
προγράμματος) 
 

  

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΟΡΙΑΚΗ ΓΑΙΑ»; Από το Ινστιτούτο 
Βιοενεργειακών Καλλιεργειών και Ζαχαρότευτλου (IBC&SB) 

Ως «Οριακή Γαία» με την ευρεία έννοια, μπορεί να οριστεί εκείνη η γη που δεν είναι 
κατάλληλη για κερδοφόρα αγροτική (διατροφική) παραγωγή ή σύμφωνα με τη 
Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO 2000) «η γη που παρουσιάζει 
περιορισμούς, οι οποίοι σωρευτικά είναι ιδιαίτερα αποτρεπτικοί για την σταθερή 
εφαρμογή κάποιας δεδομένης χρήσης […] με ακατάλληλη διαχείριση, με κίνδυνο μη 
αναστρέψιμης υποβάθμισης». Πολλοί αγρο-οικονομολόγοι και ερευνητές για την 
βιοενέργεια έχουν προτείνει τη χρήση του όρου «υποβαθμισμένες», 
«εγκαταλελειμμένες αγροτικές γαίες» και «οριακές», όπως οι Wiegmann και άλλοι 
(2008), οι Dauber και άλλοι (2012), οι Kang και άλλοι (2013), οι Shortall (2013), ή οι 
Miyake και άλλοι (2015). Οι Dale και άλλοι (2010) προσδιόρισαν τον όρο «οριακή 
γαία» κυρίως ως «υποβαθμισμένη γη», όμως παράλληλα χρησιμοποίησαν ευρέως 
και όρους, όπως «εγκαταλελειμμένη», «αδρανής», «βοσκότοπος» και 
«πλεονάζουσα αγροτική γη». Έτσι, η πλειονότητα της επιστημονικής κοινότητας 
ορίζει τις γαίες ως οριακές, συνδέοντάς τες με μια επιλεκτική χρήση γης, ενώ στη 
συνέχεια ενδέχεται να τις συσχετίσουν ή όχι, με την ποιότητα του εδάφους. Ανάμεσα 
στις κατηγορίες γαιών που αναφέρονται ως οριακές, σημειώνονται οι 
υποβαθμισμένες, εγκαταλελειμμένες, οι προς αποκατάσταση και οι ερημωμένες. Η 
κατηγοριοποίηση και ποσοτικοποίηση των οριακών γαιών για την καλλιέργεια 
βιομάζας, εμφανίζει μεγάλες ασάφειες και απαιτεί περεταίρω επιπρόσθετες μελέτες. 
Στην προσέγγιση του προγράμματος SEEMLA χρησιμοποιείται ο ορισμός της 
Οριακής Γαίας που βασίστηκε στη θεωρία του Dauber και άλλων (2012), όπως 
αυτός τροποποιήθηκε (Εικόνα 1). 

 

 



Εικόνα 1. Σχήμα ταξινόμησης για τις οριακές γαίες, σύμφωνα με την προσέγγιση του SEEMLA 
(αναπτύχθηκε από το BTU-CS), με τροποποίηση και προσαρμογή από Dauber και άλλοι (2012). 

Οι Οριακές Γαίες, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στο πρόγραμμα SEEMLA, 
περιλαμβάνουν κυρίως εκτάσεις που επηρεάζονται από διαδικασίες υποβάθμισης, 
όπως για παράδειγμα από διάβρωση, αλατοποίηση ή χαμηλή περιεκτικότητα σε 
οργανική ουσία, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις προκαλούνται από 
ανθρωπογενείς επιδράσεις. Αυτές οι εκτάσεις εμφανίζουν ξεκάθαρη οικονομική 
ανεπάρκεια, όσον αφορά τη δυνατότητα γεωργικής χρήσης, αλλά και φτωχές 
οικολογικές συνθήκες, όπως υποδεικνύει η μειωμένη γονιμότητα του εδάφους. Οι 
οριακές γαίες, σύμφωνα με τους όρους του SEEMLA, δεν περιλαμβάνουν γαίες 
υψηλής παραγωγικότητας που αφέθηκαν ακαλλιέργητες ή προσωρινά 
εγκαταλείφθηκαν, λόγω διάφορων κοινωνικοοικονομικών αιτιών. Επιπλέον, οι 
αποπλυμένες εκτάσεις που έχουν ιδιαιτέρως χαμηλή γονιμότητα εδάφους, όπως και 
το μεγαλύτερο μέρος των μη επανακαλλιεργημένων ορυχείων λιγνίτη ή και οι 
ερημωμένες εκτάσεις λόγω ανθρώπινων παρεμβάσεων δεν αποτελούν στόχο του 
προγράμματος SEEMLA. Η χαμηλή γονιμότητα των προαναφερόμενων εκτάσεων 
θεωρείται ως σαφές εμπόδιο για την επίτευξη μιας κερδοφόρας παραγωγής 
βιομάζας. Με τη χρήση αυτού του ορισμού περί οριακών γαιών, οι συγκρούσεις με 
άλλες χρήσεις γης, όπως και με την πρόσφατη νομοθεσία που αφορά το έδαφος, τα 
ύδατα και την ατμόσφαιρα, το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, τη 
δασοπονία ή την γεωργία, θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν, όταν μελλοντικά θα 
επιλέγονται οριακές γαίες για μια βιώσιμη παραγωγή βιομάζας. 

FAO (2000). CGIAR Research Priorities for Marginal Lands. TAC-CGIAR of the FAO, Document No. 
SDR/TAC:IAR/99/12, 148 p. http://library.cgiar.org/handle/10947/332 
Dale, V., Kline, K., Wiens, J., and Fargione, J. (2010). Biofuels: Implications for Land Use and 
Biodiversity. Biofuels and Sustainability Reports, 13 p. http://www.esa.org/biofuelsreports/ 
Dauber, J. B., Chris Fernando, Ana Luisa Finnan, John Krasuska, Ewa Ponitka, Jens Styles, David 
Thrän, Daniela Van Groenigen, Kees Jan Weih, Martin Zah, Rainer. (2012). Bioenergy from “surplus” 
land: environmental and socio-economic implications. BioRisk, 7. doi:10.3897/biorisk.7.3036 
Kang, S., Post, W.M., Nichols, J.A., Wang, D., West, T.O., Bandaru, V., Izaurralde, R.C. (2013). 
Marginal Lands: Concept, Assessment and Management. Journal of Agricultural Science, 5(5), 129-139. 
doi:http://dx.doi.org/10.5539/jas.v5n5p129 
Miyake, S., Smith, C., Peterson, A., McAlpine, C., Renouf, M., & Waters, D. (2015). Environmental 
implications of using ‘underutilised agricultural land’ for future bioenergy crop production. Agricultural 
Systems, 139, 180-195. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.agsy.2015.06.010 
Shortall, O. K. (2013). “Marginal land” for energy crops: Exploring definitions and embedded 
assumptions. Energy Policy, 62, 19-27. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2013.07.048 
Wiegmann, K., Hennenberg, K., and Fritsche, U. (2008). Degraded Land and Sustainable Bioenergy 
Feedstock Production. Issue Paper of the Joint International Workshop on High Nature Value Criteria 
and Potential for Sustainable Use of Degraded Lands, Paris. Oeko-Institute, 10 p. 

  

  

 

ΝΕΑ  
 

  

 

Η δεύτερη συνάντηση των μελών του προγράμματος SEEMLA 
έλαβε χώρα στην Γερμανία, στις 22-23 Ιουνίου 2016. 
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Η δεύτερη συνάντηση των μελών του προγράμματος SEEMLA έλαβε χώρα στις 22-23 
Ιουνίου, στο Cottbus της Γερμανίας και φιλοξενήθηκε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του 
Cottbus-Senftenberg (BTU). Την πρώτη μέρα οι εταίροι συζήτησαν σχετικά με την 
εφαρμογή των δράσεων και τις επικείμενες εργασίες. Πιο συγκεκριμένα, η συζήτηση 
επικεντρώθηκε στην επιλογή ενός ξεκάθαρου ορισμού των «Οριακών Γαιών», ο οποίος 
θα χρησιμοποιηθεί για την επιλογή των πιλοτικών επιφανειών και θα είναι κατάλληλος 
με βάση την προσέγγιση του SEEMLA. 
 

  

 

Ο Έλληνας Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας συναντά τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 

 
 
Στις 13 Ιουνίου 2016, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης 
Τσιρώνης, επισκέφτηκε τα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 
(ΑΔΜΘ), στη Θεσσαλονίκη. Τον Αναπληρωτή Υπουργό καλωσόρισε ο Γενικός 
Γραμματέας Α.Δ.Μ.Θ., Νικήτας Φραγκισκάκης, σε μια συνάντηση γενικού περιεχομένου, 
με τους Διευθυντές των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης. Μεταξύ άλλων, ο Αναπληρωτής Υπουργός Γιάννης Τσιρώνης 
ενημερώθηκε από τον Γενικό Γραμματέα για τα ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία 
συμμετέχει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση (SEEMLA, LIFEGENMON & FORESTMIT). 
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Αναφορικά με το πρόγραμμα SEEMLA, ο Γενικός Γραμματέας Νικήτας Φραγκισκάκης 
αναφέρθηκε στους εταίρους που συμμετέχουν, παρουσίασε το αντικείμενο και τους 
στόχους του προγράμματος, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τις απαιτούμενες εργασίες 
και τις μελλοντικές εκδηλώσεις. 
 

  

 

Αντιπροσωπεία μελών του προγράμματος SEEMLA συμμετείχε 
σε αγώνες σκυταλοδρομίας στο Βερολίνο. 

 
Ομάδα από τον Οργανισμό Ανανεώσιμων Φυσικών Πόρων (FNR), συντονιστή του 
προγράμματος SEEMLA, συμμετείχε στην 17η σκυταλοδρομία 5×5 χλμ., που 
πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 3 Ιουνίου 2016, πέρα από δυο άλλες ομάδες του 
(FNR). Περίπου 5.500 ομάδες και 28.000 δρομείς συνολικά, έλαβαν μέρος στο γεγονός 
που διήρκησε τρεις μέρες. Από τις ομάδες, οι 1.530 συμμετείχαν την τελευταία μέρα, 
συμπεριλαμβανόμενης της ομάδας του FNR για το SEEMLA. Στο τέλος, η ομάδα 
ολοκλήρωσε επιτυχώς τον αγώνα με χρόνο 2:09:56 και έφτασε τρίτη γρηγορότερη στους 
αγώνες εκείνης της μέρας. Τα ξαναλέμε του χρόνου, Βερολίνο! 

 

 

  

 

Το πρόγραμμα SEEMLA ξεκίνησε στις Βρυξέλλες στα τέλη 
Ιανουαρίου 2016. 

 
Στα τέλη Ιανουαρίου, τέθηκε σ’ εφαρμογή στις Βρυξέλλες, το έργο αειφορικής 
εκμετάλλευσης βιομάζας για παραγωγή βιοενέργειας από οριακές γαίες, με το 
ακρωνύμιο SEEMLA. Το έργο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, θα διαρκέσει έως τον Δεκέμβριο του 2018 και θα υλοποιηθεί με τη 
συνεργασία οκτώ εταίρων από την Γερμανία, την Ουκρανία, την Ελλάδα και την Ιταλία. 
Αυτά τα τρία χρόνια, θα επικεντρωθούν στην αειφορική εκμετάλλευση βιομάζας για 
παραγωγή βιοενέργειας από οριακές γαίες, οι οποίες δε χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή τροφής ή ζωοτροφών και η χρήση τους για βιοενέργεια δεν συνιστά 
περιβαλλοντική απειλή. 

Ο ταχέως αυξανόμενος ανταγωνισμός μεταξύ της αγροτικής παραγωγής και της 
παραγωγής βιομάζας σε αρόσιμες γαίες, αποτελεί πράγματι ένα κεντρικό πρόβλημα των 
στρατηγικών για την βιο-οικονομία. Το SEEMLA σκοπεύει να υπερβεί αυτή την 
σύγκρουση, χρησιμοποιώντας περιοχές οριακών γαιών που είναι ευρέως διαθέσιμες 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι’ αυτόν τον λόγο, η πρώτη πρόκληση του έργου SEEMLA 
είναι να καθορίσει τις ορθές πρακτικές και να βελτιστοποιήσει τις τυχόν υπάρχουσες, 
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ώστε να γίνουν περισσότερο βιώσιμες, από περιβαλλοντικής, οικονομικής και 
κοινωνικής πλευράς. Καινοτόμες στρατηγικές χρήσεων γης θα εφαρμοστούν σε 
πιλοτικές επιφάνειες στη Γερμανία, την Ουκρανία και την Ελλάδα. 

Η ομάδα υλοποίησης του προγράμματος είναι ισορροπημένα κατανεμημένη μεταξύ 
επιστημονικών και τεχνικών εταίρων, καθώς και μεταξύ εθνικών και περιφερειακών 
οργανισμών. Συγκροτείται από τον Οργανισμό Ανανεώσιμων Φυσικών Πόρων 
(Γερμανία), το Ινστιτούτο Ενέργειας και Περιβαλλοντικών Ερευνών (Γερμανία), το 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Βρανδεμβούργου (Γερμανία), την Περιβαλλοντική μη 
Κερδοσκοπική Οργάνωση Legambiente Onlus (Ιταλία), το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης (Ελλάδα), την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (Ελλάδα), το 
Ινστιτούτο Βιοενεργειακών Καλλιεργειών και Ζαχαρότευτλων της Εθνικής Ακαδημίας 
Αγροτικών Επιστημών (Ουκρανία) και την Εταιρεία SALIX Energy (Ουκρανία). 
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