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Αγαπητέ αναγνώστη, 
Το πρόγραμμα SEEMLA που 
χρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα Horizon 2020 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει 
διαρκέσει τρία χρόνια! 
Είμαστε υπερήφανοι για τα 
αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν κατά τη 
διάρκεια του έργου όσον 
αφορά την επίτευξη του 
στόχου της ΕΕ για μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) μέχρι το 2050.  
Η μελέτη των πιλοτικών επιφανειών στην Γερμανία, την Ελλάδα και την Ουκρανία ολοκληρώθηκαν με σημαντικά 
αποτελέσματα που επαληθεύουν την προσέγγιση SEEMLA. Επιπλέον, διατίθενται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
κύκλου ζωής (LCA) για την παραγωγή βιομάζας του MagL, καθώς και το εργαλείο SEEMLA GIS.  
Αυτή η τελική διαδικτυακή έκδοση του εργαλείου SEEMLA παρέχει βοήθεια για τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση 
οριακών εδαφών με βάση την βαθμολογία αξιολόγησης ποιότητας εδάφους (SQR) που αναπτύχθηκε στο πρόγραμμα 
SEEMLA. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018 οι εταίροι του προγράμματος SEEMLA, συγκέντρωσαν και οριστικοποίησαν 
τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν κατά την τελική διάσκεψη SEEMLA που πραγματοποιήθηκε στις 20.11.2018 στις 
Βρυξέλλες.  
Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε ως συνέδριο συνεργασίας με το εργαστήριο του έργου ADVANCEFUEL, πρόγραμμα 
επίσης χρηματοδοτούμενο από το Η2020 της ΕΕ (20 και 21 Νοεμβρίου 2018).  
Η ομάδα έργου SEEMLA παρέθεσε τα κυριότερα αποτελέσματά της παρουσιάζοντας τις πιλοτικές επιφάνειες έργων στη 
Γερμανία, την Ελλάδα και την Ουκρανία, περιγράφοντας τις συγκεκριμένες προσεγγίσεις τους σχετικά με τη χρήση 
οριακών εδαφών για παραγωγή βιομάζας. Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκε η αξιολόγηση του κύκλου ζωής (LCA) και το 
εργαλείο SEEMLA GIS δίνοντας το έναυσμα για μια παραγωγική συζήτηση μεταξύ των ενδιαφερομένων από άλλα 
χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα, όπως το MAGIC, το GRACE, το FORBIO, το BECOOL, το UP- και το LIBBIO. Αυτά τα 
έργα παρουσίασαν τα αποτελέσματά τους και συγκεκριμένες περιπτωσιολογικές μελέτες στο συνέδριο (Περισσότερες 
πληροφορίες εδώ).  
Σε αυτό το σημείο, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να παρακολουθήσετε τις δραστηριότητες του έργου SEEMLA 
καθώς αυτό βρίσκεται στα τελικά του στάδια. 
 
Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε, μπορείτε να βρείτε πολλές χρήσιμες πληροφορίες, εκδηλώσεις και αναφορές στην 
ιστοσελίδα μας: seemla.eu 
 
Σας ευχόμαστε χαρούμενα Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος! 
 
Εξ ονόματος της κοινοπραξίας SEEMLA, 
Τις καλύτερες ευχές μας 
Diego Piedra-Garcia  

(FNR, συντονιστής έργου) 
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Τα έργα SEEMLA & ADVANCEFUEL πραγματοποίησαν κοινή εκδήλωση στις 20& 21 Νοεμβρίου 2018 
στις Βρυξέλλες του Βελγίου. Τα έργα αυτά συντονίζονται από τον εταίρο FNR και χρηματοδοτούνται 
από το χρηματοδοτικό εργαλείο H2020 της ΕΕ.  
Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε η τελική ημερίδα του έργου SEEMLA, του οποίου 
οι εταίροι υλοποίησαν μια βιώσιμη στρατηγική χρήσης γης για την παραγωγή ενέργειας από 
ενεργειακά φυτά σε οριακά εδάφη. Η αποκαλούμενη ως “προσέγγιση SEEMLA" αναπτύχθηκε ως 
ολοκληρωμένο σύνολο περιβαλλοντικών, οικολογικών, κοινωνικών, οικονομικών και βιοφυσικών 
κριτηρίων, προκειμένου να αξιοποιηθούν εκ νέου τα υποβαθμισμένα και οριακά εδάφη στην 
παραγωγή βιοενέργειας.  
Τα αποτελέσματα του υπό  ολοκλήρωση έργου SEEMLA μοιράστηκανμε μια ευρεία ομάδα 
ενδιαφερόμενων φορέων (επιστήμονες, αγρότες, δασοκτήμονες, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής κ.λπ.) 
Η τελική διάσκεψη του SEEMLA ξεκίνησε με μια παρουσίαση της Μαρίας Γεωργιάδου, (Γενική Δ/νση 
Έρευνας και Καινοτομίας, Ευρωπαϊκή επιτροπή) η οποία παρουσίασε την τρέχουσα και μελλοντική 
πολιτική Έρευνας & Ανάπτυξης σχετικά με τα προηγμένα βιοκαύσιμα και τη βιοενέργεια.  
Αναγνώρισε θετικά την συλλογική προσπάθεια όλων των συμμετεχόντων έργων και ενθάρρυνε τους 
εκπροσώπους του έργου να συνεχίσουν αυτή τη μορφή συνεργασίας, η οποία συμβάλλει στην 
εναρμόνιση των αποτελεσμάτων καθώς και στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των συμμετεχόντων. 
Στη συνέχεια, ο συντονιστής του προγράμματος SEEMLA Diego Piedra-Garcia (FNR) παρουσίασε το 
έργο.  
Η ομάδα του προγράμματος SEEMLA παρέθεσε τα κύρια αποτελέσματά της παρουσιάζοντας τα 
αποτελέσματα στις πιλοτικές επιφάνειες του έργου στη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ουκρανία, 
περιγράφοντας τις συγκεκριμένες προσεγγίσεις τους σχετικά με τη χρήση των οριακών γαιών για 
παραγωγή βιομάζας.  



 
Τόνισαν τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες, καθώς και τις προκλήσεις που εμπλέκονται στη χρήση 
οριακών γαιών - ιδιαίτερα με στόχο το οικολογικό και κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα. Επιπλέον, 
παρουσιάστηκαν η αξιολόγηση κύκλου ζωής (LCA) και το εργαλείο SEEMLA GIS, δίνοντας το έναυσμα 
για μια παραγωγική συζήτηση μεταξύ των ενδιαφερομένων. 
 
Τέλος, ο κ. Diego Mattioli, ως εκπρόσψπος του ετααίρου Legambiente, υπογράμμισε τη σημασία της 
εκμετάλλευσης της βιομάζας με βιώσιμο τρόπο. Η βιωσιμότητα πρέπει να θεωρηθεί ως λέξη κλειδί 
για την διαδικασία της ενεργειακής αυτής μετάβασης: πράγματι, η εκμετάλλευση της βιομάζας πρέπει 
να αξιολογήσει και να μην παρεμβαίνει 
στην οικοσυστημική λειτουργία και τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων, ιδίως σε σχέση με τον 
μετριασμό των αερίων του θερμοκηπίου και την προσαρμογή στο κλίμα και πρέπει να διασφαλίσει 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των υφιστάμενων οικοτόπων στις οριακές περιοχές 
ενδιαφέροντος. 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω παρουσιάσεων πραγματοποιήθηκε το κοινό εργαστήριο των έργων 
SEEMLA & ADVANCEFUEL, το οποίο ξεκίνησε το απόγευμα της 20ής Νοεμβρίου και συνεχίστηκε μέχρι 
την επόμενη μέρα, επικεντρώνοντας σε ορισμένα άλλα συναφή θέματα που σχετίζονται με τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, με σκοπό να συζητηθούν τα 
καινοτόμα συστήματα καλλιέργειας και οι αλυσίδες εφοδιασμού για λιγνοκυτταρική βιομάζα. Τα 
έργα MAGIC, GRACE, FORBIO, BECOOL, UP-running και LIBBIO, είναι έργα χρηματοδοτούμενα από 
την ΕΕ που παρουσίασαν τα αποτελέσματά τους και συγκεκριμένες περιπτωσιακές μελέτες στο 
συνέδριο μας. 
Το εργαστήριο διοργανώθηκε από τα μέλη των εταίρων της ADVANCEFUEL, Philipp Grundmann, 
Sonja Germer, και Katharina Sailer από το Ινστιτούτο Γεωργικής Μηχανικής και Βιοοικονομίας του 
Leibniz (ATB).  
Η συντονίστρια της ADVANCEFUEL, Kristin Sternberg (FNR), καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στο 
εργαστήριο και έκανε μια σύντομη εισαγωγή στο έργο. Τόνισε το γεγονός ότι σε αυτό το 
συγκεκριμένο τμήμα του εργαστηρίου συμμετείχαν οκτώ ευρωπαίοι εταίροι έργων που 
συνεργάζονται για να επιτύχουν αποτελέσματα σε 
κοινά θέματα. 
 
Οι εκπρόσωποι από τα υπόλοιπα συμμετέχοντα έργα (MAGIC, GRACE, FORBIO, BECOOL, uPrunning 
και LIBBIO) παρουσίασαν συνοπτικά τα έργα τους και συγκεκριμένες περιπτώσεις υπό μελέτη. Μετά 
τις παρουσιάσεις τρεις διαδραστικές συνεδρίες έλαβαν χώρα με τα ακόλουθα θέματα: 
1. Μείωση κόστους έναντι επιπτώσεων στο περιβάλλον 
2. Ιστορίες επιτυχίας και αποτυχίες όσον αφορά τις αλυσίδες αξίας λιγνοκυτταρικής βιομάζας. 
3. Εφοδιαστική αλυσίδα για προηγμένα βιοκαύσιμα: ευκαιρίες και περιορισμοί στην αγορά 
 
Τα θέματα συζητήθηκαν σε μικρότερες ομάδες με συγκεκριμένες αναλύσεις (από πλευράς δυνατών 
σημείων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών (SWOT)) των επιλεγμένων σεναρίων. Τα αποτελέσματα 
παρουσιάστηκαν στη συνέχεια και κατόπιν συζητήθηκαν με ολόκληρη την ομάδα.  
Η ομάδα του ADVANCEFUEL θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα του εργαστηρίου για να 
προσδιορίσει καλύτερα τα εμπόδια που σχετίζονται με την παραγωγή βιομάζας, καθώς και για να 
περιγράψει τις ελπιδοφόρες στρατηγικές για την επιτυχή τροφοδοσία πρώτων υλών για την 
παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων.  
Τα αποτελέσματα του εργαστηρίου θα αποτελέσουν σημαντική συμβολή στις σχετικές αναφορές, 
εργαλεία και μοντέλα του ADVANCEFUEL. 
Αυτό το μοναδικό εργαστήριο ήταν μια συνεργατική προσπάθεια οκτώ σχετικών θεματικών 
ευρωπαϊκών έργων με πολλούς εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Οι συμμετέχοντες έκαναν 
θετικά σχόλια και ήταν πολύ ικανοποιημένοι από αυτή την αμοιβαία ανταλλαγή εμπειριών. 
 
Κάντε κλικ ΕΔΩ για να κατεβάσετε τις παρουσιάσεις της εκδήλωσης. 
 
  

 

http://seemla.eu/en/2018/12/04/seemla-final-conference-highlights-and-projectss-achievements/


 
 

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις μας! 

 

SOIL: Αξιολόγηση και ποσοτικοποίηση των οριακών εκτάσεων για την παραγωγή βιομάζας στην Ευρώπη με δείκτες 
ποιότητας εδάφους 
Δεκέμβριος 2018 - Το SOIL, το διεθνές επιστημονικό περιοδικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπιστημών, δημοσίευσε 
ένα άρθρο σχετικά με την αξιολόγηση και ποσοτικοποίηση των οριακών εκτάσεων για παραγωγή βιομάζας στην 
Ευρώπη με χρήση δείκτη ποιότητας εδάφους. Ευχαριστούμε τους συγγραφείς: W.Gerwin, F. Repmann, D. Freese από 
το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Brandenburg Cottbus-Senftenberg. Σ. Γαλατσίδα , Δ. Βλαχάκη, Ν. Γούναρη  από το 
Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Δ. 
Κεραμιτζή , Φ. Κιουρτσής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Μακεδονίας & Θράκης. W. Baumgarten, C. Volkmann 
από την FNR-Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe  
Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες άρθρο 
 
 
BIOBASED FUTURE: Χαρτογράφηση οριακών γαιών για βιοενέργεια: η προσέγγιση SEEMLA 
Απρίλιος 2018 - Το "Biobased future", ένα ενημερωτικό δελτίο του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), δημοσίευσε 
ένα άρθρο σχετικά με την "Χαρτογράφηση οριακών εκτάσεων για βιοενέργεια: η προσέγγιση SEEMLA". Χάρη στους 
συντάκτες: Σ. Γαλατσίδα, Ν. Γούναρη, Δ. Βλαχάκη, Η. Δημητριάδη, από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και C. 
Volkmann, FNR.  
Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες άρθρο 
 
 
BE-SUSTAINABLE MAGAZINE: Αποκαλύπτοντας το βιοενεργειακό δυναμικό των οριακών εδαφών μέσω γεωχωρικής 
ανάλυσης 
Μάρτιος 2018 – Το BE-Sustainable, ένα περιοδικό από την ETA- Florence Renewable Energies - - δημοσίευσε ένα άρθρο 
σχετικά με το εργαλείο SEEMLA GIS με τίτλο "Αποκαλύπτοντας το δυναμικό βιοενέργειας των περιθωριακών εδαφών 
μέσω γεωχωρικής ανάλυσης". Ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας για τη συνεισφορά τους: Σ. Γαλατσίδα, Ν. Γούναρη, 
Δ. Βλαχάκη, Η. Δημητριάδη από το Δ.Π.Θ., και τους C. Volkmann, W. Baumgarten, του FNR στη Γερμανία.  
Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες άρθρο 
 
 
BE-SUSTAINABLE MAGAZINE: Το δυναμικό των οριακών εδαφών για τη βιοενέργεια 
Ένα άρθρο SEEMLA σχετικά με τις δυνατότητες οριακών γαιών για βιοενέργεια έχει δημοσιευθεί από το BE-Sustainable, 
ένα περιοδικό από την ETA-Florence Renewable Energies. Ευχαριστούμε τους συγγραφείς: W.Gerwin, F. Repmann από 
το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Βρανδεμβούργου CottbusSenftenberg, C. Volkmann, W. Baumgarten από το FNR, V. 
Ivanina από το IBC & SB.  
Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες άρθρο 

 
 

Αγαπητοί αναγνώστες, 
σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, 
σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συλλέγονται 
από το ενδιαφερόμενο μέρος ή από δημόσιες πηγές θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την LEGAMBIENTE ONLUS 
για λογαριασμό του έργου Seemla, με σκοπό την αποστολή μηνυμάτων σχετικά με τις υπηρεσίες μας και θα 
αποθηκευτούν για όσο υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον για κάτι τέτοιο. Τα δεδομένα δεν θα μοιράζονται με τρίτους, 
εκτός εάν απαιτείται από το νόμο. Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης, 
διόρθωσης, φορητότητας και διαγραφής των δεδομένων σας, καθώς και τα δικαιώματα περιορισμού και 
αντιρρήσεων στην επεξεργασία τους, επικοινωνώντας στο f.barbera@legambiente.it  

https://doi.org/10.5194/soil-4-267-2018
http://seemla.eu/en/2018/04/26/mapping-marginal-land-for-bioenergy-the-seemla-approach/
http://www.besustainablemagazine.com/cms2/unveiling-the-bioenergy-potential-of-marginal-lands-through-geospatial-analysis/
http://www.besustainablemagazine.com/cms2/the-potential-of-marginal-lands-for-bioenergy/

