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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Τα κτίρια αντιπροσωπεύουν µεγάλες και µακράς διαρκείας επενδύσεις από την άποψη της 
οικονοµίας καθώς επίσης και άλλων πόρων. Περνάµε ένα µεγάλο µέρος της ζωής µας στα 
κτίρια και το εσωτερικό περιβάλλον έχει επιπτώσεις στην ευηµερία και την υγεία µας. Η 
βελτιωµένη ποιότητα ζωής και η αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση των δαπανών των 
κτιρίων είναι, ως εκ τούτου, κοινού ενδιαφέροντος για τους ιδιοκτήτες, τους χρήστες, 
καθώς και την κοινωνία και, κατά συνέπεια, διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην βιώσιµη 
ανάπτυξη. Ο σχεδιασµός και η κατασκευή για το σύνολο του κύκλου ζωής των κτιρίων 
είναι το κλειδί για τις βιώσιµες κατασκευές. Μπορεί αρχικά να έχει µεγαλύτερο κόστος, 
όµως µε τη σωστή διαχείριση µπορεί να αποφέρει µεγάλα κέρδη. Το στάδιο του 
σχεδιασµού έχει σοβαρές συνέπειες καθώς οι αποφάσεις που θα ληφθούν έχουν 
θεµελιώδεις επιδράσεις σε όλες τις υπόλοιπες πτυχές του κύκλου ζωής του κτιρίου και 
ιδιαίτερα στη χρήση του και τελικά στην κατεδάφιση και απόρριψή του. Στόχος της 
παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει και να υποδείξει τρόπους για το βιώσιµο 
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σχεδιασµό του φέροντα οργανισµού ενός κτιρίου προκειµένου να επιτευχθεί η βέλτιστη 
διάρκεια ζωής του συνόλου του κτιρίου µε την εφαρµογή των αρχών του ολοκληρωµένου 
κύκλου ζωής του σχεδιασµού. 
 
 
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η λειτουργική επίδοση των κτιρίων έχει αποφασιστικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των 
κατοίκων της. Το κόστος κατασκευής ενός κτιρίου αποτελεί αφενός µια σηµαντική δαπάνη 
για την ιδιωτική οικονοµία  και αφετέρου από δηµόσια προοπτική, τα κτίρια 
διαδραµατίζουν βασικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό ρόλο στην αειφόρο ανάπτυξη. 
Υπάρχουν πολλές διαφορετικές και ενίοτε αντιφατικές, απαιτήσεις για ένα κτίριο, όπως η 
λειτουργικότητα, η οικονοµία, η αισθητική, το εσωτερικό κλίµα και η διατήρηση της 
ενέργειας. 
 
Συχνά η διαδικασία σχεδιασµού και προµήθειας των κτιρίων στοχεύει στην 
ελαχιστοποίηση των δαπανών παραγωγής σε σχέση µε ένα σύνολο ελάχιστων 
προδιαγραφών. Αυτό δεν προάγει τη βέλτιστη απόδοση του κύκλου ζωής. Εάν άντ’ αυτού, 
ο σχεδιασµός και η προµήθεια βασίζονται σε ολιστική αξιολόγηση ολόκληρου του κύκλου 
ζωής του κτιρίου, οι λειτουργικές επιδόσεις, και ως εκ τούτου, η συνολική ποιότητα και η 
σχέση κόστους-αποτελεσµατικότητας του κτιρίου θα µπορούσε να ενισχυθεί. Η συνολική 
επίδοση ενός κτιρίου δεν είναι απλώς το άθροισµα των επιδόσεων των στοιχείων και 
συστηµάτων, αλλά εξαρτάται επίσης από την αλληλεπίδρασή τους. Ως εκ τούτου, το 
κτίριο θα πρέπει να σχεδιαστεί ως ένα σύνολο για να επιτύχει τη βέλτιστη απόδοση. 
 
Η σηµαντική επιρροή του κατασκευαστικού περιβάλλοντος και των κατασκευαστικών 
δραστηριοτήτων στην κοινωνία µας αποτελούν κίνητρο για τη βελτίωση και, όπου 
κρίνεται αναγκαίο, επανεξέταση της διαδικασίας σχεδιασµού, για την αύξηση τόσο της 
οικονοµικής και περιβαλλοντικής απόδοσης του κτιρίου, όσο και της λειτουργικής 
επίδοσης του. Ο φέρων οργανισµός ενός κτιρίου και η αλληλεπίδραση του µε το 
εξωτερικό κέλυφος και τα ηλεκτροµηχανολογικά συστήµατα είναι θεµελιώδους 
σπουδαιότητας για την βελτιστοποίηση της απόδοση του κατά τη διάρκεια ζωής του. 
 
 
3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Ποιότητα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής σηµαίνει την ικανότητα των κατασκευών να 
ικανοποιούν τις πολλαπλές απαιτήσεις των χρηστών, των ιδιοκτητών και της κοινωνίας, οι 
οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 µε έναν βελτιστοποιηµένο τρόπο καθ’ όλη τη 
διάρκεια του σχεδιασµού ή την περίοδο προγραµµατισµού (συνήθως 50 έως 100 χρόνια). 
Οι γενικές απαιτήσεις πρέπει να µεταφραστούν και να µεταφερθούν στις συγκεκριµένες 
απαιτήσεις που είναι σχετικές για το εν λόγω αντικείµενο.  Μερικές φορές οι 
συγκεκριµένες απαιτήσεις εξετάζουν τις διαφορετικές γενικές απαιτήσεις συγχρόνως. 
Παραδείγµατος χάριν η λειτουργικότητα στη χρήση, στον τοµέα των ανθρωπίνων 
απαιτήσεων, απαντά σε ορισµένες επιδόσεις όσον αφορά το οικονοµικό και 
περιβαλλοντικό τοµέα, Πίνακας 1. Οι γενικές απαιτήσεις πρέπει να µεταφραστούν και να 
µεταφερθούν στις συγκεκριµένες απαιτήσεις που είναι σχετικές για το εν λόγω 
αντικείµενο. Παραδείγµατος χάριν η λειτουργικότητα στη χρήση, στον τοµέα των 
ανθρωπίνων απαιτήσεων, απαντά σε ορισµένες επιδόσεις όσον αφορά το οικονοµικό και 
περιβαλλοντικό τοµέα, Πίνακας 1. Οι µέθοδοι που απαιτούνται για το σχεδιασµό ενός 
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κτιρίου σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες απαιτήσεις, είναι τα παραδοσιακά εργαλεία 
σχεδιασµού συµπληρωµένα µε ορισµένες µεθόδους εκτίµησης του κύκλου ζωής και της 
βελτιστοποίησης όπως αναλύεται παρακάτω. Το Σχήµα 1 παρουσιάζει µια επισκόπηση 
απαιτήσεων και µεθόδων. Ο όρος ‘επίδοση’ που χρησιµοποιείται σε αυτό το άρθρο 
υπολήπτεται της ποιότητας οποιασδήποτε συγκεκριµένης πτυχής, όπως είναι οι 
περιβαλλοντικές ή λειτουργικές επιδόσεις. 

 
1. Ανθρώπινες απαιτήσεις   2. Οικονοµικές απαιτήσεις
       -- λειτουργικότητα κατά τη χρήση        -- οικονοµία επενδύσεων
       -- ασφάλεια        -- οικονοµία κατασκευών
       -- υγεία        -- οικονοµία εφόρου ζωής συµπεριλαµβανοµένων
       -- άνεση              της λειτουργίας & κατάληξης του κύκλου ζωής

3. Πολιτισµικές απαιτήσεις   4. Περιβαλλοντικές απαιτήσεις
       -- κατασκευαστικές παραδόσεις          -- οικονοµία πρώτων υλών
       -- τρόπος ζωής          -- οικονοµεια ενέργειας
       -- επιχειρηµατική κουλτούρα          -- οικονοµία περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων
       -- αισθητική          -- οικονοµία αποβλήτων
       -- αρχιτεκτονικά στυλ και τάσεις          -- βιοποικιλότητα και γαιοποικιλότητα
       -- image  

 
Πιν. 1: - Γενικές απαιτήσεις κατασκευών 

 
Για την πρακτική εφαρµογή του ενοποιηµένου σχεδιασµού του κύκλου ζωής των 
κατασκευών (ΕΣΚΖ), οι τοµείς των γενικών απαιτήσεων, που συζητήθηκαν παραπάνω, 
πρέπει να µεταφερθούν σε ειδικά κριτήρια σχεδιασµού, για το κάθε συγκεκριµένο έργο. Οι 
ιδιότητες που συγκεντρώνονται, ή η επίδοση, της τελικής κατασκευής θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια σχεδιασµού που έχουν τεθεί σε αυτή. 
 

1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
 
            ΕΠΙ∆ΟΣΗ                        ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ               ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ                   ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ   
 
                                     ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ                              ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ                           ΥΓΕΙΑ 
 
 

2. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Σχ. 1: - Απαιτήσεις και µέθοδοι ενοποιηµένου σχεδιασµού κατασκευών. 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
- ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
- ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ &   
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
- ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 
- ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΖΩΗΣ 
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 
     - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
     - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΥΣΗΣ ( ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ) 

∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ 
- ΣΤΑΤΙΚΗ 
- ∆ΥΝΑΜΙΚΗ 

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 
- ΘΕΡΜΙΚΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
- ΥΓΡΑΣΙΑ 
- ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 
- ΥΓΕΙΑ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΖΩΗΣ 
- ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ 
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ 
- Ο∆ΗΓΟΙ ΧΡΗΣΤΗ 
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4. ΟΙ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
 
Ένα κτίριο πρέπει να ανταποκρίνεται σε έναν αριθµό διαφορετικών απαιτήσεων. Οι 
ιδιότητες που σχετίζονται µε την ασφάλεια ή την υγεία, πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις 
απαιτήσεις των κανονισµών. Υπάρχουν επίσης πτυχές που αντιµετωπίζονται στις εθνικές 
κανονιστικές ή πληροφοριακές οδηγίες όπως η πρόσβαση στα κτήρια από τα άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες, η χρηστικότητα, η περιβαλλοντική απόδοση ή το περιβάλλον εργασίας. 
Άλλες σηµαντικές λειτουργικές ιδιότητες, όπως για παράδειγµα η άνεση, η ευελιξία η 
κοινωνικές πτυχές, είναι προαιρετικές για τον πελάτη. Οι ρυθµιστικές απαιτήσεις είναι 
επίσης προαιρετικές υπό την έννοια ότι, η καλύτερη ποιότητα από το ελάχιστο κατώτατο 
όριο µπορεί να διαταχτεί από τον πελάτη. Οι ιδιότητες συσχετίζονται λίγο πολύ µε τον 
σχεδιασµό του φέροντα οργανισµού, στον οποίο επικεντρώνεται το παρόν άρθρο. 
 
Για να διασφαλιστεί το άµεσο δηµόσιο ενδιαφέρον για τα κατασκευές και συνεπώς, τα 
κτίρια, η οδηγία για τα οικοδοµικά προϊόντα της ΕΕ (ΕΕ, 1988) θέτει έξι ουσιαστικές 
απαιτήσεις: 
 
1. Μηχανική αντοχή και ευστάθεια.  
2. Ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς.  
3. Υγιεινή, υγεία και το εσωτερικό περιβάλλον.  
4. Ασφάλεια χρήσης.  
5. Προστασία κατά του θορύβου.  
6. Εξοικονόµηση ενέργειας και συγκράτηση θερµότητας.  
 
Η ανθεκτικότητα (7) ως απαίτηση αυτοµάτως ακολουθεί καθώς αναφέρεται ότι οι 
απαιτήσεις, πρέπει να: «υπόκεινται σε κανονικές συνθήκες συντήρησης, να πληρούνται επί 
µια οικονοµικώς αποδεκτή διάρκεια ζωής». 
 
Επιπλέον τα ακόλουθα πρόσθετα χαρακτηριστικά κρίνονται ως θεµελιώδους 
σπουδαιότητας: 
 
Ευρωστία (8). Η ευρωστία δείχνει την ικανότητα του κτηρίου να ανθίσταται σε άλλα 
περισσότερο ή λιγότερο αναµενόµενα γεγονότα ή συνθήκες. Η ευρωστία είναι σχετική 
όσον αφορά την κατασκευή και τη λειτουργία του κτιρίου. Συνδέεται µε τα µηχανικά 
χαρακτηριστικά και την ανθεκτικότητα των επιµέρους δοµικών στοιχείων και υλικών. Η 
ευρωστία είναι, επίσης ζήτηµα ενοποιηµένου σχεδιασµού, άµεσα εξαρτώµενη από την 
αλληλεπίδραση µεταξύ των συστατικών και των συστηµάτων. Τέλος, οι τεχνικές 
λεπτοµέρειες ή η γενική ιδέα είναι ζωτικής σηµασίας. 
  
Εφόρου Ζωής Λειτουργικότητα (9). Η ιδιότητα αυτή ορίζει τον τρόπο µε τον οποίο η 
κτιριακή δοµή και λειτουργία των συστηµάτων µπορούν να προσαρµοστούν ή να 
προσαρµόζονται στις ανάγκες του χρήστη τόσο στο παρόν όσο και στο µέλλον. 
 
Αρχιτεκτονική (10). Η αρχιτεκτονική καλύπτει τον τοµέα των σηµαντικών παραγόντων 
που καθορίζει πώς ένα κτήριο συλλαµβάνεται από το χρήστη, από  άποψη χρηστικότητας 
και λειτουργικότητας. Έτσι, η αρχιτεκτονική επιδρά έντονα στον τρόπο µε τον οποίο ένα 
κτίριο µπορεί να διατηρηθεί στο χρόνο. Ο χαρακτήρας, η εικόνα, οι εγγυήσεις, ο 
περιορισµός, ο συσχετισµός µε την περιβαλλοντική και την τοπική κληρονοµιά αποτελούν 
παραδείγµατα των πολλών θεµάτων που εµπλέκονται. Κάποια  από αυτά µπορούν να 
εξεταστούν ποσοτικά και µερικά µόνο ποιοτικά. 
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Οι δαπάνες του κύκλου ζωής (11) και οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις (12) είναι µάλλον 
προφανή χαρακτηριστικά που εξαρτώνται από το προοριζόµενο λειτουργικό επίπεδο 
απόδοσης, και τη δυνατότητα του κτιρίου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, κατά τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής του. Ο αντίκτυπος στη φύση θεωρείται σε αυτό το άρθρο, ως 
περιβαλλοντικό κόστος. Κατά το σχεδιασµό, οι δαπάνες µπορούν να θεωρηθούν είτε ως 
συνέπεια που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί, είτε να αναγνωρισθεί και να αντιµετωπισθεί 
όπως κάθε άλλο λειτουργικό κριτήριο σχεδιασµού. 
 
Στο Σχήµα 2, αναφέρονται οι ιδιότητες, και υποδεικνύεται η αλληλεπίδρασή τους. Το 
σχήµα αυτό δείχνει την πολυπλοκότητα της αλληλεπίδρασης και, συνεπώς, τη σηµασία 
µιας σφαιρικής προσέγγισης για το σχεδιασµό. 
 

Μηχανική αντοχή / ευστάθεια  
Ασφάλεια σε περίπτωση 
πυρκαγιάς 

+  

Υγιεινή, υγεία (εσωτερικό 
περιβάλλον) 

Ο Ο  

Ασφάλεια χρήσης + + Ο  
Ακουστική +

-  
+ + Ο  

Χρήση Ενέργειας + + +-  Ο +-   
Ανθεκτικότητα + + + + Ο +  
Ευρωστία + + + + +-  +-  +  
Εφόρου ζωής Λειτουργικότητα +

-  
+-  +-  Ο - + + +  

Αρχιτεκτονική Ο - Ο - - + + Ο +-   
∆απάνες κόστους ζωής +

-  
- +-  Ο +-  + +-  + + +-   

Περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις +
-  

+-  - Ο - + + + +-  - +-   

-: Βελτίωση του ενός => 
Εξασθένηση του άλλου 
 
Ο: Κανένας σηµαντικός 
συσχετισµός 
 
+: Βελτίωση του ενός => 
Βελτίωση του άλλου 
 
+-: Ισχύει µε οποιονδήποτε τρόπο 

Μ
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Σχ. 2: - Ενδεικτική µήτρα των θεµελιωδών ιδιοτήτων και της αλληλεπίδρασής τους 

 
Όπως υποδεικνύεται στο Σχήµα 2, οι απαιτήσεις µπορούν να είναι αντιφατικές, ή να 
συµπίπτουν από τεχνική άποψη ή ενδιαφεροµένων. Παραδείγµατος χάριν, η υψηλής 
αποδοτικότητα ενέργειας είναι δηµόσιου περιβαλλοντικού και ενεργειακής παροχής 
ενδιαφέροντος, αλλά είναι επίσης πολύτιµη για τον χρήστη δεδοµένου ότι µειώνει τις 
λειτουργικές δαπάνες. Μείωση των θερµοκρασιών και µείωση του εξαερισµού είναι ένας 
τρόπος για την επίτευξη ενεργειακής αποδοτικότητας. Ωστόσο, στη συνέχεια, εµφανίζεται 
µια σύγκρουση µε το εσωτερικό περιβάλλον. Οι βασικές προϋποθέσεις για να εξεταστούν 
αυτοί οι συσχετισµοί είναι η κατανόηση και η αναγνώριση της προοπτικής κύκλων ζωής, η 
αλληλεπίδραση µεταξύ των χαρακτηριστικών και πώς συνδέονται µε το σχεδιασµό του 
κτηρίου και τα συστήµατα υπηρεσιών. Ο ΕΣΚΖ ρίχνει φως σε αυτές τις σχέσεις. 
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5. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ  
 
Η σκιαγράφηση και ο σχεδιασµός είναι οι πρώτες ενέργειες στη διάρκεια ζωής ενός 
κτηρίου.  Η ΕΣΚΖ ενισχύει τον παραδοσιακό σχεδιασµό µε εργαλεία για να καθορίσει και 
να οργανώσει τις ανάγκες του πελάτη, να προβλέψει την απόδοση του κύκλου ζωής των 
εναλλακτικών τεχνικών λύσεων, και για να ταξινοµήσει την καταλληλότητά τους όσον 
αφορά τις συγκεκριµένες απαιτήσεις. Η ΕΣΚΖ είναι ένας συστηµατικός τρόπος για τον 
πελάτη να διευκρινίσει τις συνολικές συνέπειες κατά τη διάρκεια ζωής, για έναν 
περιορισµένο αριθµό εναλλακτικών λύσεων. Ωστόσο, ο πελάτης καθορίζει αυθαίρετα τη 
σχετική έµφαση που δίδεται σε κάθε απαίτηση, όπως η σηµασία του κόστους σε σχέση µε 
την περιβαλλοντική επιβάρυνση ή λειτουργικές επιδόσεις. 
 
Ο Ενοποιηµένος Σχεδιασµός του Κύκλου Ζωής είναι ένας συνδυασµός δύο διαφορετικών 
αρχών: 
 
� Ενοποίηση, η οποία υπονοεί ότι οι διαφορετικές ιδιότητες θα πρέπει να εξετάζονται µε 
µια ολιστική προοπτική. Για παράδειγµα ο σχεδιασµός των συστηµάτων εξαερισµού και 
θέρµανσης πρέπει να γίνει σε συνεργασία µε το στατικό σχεδιασµό. 

 
� Κύκλος ζωής, που σηµαίνει ότι η µελέτη θα πρέπει να λάβει υπόψη το κόστος και τη 
περιβαλλοντική επιβάρυνση από την παραγωγή, τη χρήση και τελική διάθεση. Βλέπε 
Σχήµα 3. Ο κύκλος ζωής µπορεί να οριστεί µε διάφορους τρόπους, όπως φαίνεται στο 
Σχήµα 4.  Εξετάζοντας το Σχήµα 3 είναι εµφανές ότι κάποιες πτυχές ως ένα ορισµένο 
βαθµό είναι περιττές, όπως η χρήση ενέργειας σε σχέση µε το κόστος κύκλου ζωής και 
την περιβαλλοντική επιβάρυνση. 

 

Ασφάλεια χρήσης
Εσωτερικό περιβάλλον

Ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς
Μηχανική αντοχή και ευστάθεια
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Περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις
∆απάνες κύκλου ζωής

Αρχιτεκτονική

Εφόρου ζωής Λειτουργικότητα

Ευρωστία και κίνδυνοι 
Ανθεκτικότητα

Χρήση Ενέργειας
Ακουστική

<= Μελέτη Κύκλου Ζωής =>
∆ιάθεση παραγωγής                                     Χρήση                                        Τελική Απόθεση

 
 
Σχ. 3: - Ενοποιηµένη προσέγγιση σχεδιασµού κύκλων ζωής. Η πρωταρχική τους σχέση σε 

συγκεκριµένες φάσεις του κύκλου ζωής [γκρίζες µπάρες] 
 
 
6. Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 
  
Οι ακόλουθες φάσεις µπορούν να εµφανιστούν στη µεθοδολογία ΕΣΚΚ:  
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1. Επενδυτικός σχεδιασµός  
2. Ανάλυση των αναγκών του πελάτη και των χρηστών 
3. Λειτουργικές προδιαγραφές του κτιρίου  
4. Τεχνικές προδιαγραφές επιδόσεων του κτιρίου  
5. ∆ηµιουργία και περιγραφή εναλλακτικών στατικών λύσεων 
6. Τυποποιηµένος σχεδιασµός κύκλου ζωής και βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της κάθε 
εναλλακτικής  
7. Πολλαπλή ταξινόµηση και επιλογή κριτηρίων µεταξύ των εναλλακτικών λύσεων και 
των υλικών  
8. Λεπτοµερής σχεδιασµός της επιλεγµένης λύσης 
 
Η επιτυχία και η αποτελεσµατικότητα της κάθε φάσης, και συνεπώς η όλη διαδικασία, 
εξαρτάται από την ποιότητα της εργασίας κατά το προηγούµενο στάδιο, αλλά και στην 
ικανότητά να µεταφέρει πληροφορίες µεταξύ των φάσεων, τόσο προς τα εµπρός όσο και 
προς τα πίσω.  

 
Σχ. 4 – ∆ιαφορετικοί τύποι κύκλων ζωής 

 
Σε γενικές γραµµές, η κατασκευή είναι γραµµική διαδικασία, που ξεκινά από το σηµείο 
όπου ο πελάτης αντιλαµβάνεται ότι χρειάζεται ένα κτήριο, και τελειώνει όταν ο πελάτης 
εισέλθει στο κτήριο. Στη συνέχεια, ξεκινά η διαδικασία διαχείρισης της εγκατάστασης. 
Αντίθετα µε την κατασκευή, αυτή είναι µια συνεχής διαδικασία, συνήθως χωρίς 
προκαθορισµένο τέλος. Οι µεταβαλλόµενες ανάγκες της αγοράς, καθώς και η γήρανση του 
αποθέµατος από καιρό σε καιρό, δηµιουργεί την ανάγκη για παραγωγή νέων κτιρίων. Η 
εµπειρία από τη λειτουργία άλλων κτιρίων και προηγούµενων κατασκευών µπορούν και 
πρέπει να αξιοποιηθούν στο σχεδιασµό ενός νέου κτιρίου. Αυτό είναι κρίσιµης σηµασίας 
για τη συνεχή βελτίωση της προαναφερόµενης διαδικασίας. 
 
6.1 Επενδυτικός σχεδιασµός 
Σε αυτό το πρώτο στάδιο της διαδικασίας σχεδιασµού ορίζεται το οικονοµικό και τεχνικό 
πλαίσιο  της κατασκευής. Εµβαδά, είδη χώρων, διάρκεια ζωής και στόχοι από  άποψη 
οικονοµίας, περιβάλλοντος, αρχιτεκτονικής ευελιξίας εξετάζονται και αποφασίζονται, 
καθοδηγούµενα από µια έρευνα αγοράς. Σε αυτό το αρχικό στάδιο σχεδιασµού, η 
οικονοµία του κύκλου ζωής και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης των επιλεγµένων 
εναλλακτικών λύσεων πρέπει να αξιολογηθούν µε έναν απλουστευµένο τρόπο. Η εστίαση 
πρέπει να τεθεί στα κρίσιµα στοιχεία, και στα στοιχεία που επηρεάζονται από τις επιλογές 
σχεδιασµού. Μια ερευνητική ερώτηση είναι να καθοριστούν οι σηµαντικότερες πτυχές 

Αλλαγή 
ιδιοκτήτη/ενοίκου 
 

Κατεδάφιση 
του κτιρίου 
 

Κύκλος ζωής 
ιδιοκτήτη/ενοίκου 
 

Κύκλος ζωής του κτιρίου 
 

χρόνος 

Ανάπτυξη του 
κτιρίου 
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όσον αφορά τις δαπάνες κύκλου ζωής και τα περιβαλλοντικά φορτία Επιπλέον, οι πτυχές 
που εύλογα εξαρτώνται από το σχεδιασµό του κτηρίου πρέπει να αποµονωθούν. 
 
6.2 Ανάλυση των αναγκών του πελάτη και των χρηστών 
Υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός διαφορετικών απαιτήσεων και αναγκών που πρέπει να 
αντιµετωπιστεί. Ορισµένες από αυτές τις απαιτήσεις αλληλεπιδρούν. Μπορεί να είναι 
υποστηρικτικές, αλλά και αντιφατικές. Τα κτήρια αποτελούν µια µεγάλη επένδυση 
οικονοµικών και φυσικών πόρων. Προορίζονται συνήθως να διαρκέσουν για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα, έτσι η χρονική προοπτική πρέπει επίσης να εξεταστεί, η οποία υπονοεί 
ότι αλλαγές στις απαιτήσεις είναι πιθανό να εµφανιστούν κατά τη διάρκεια του κύκλου της 
ζωής. Ένα προκαθορισµένο σύνολο κριτηρίων σχεδιασµού που συνδέονται µε τα σχετικά 
λειτουργικά και ποιοτικά επίπεδα και τις µεθόδους σχεδιασµού, που συµφωνούν στην 
ισχύουσα πρακτική διευκολύνει αυτό το βήµα. Τα απορρέοντα από την ανάλυση αναγκών 
του πελάτη είναι ένας εκλεπτυσµένος και πιο λεπτοµερής σχεδιασµός του συστήµατος των 
στόχων, συµπεριλαµβανοµένων επίσης λεπτοµερών κτιριολογικών απαιτήσεων. Επιπλέον, 
η σχετική σηµασία του κάθε στόχου πρέπει να προσδιορίζεται, προκειµένου να 
διευκρινιστούν οι προτεραιότητες. 
 
6.3 Λειτουργικές προδιαγραφές του κτιρίου 
Η φάση αυτή είναι η σύνθεση και ο µετασχηµατισµός των αναγκών του πελάτη από την 
πρώιµη πρακτική φάση στις λειτουργικές προδιαγραφές για το συγκεκριµένο κτήριο. Ο 
όρος λειτουργικός υπονοεί σχετικές µε την απόδοση απαιτήσεις. Το απορρέον από αυτό το 
στάδιο είναι ένας κατάλογος σχετικών λειτουργικών απαιτήσεων µε την ιδιαίτερη σηµασία 
τους να υποδεικνύεται. 
 
6.4 Τεχνικές προδιαγραφές επιδόσεων του κτιρίου 
Εδώ καθορίζονται τα τεχνικά κριτήρια επιδόσεων που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
προδιαγραφές. Όπου είναι δυνατό, τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα θα πρέπει να 
διευκρινιστούν ποσοτικά, ή µέσω των κατηγοριών ή των τιµών κατώτατων ορίων όπως η 
ζήτηση ενέργειας, η πυρασφάλεια ή οι ακουστικές κατηγορίες. Πτυχές, όπως η 
προσαρµοστικότητα, η ευελιξία και κοινωνικοί παράγοντες, συχνά πρέπει να 
αντιµετωπίζονται µε ποιοτικούς όρους. 
 
6.5 ∆ηµιουργία και περιγραφή εναλλακτικών στατικών λύσεων 
Οι εναλλακτικές λύσεις που περιγράφονται στην επενδυτική ανάλυση πρέπει να 
διαµορφωθούν περαιτέρω µε τους περιορισµούς και τις απαιτήσεις που δηλώνονται στις 
τεχνικές απαιτήσεις, που καθορίζονται στο προηγούµενο στάδιο. Το κτήριο 
συστηµατοποιείται σε µια σειρά από διαφορετικές λειτουργικές ενότητες, που είναι 
συνήθως τα θεµέλια, το δοµικό πλαίσιο, οι εξωτερικές επενδύσεις, καθώς και τα 
συστήµατα θέρµανσης και εξαερισµού. Ανάλογα µε το είδος του κτιρίου, και τη σηµασία 
κάθε στοιχείου, περαιτέρω κατάτµηση θα µπορούσε να εφαρµόζεται όπως καλύµµατα 
δαπέδου, εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι κ.λπ. Η τυποποίηση είναι η βάση για τον 
σχεδιασµό του κύκλου ζωής και τις εκτιµήσεις δαπανών.  Το αποτέλεσµα αυτής της φάσης 
είναι σύνολα καθορισµένων µε σαφήνεια ενοτήτων, που διαµορφώνουν τα εναλλακτικά 
σχέδια του κτηρίου.  
 
6.6 Πολλαπλή ταξινόµηση και επιλογή κριτηρίων µεταξύ των εναλλακτικών λύσεων  
Σε αυτήν την φάση τα σχέδια συγκρίνονται και η καταλληλότερη εναλλακτική λύση 
κατασκευής επιλέγεται, βασισµένη σε κάποιο ισοζύγιο οφέλους και κόστους. Τα κριτήρια 
απόφασης θα µπορούσαν να είναι για παράδειγµα:  
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i. Η καλύτερη σε όλες τις απαιτήσεις.  
ii.  Οι καλύτερα σταθµισµένες ιδιότητες µε ένα λογικό επίπεδο δαπανών.  
iii.  Η καλύτερη στις προτιµητέες απαιτήσεις, εκπληρώνοντας αποδεκτά επίπεδα σε 

όλες τις άλλες απαιτήσεις.  
iv. Η καλύτερη µέσα από αξιολογούµενα κριτήρια αναλογίας κέρδους / κόστους.  
 

Άλλες στρατηγικές διεύθυνσης θα µπορούσαν να είναι:  
v. Χαµηλότερο κόστος κύκλου ζωής, εκπληρώνοντας αποδεκτά επίπεδα σε όλες 

τις απαιτήσεις.  
vi. Χαµηλότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής, 

εκπληρώνοντας αποδεκτά επίπεδα σε όλες τις απαιτήσεις.  
vii.  Χαµηλότερο κόστος επένδυσης, εκπληρώνοντας αποδεκτά επίπεδα σε όλες τις 

απαιτήσεις. 
 
6.7 Λεπτοµερής σχεδιασµός της επιλεγµένης λύσης 
Τα παραδοσιακά εργαλεία εφαρµόζονται για κάθε αρχή σχεδιασµού. Ωστόσο, οι τεχνικές 
προδιαγραφές της διαδικασίας ΕΣΚΖ ενδέχεται να έχουν τονίσει ορισµένες πτυχές που 
χρειάζονται αυξηµένη προσοχή σε σύγκριση µε την τρέχουσα πρακτική, όπως οι 
απαιτήσεις ανθεκτικότητας, της ευελιξίας για µελλοντικές αλλαγές, ή εσωτερικές 
συνθήκες κλιµατισµού. 
 
6.8 Ανατροφοδότηση 
Προκειµένου να επιτυγχάνεται συνεχής βελτίωση των κτιρίων, ανατροφοδότηση των 
εµπειριών από την παραγωγή και λειτουργία θα πρέπει να δίνεται στην µελετητική οµάδα. 
Αυτό θεωρείται ότι είναι θεµελιώδους σηµασίας και συνεπώς πρέπει να έχει οριστεί ένα 
συγκεκριµένο µέρος στη διαδικασία ΕΣΚΖ. 
 
 
7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΚΖ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Στην παράγραφο 6 συζητήθηκαν οι φάσεις του ΕΣΚΖ. Οι φάσεις από 1 έως 5 καλύπτουν 
το κρίσιµο αντικείµενο να αναλυθούν οι ανάγκες του πελάτη και να µεταφερθούν σε µια 
προδιαγραφή. Αυτές οι φάσεις καθορίζουν τα σχετικά κριτήρια λειτουργικού σχεδιασµού. 
Αυτός ο τύπος ανάλυσης γίνεται επίσης µε παραδοσιακή µελέτη, εντούτοις, λιγότερο ή 
περισσότερο συστηµατικά. Μόλις τα πρώτα σχέδια καταρτίζονται, το βασικό όργανο της 
διαδικασίας ΕΣΚΖ, καθώς επίσης και οποιαδήποτε αποτελεσµατική διαδικασία 
σχεδιασµού, θα πρέπει να κινητοποιηθούν. Αυτό είναι ένα κύριο τρισδιάστατο γεωµετρικό 
πρότυπο του κτηρίου. Παλιότερα, το πλήρες µοντέλο υπήρχε µόνο στο κεφάλι του 
µελετητή, ενώ στη σύγχρονη µελέτη, αποθηκεύεται σε έναν υπολογιστή. Το µοντέλο 
πρέπει να επεκταθεί µε τη χρονική διάσταση, όσον αφορά τόσο την αξιολόγηση του 
κύκλου ζωής όσο και το σχεδιασµό παραγωγής. Αυτό το πρότυπο θα πρέπει να 
ακολουθήσει το έργο, µε αυξηµένο βαθµό λεπτοµέρειας, από τα πρώτα στάδια σχεδιασµού 
πιο πέρα από τον λεπτοµερή σχεδιασµό, την παραγωγή, τη διαχείριση της εγκατάστασης 
και την ανακαίνισή µέχρι την κατεδάφιση, την ανακύκλωση και την τελική διάθεση. 
Πέραν της γεωµετρίας, και των ποσοτήτων, απαιτείται το σύνολο των στοιχείων που 
αφορά τα υλικά και τα δοµικά στοιχεία, για να διευκολυνθούν τα διάφορα είδη 
υπολογισµών. Κατά προτίµηση όλοι οι ειδικοί µπορούν να χρησιµοποιήσουν το ίδιο 
γεωµετρικό πρότυπο εφαρµόζοντας τα συγκεκριµένα στοιχεία που απαιτούνται και που 
αντιστοιχούν στο δικό τους τοµέα.  
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Το βήµα νούµερο 6, αξιολόγηση κύκλων ζωής, απαιτεί τη γεωµετρία του κτιρίου, των 
ποσοτήτων και του προσδιορισµού των συστατικών, και των υλικών που επιλέγονται. Τα 
στοιχεία κύκλου ζωής για τα υλικά και τα συστατικά που απαιτούνται είναι δαπάνες, 
απαιτήσεις συντήρησης και διαστήµατα συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών και του 
προσδόκιµου ζωής των. Εάν πραγµατοποιείται µια πλήρης περιβαλλοντική αξιολόγηση µε 
τις µεθόδους της εκτίµησης του κύκλου ζωής, τα στοιχεία πρέπει να συµπληρωθούν µε την 
περιβαλλοντική επιβάρυνση συµπεριλαµβανοµένης της κατανάλωσης ενέργειας για την 
παραγωγή, τις µεταφορές, το εργοτάξιο, τη λειτουργία συµπεριλαµβανοµένης της 
συντήρησης και το τέλος του κύκλου ζωής. 
 
Το βήµα 7, ιεράρχηση των εναλλακτικών λύσεων, είναι µια αυθύπαρκτη δραστηριότητα 
που µπορεί να αναληφθεί από την εφαρµογή της ανάλυσης αποφάσεων πολλαπλών 
µεταβλητών ή µε απλούστερα κριτήρια κατάταξης που αναφέρονται παραπάνω στην 
παράγραφο 6.6.  Το βήµα 8 καθαρίζει την επιλεγµένη δοµή µέσα στο τρισδιάστατο 
πρότυπο στο επίπεδο λεπτοµέρειας, και προσθέτει άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για 
την παραγωγή.  
 
 
8. ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΚΚ 
 
Υπάρχουν µερικές επαναλαµβανόµενες περιστάσεις που εµποδίζουν την προσέγγιση 
κύκλων ζωής και έτσι την εφαρµογή του ΕΣΚΖ όπως:  

i. Η αποσπασµατική οργάνωση του κατασκευαστικού τοµέα δεν ευνοεί τους 
µακροπρόθεσµους στόχους των έργων. Η σηµαντική πτυχή της 
ανατροφοδότησης εµποδίζεται επίσης από αυτή την αποσπασµατική οργάνωση.   

ii.  Ο µελετητής ή/και ο παραγωγός µπορούν να στερηθούν κατανόησης ή γνώσης 
για τη φάση χρηστών.  

iii.  Οι ειδικοί µελετητές της δοµής, της θέρµανσης, του εξαερισµού, της 
ακουστικής και άλλων τοµέων, βελτιστοποιούν το δικό τους συγκεκριµένο 
κοµµάτι αντί να συνεργάζονται για µια αποτελεσµατικότερη γενική λύση. 

 
Η κατάτµηση της διαδικασίας κατασκευής µπορεί να οδηγήσει σε βελτιστοποίηση 
παραγωγής του κτηρίου, ή ακόµη χειρότερα, των επιµέρους στοιχείων ή συστηµάτων. 
Κατόπιν τούτων, ο ΕΣΚΖ είναι περιττός. Η πολυπλοκότητα που απαντάται κατά το 
σχεδιασµό των κτιρίων, ζητεί από πολλούς διαφορετικούς τοµείς τεχνογνωσία, ήδη από τα 
αρχικά στάδια ενός έργου, να λάβουν την απαραίτητη ολιστική προοπτική. Αναγνωρίζεται 
το γεγονός ότι το κόστος σχεδιασµού θα αυξηθεί εάν όλοι οι εµπειρογνώµονες θα 
δεσµεύονταν από τις αρχικές φάσεις, αλλά η δυνητική βελτίωση του τελικού προϊόντος 
είναι ενδιαφέρουσα. Ο ΕΣΚΖ, εν γένει, και ειδικότερα όταν αυτός εισάγεται για πρώτη 
φορά, απαιτεί αυξηµένη προσπάθεια στον σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό εργασιών. 
Αυτό αντιπροσωπεύει µια συµπληρωµατική επένδυση στο σχεδιασµό, που αποτελεί ένα 
εµπόδιο που µπορεί να ξεπεραστεί µόνο αν ο πελάτης θεωρεί ότι η δυνητική βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και της αποδοτικότητας του κόστους, αξίζει τον κόπο. 
 
 
9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 
Αναγνωρίζεται ότι ο εξορθολογισµός της διαδικασίας κατασκευής ενός έργου υπονοεί 
βελτίωση και τυποποίηση των διαδικασιών, των τεχνικών λύσεων και των συστηµάτων. 
Μια σηµαντική αρχή σχεδιασµού αποτελεί η τυποποίηση, µε την οποία τα συστατικά και 
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τα συστήµατα είναι ταξινοµηµένα και βελτιστοποιηµένα σύµφωνα µε τον στόχο της 
υπηρεσίας που µπορούν να προσφέρουν καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των. Η αυξανόµενη 
έµφαση στην ανάπτυξη εύρωστων, υψηλής ποιότητας τυποποιηµένων λύσεων είναι 
σηµαντική, και ο ΕΣΚΖ είναι µια πρακτική µέθοδος για αυτό. Η µέθοδος ΕΣΚΖ µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε διαφορετικά επίπεδα λεπτοµέρειας ανάλογα µε το συγκεκριµένο στάδιο 
στη διαδικασία σχεδιασµού και του τύπου εφαρµογής. Ο ΕΣΚΖ αποτελείται από έναν 
συνδυασµό παραδοσιακών εργαλείων µελέτης, εργαλείων για την αξιολόγηση του κύκλου 
ζωής, και µεθόδων για την πολλαπλών κριτηρίων λήψεως αποφάσεων. Τα εργαλεία αυτά 
συµπληρώνονται µε στοιχεία σχετικά, και µε τα κριτήρια σχεδιασµού. Ο ΕΣΚΖ µπορεί να 
συµβάλλει στην επίλυση των διληµµάτων που σχετίζονται µε τη σηµερινή 
κατακερµατισµένη διαδικασία κατασκευής, συχνά συνεργαζόµενη µε τις χρονικές 
προοπτικές που δεν συµφωνούν µε τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.  
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1. SUMMARY 
 

Life cycle appraisal with regard to both economy and environment appear to be less 
accepted in the building sector than in, for instance, the manufacturing industry, but also 
compared to civil engineering. There are several more or less valid excuses for this. 
However, the potential benefit for the client as well as for society, referring to the large 
social and environmental impact of the build environment, is large enough to motivate the 
introduction of life cycle appraisal. Buildings represent large and long-lasting investments 
in terms of economy as well as other resources. We spend a large part of our lives in 
buildings and the indoor environment affects our well-being and health. Improved lifetime 
quality and cost effectiveness of buildings are therefore of common interest for owners, 
users as well as the society and, consequently, plays a key role in sustainable development. 
The aim of this work is to explore and indicate ways of designing a building frame in order 
to achieve the optimal overall lifetime performance of the whole building by applying the 
principles of integrated life cycle design.  
 


