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  Γρςαοιζηίεπ 

 

 παξνχζα εξγαζία απνηειεί ηε Γηπισκαηηθή κνπ Δξγαζία ζηα πιαίζηα ησλ 

ζπνπδψλ κνπ ζην ηκήκα ηεο Βηνκεραληθήο Γηνηθεζεο θαη Ρερλνινγίαο ηνπ 

Ξαλεπηζηεκηνπ Ξεηξαηά. Νθείισ ηδηαηηεξεο επραξηζηίεο ζην θχξην Θαξειέθα 

ηφζν γηα ηελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο φζν γηα ηελ πνιίηηκε βνήζεηα, θαζνδήγεζε θαη 

ζπλεξγαζηα ζηε δηεμαγσγή απηήο ηεο εξγαζίαο. Κε ηελ επθαξία απηή ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ θαη ηνπο θπξία Ραπνπξαδηή θαη θ. Γηαλλαηζή γηα ηε γεληθφηεξε 

ζπκβνιή. Ρέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ πνπ κε ζηεξίδνπλ θαη 

κε ζπκβνπιεπνπλ ζε θάζε βήκα ηεο δσήο κνπ. 
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Πεοίληση 

 εξγαζία απηή είλαη βηβιηνγξαθηθή θαη πξνζπαζεί λα ζπλνςίζεη ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν κπνξεί έλαο ζρεδηαζηήο λα αληηιεθζεί θαη λα βειηηψζεη ην 

πεξηβαιινληηθφ ζρεδηαζκφ. Γεληθφηεξα ππάξρεη κηα έιιεηςε γλψζεο πνιιψλ 

ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα απηφ. Ν ζρεδηαζκφο γηα ηελ αεηθνξία είλαη θάηη 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ αλαθχθισζε ή ηε ρξήζε αλαθπθισκέλσλ πιηθψλ θαη γεληθά 

ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ είζηζηαη λα ζπλδέεηαη έσο πξφηηλνο κε ην 

ecodesign. Ζ δηπισκαηηθή απηή ζηνρεχεη ζηελ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηνπ design 
κε ην θνκκάηη ηεο αεηθνξίαο. 

Πηα πξψηα θεθάιαηα γίλεηαη εηζαγσγή ζηηο έλλνηεο ηνπ design θαη ηεο 

βησζηκφηεηαο. Αλαιχνληαη νη ζρεηηθνί νξηζκνί ηνπ Sustainable design, ecodesign, 

green design θαη design for the Environment. Ξαξεκθεξείο νξηζκνί πνπ φκσο 

αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθή πεξηβαιινληηθή πξνζέγγηζε. Πηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα 

εθηελήο έξεπλα ησλ εξγαιείσλ- κεζνδνινγηψλ πνπ ππάξρνπλ θαη εμεηάδεηαη ν 

ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγνχλ. Πην ηέινο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη ε πξψηε 

αμηνιφγεζε ησλ παξαπάλσ εξγαιείσλ απφ ηε ζθνπηά ησλ ζρεδηαζηψλ. Ζ 

αμηνιφγεζε εζηηάδεηαη θπξίσο ζην πνηα εξγαιεία είλαη ιεηηνπξγηθά/ εχρξεζηα θαη 

θαηά πφζν βνεζάλε ζηε πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζρεδηαζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Πηα επφκελα θεθάιαηα μεθηλάεη ε δηεξεχλεζε ηνπ γεληθφηεξνπ κνληέινπ 

αλάπηπμεο ησλ εξγαιείσλ. Αλαθέξνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πιαηθφξκαο 

αλάπηπμεο, δίλνληαο κεγάιε έκθαζε ζην ηξφπν ζθέςεο θαη ηξφπν εξγαζίαο ησλ 

βηνκεραληθψλ ζρεδηαζηψλ. Αλαιχνληαη H ππάξρνπζα κεζνδνινγία (clustering 

methodology) πεξηθιείεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά αλάπηπμεο ηνπ κνληέινπ. Ζ 

έξεπλα έρεη ελζσκαηψζεη θαη άιινπο παξάγνληεο ζρεηηθνχο κε ην ζρεδηαζκφ, αθνχ 

ν ξφινο ηνπ ζρεδηαζηή είλαη πνιπδηάζηαηνο. Αλαθέξεηαη ν ξφινο πνπ παίδεη ην 

κάξθεηηλγθ ζηε δεκηνπξγία αλάπηπμεο concept/ ηδεψλ θαζψο θαη ζηα ζηάδηα 

αλάπηπμεο ηνπ θχθινπ δσήο ελφο πξντφληνο. πάξρεη εηδηθή αλαθνξά ζηα πιηθά, 

πνπ είλαη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη επηξξνήο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, αιιά 
εμεηάδνληαη απφ ην πξίζκα ηνπ ζρεδηαζηή.  

Πηε ζπλέρεηα αθνινπζεί έλα θεθάιαηα πξνζσπηθήο αμηνιφγεζεο δχν ππαξρφλησλ 

εξγαιείσλ ηνπ Eco-it θαη ηνπ Eco-Pilot, επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα. Θιείλνληαο ηελ 

εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη έλα θαηεπζπληήξην πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε 

ζηξαηεγηθήο/ κεζνδνινγίαο πνπ ζπλνςίδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ 

έξεπλαο. Ρν θαηεπζπληήξην πιαίζην είλαη γεληθφ αιιά εζηηαζκέλν ζηνπο 

ζρεδηαζηέο. Όπσο ην Eco-design είλαη ηξφπνο ζθέςεο, έηζη θαη ν ξφινο ηνπ 

ζρεδηαζηή δελ αθνινπζεί ηερληθή/ ιεπηνκεξή κεζνδνινγία ζηελ αλάπηπμε κηαο 

ππεξεζίαο/ πξντφληνο. Ππλεπψο θαη ε παξνπζίαζε ηεο πνιηηηθήο αθνινπζεί κηα πην 

«γεληθή» γξακκή, εζηηάδνληαο ζηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ ζρεδηαζηή. Πην ηέινο ηεο 

εξγαζίαο αθνινπζνχλ ζπκπεξάζκαηα θαη ηδέεο γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη αλάπηπμε 
ηνπο ζε κειινληηθή έξεπλα. 

Ζ 



 

Γιζαγτγή  

 ζρεδηαζκφο γηα ηελ αεηθνξία μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ 1960 φηαλ ν Packard 

(1963), ν Papanek (1971), ν Bonsiepe (1973) θαη ν Schumacher (1973) 

μεθίλεζαλ λα αζθνχλ θξηηηθή ζηε κνληέξλα θαη κε βηψζηκε αλάπηπμε θαη λα 

πξνηείλνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Ρν δεχηεξν θχκα μεθίλεζε ηα ηέιε ηνπ 1980 έσο 

ηηο αξρέο ηνπ 1990 θαη ήηαλ παξάιιειν κε ηελ πξάζηλε επαλάζηαζε ησλ 

θαηαλαισηψλ. Απηφ ην θχκα ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ αεηθνξία, ζπλέρηδε λα 

θεξδίδεη έδαθνο απφ ηα ηέιε ηνπ 1990 έσο θαη ηηο αξρέο ηνπ 2000, θαζψο ην 
design έγηλε επξχηαηα δηαδεδνκέλν.  

Ξαξφιν πνπ ππάξρεη ηζηνξηθφ πεξηπηψζεσλ γηα ζρεδηαζηέο πνπ έρνπλ παξαθηλεζεί 

θαη ελδηαθεξζεί γηα ηε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ 

ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη, ππάξρεη έιιεηςε απφ παξαδείγκαηα (case 

studies). Απηή ε έιιεηςε εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα ζην βηνκεραληθφ ηνκέα, ελψ ζε 

αληίζεζε, ζην ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ, απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 

πνιιέο κεγάιεο εηαηξίεο φπσο ε Philips, ε Electrolux, ε IBM θαη ε Xerox άξρηδαλ λα 
πξνσζνχλ ηελ έξεπλα πνπ είραλ θάλεη ζην ηνκέα απηφ. 

Ξαξφιν πνπ ν ζρεδηαζηήο δίλεη λφεκα θαη θφξκα ζηα αληηθείκελα πνπ πξνζθέξνπλ 

ρξεζηκφηεηα, ιεηηνπξγηθφηεηα, επηζπκία θαη νπηηθή επραξίζηεζε, ιίγνη είλαη απηνί 

νη ζρεδηαζηέο πνπ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε γλψζε γηα λα απνηεινχλ θνκκάηη ηεο 

ιχζεο ηεο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο θαη λα έρνπλ ζεηηθφ πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν 

ζηε ζρεδηαζηηθή δηαδηθαζία. Ζ ιεηηνπξγία θαη ν ζθνπφο παξακέλνπλ πξνηεξαηφηεηα 

ησλ ζρεδηαζηψλ. Ζ πξφθιεζε είλαη λα παξακείλεη ε ιεηηνπξγηθφηεηα, ελψ 

ηαπηφρξνλα λα ειαηησζεί ε πεξηβαιινληηθή επίπησζε ζην θχθιν δσήο θαη λα 

βειηηζηνπνηεζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα. 

Πρεδηάδνληαο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο αεηθνξίαο, ζπάληα αλαθεξφηαλ ην θνκκάηη 

απηφ ζην ζρεδηαζηηθφ ζρεδηάγξακκα (design brief) θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη ζπρλά 

δχζθνιν γηα ηνπο ζρεδηαζηέο λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ην 

πεξηβαιινληηθφ θαη θνηλσληθφ ζρεδηαζκφ (environmental and socially responsible 

design) κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα. Πην παξειζφλ, ν πεξηβαιινληηθφο θαη 

θνηλσληθφο ζρεδηαζκφο δελ ελζαξξπλφηαλ ηδηαίηεξα κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

θαηάξηηζεο. Ρν ηειεπηαίν φκσο δηάζηεκα αλαπηχρζεθαλ αξθεηά πξνγξάκκαηα γηα 

ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ ζρεδηαζηψλ. Σαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα αλαθέξνληαη 

παξαθάησ, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην πξνσζνχληαη πξνγξάκκαηα φπσο ην STEP, ηα 

Design βξαβεία πνπ αθνξνχλ ηνλ Αεηθνξηθφ ζρεδηαζκφ DEMI, ην πξσηνπνξηαθφ 

έξγν ηνπ Θέληξνπ γηα Αεηθνξηθφ Πρεδηαζκφ (Centre for Sustainable Design), ηνπ 

θνιεγίνπ Goldsmiths θαη ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Loughborough θαη ε δεκηνπξγία 

εξγαιείσλ γηα ηελ Αεηθφξν Πρεδίαζε. Δπίζεο o Νξγαληζκφο Ξξνζηαζίαο ηνπ 

Ξεξηβάιινληνο [Environmnetal Protection Agency (EPA) ] πξνψζεζε ηα βξαβεία 

P3 γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ θαηλνηφκνπ ηξφπνπ ζθέςεο πξνο ηελ αεηθνξία. 

Ζ έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηε βησζηκφηεηα έρεη πιένλ θαζηεξσζεί, 

αλ θαη κπνξεί αθφκε λα ζεσξεζεί έλα λέν πεδίν. Νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο έρνπλ θάπνηα κνξθή ελεξγήο έξεπλαο ζην ζρεδηαζκφ γηα ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε, θαιχπηνληαο ζέκαηα φπσο: ε εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο, ε 

νηθνινγηθή θαηλνηνκία, ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, ηα ζπζηήκαηα ππεξεζηψλ 

ησλ πξντφλησλ, ηνλ νηθνινγηθφ αλαζρεδηαζκφ, ηηο επηπηψζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ ρξεζηψλ, ην ζρεδηαζκφ γηα ηελ απνζπλαξκνιφγεζε. Κέξνο ηεο πξφθιεζεο 

γηα ηνπο ζρεδηαζηέο είλαη λα θαηαιάβνπλ πιήξσο ην εχξνο ηεο agenda (εκεξήζηαο 

δηάηαμεο) θαη λα εθηηκήζνπλ πνην ηξφπν κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ κπνξνχλ λα 

βειηηψζνπλ ηελ αεηθνξία. 

O 
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                             Kεθάλαιο 1 

  ΑΑεειιθθξξοοιικκόόππ  ζζςςεεδδιιααζζμμόόππ   

 

ε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηηο έλλνηεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ εθηελέζηεξα ζηε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία. Αξρηθά 

γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζην ηη είλαη design, κε πνην ηξφπν ζπλεηζθέξεη ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε θαη πνηα είλαη ε ζρεδηαζηηθή δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζείηαη ψζηε λα παξαρζεί ην ηειηθφ πξντφλ. Πηε ζπλέρεηα επεμεγείηαη ν φξνο 

ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο θαζψο θαη νξηζκνί πνπ ζπλδένπλ ηελ 

αεηθνξία κε ην ζρεδηαζκφ. Πε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο 

δηαρσξηζκφο απηψλ ησλ ελλνηψλ πνπ κνηάδνπλ αξθεηά, αιιά αλαπαξηζηνχλ 

δηαθνξεηηθέο δηαβαζκίζεηο πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

1.1 Ση είλαη Design?  

To design είλαη δχζθνιν λα απνδνζεί ζαλ έλλνηα. πάξρεη ζηε δσή καο θαη ην 

ζπλαληάκε ζε αξθεηνχο ηνκείο: industrial design, graphic design, product design, 

multimedia design, strategic design, interior design, exterior design, public 

design, packaging design, transportation design. Κπνξνχκε λα ην 
θαηεγνξηνπνηήζνπκε ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 Ρν θιαζζηθφ design, φπνπ είλαη ην πινπνηεκέλν design. Δίλαη ην 

Βηνκεραληθφ design θαη παξάγνληεο πνπ ην πεξηθιείνπλ είλαη ε παξαγσγή, 

ε θαηαζθεπή, ε εξγνλνκία, ε αηζζεηηθή θ.ιπ.  

 Ρν λεφηεξν design, είλαη ην άπιν design. Δίλαη ην interface/ interaction 

design, φπνπ δηακνξθψλνπλ ηα λέα κέζα κε έλα εηδηθφ ηξφπν. Απηή ε 

θαηεγνξία αθνξά ηδηαίηεξα ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπ ινγηζκηθνχ (software) κε ην 

ειεθηξνκεραλνινγηθφ κέξνο (hardware), δειαδή ηελ δηζδηάζηαηε 

επηθάλεηα ρεηξηζκνχ θαη ην ηξηζδηάζηαην πεξίβιεκα.  

 πάξρεη θαη ην επίθαηξν design, είλαη ην αφξαην design. Πηξαηεγηθφο 

Πρεδηαζκφο είλαη ην ζεσξεηηθφ design. Ρα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κηα 

ηάζε πνπ ζπξψρλεη ηνπο ζρεδηαζηέο πξνο ην θέληξν ηεο αλάπηπμεο ησλ 

πξντφλησλ. Αλαιακβάλνπλ εξγαζίεο επηθνηλσληαθήο κνξθήο, φπσο ην 

Corporate Design (Ππιινγηθφο Πρεδηαζκφο) πνπ είλαη κέξνο ηεο θίξκαο 

(Branding). Έρνληαο ζαλ ππξήλα ηε κάξθα (brand), πεξηζηξέθνληαη γχξσ 

απφ ηελ αλάιπζε ηεο κάξθαο, ηεο επηθνηλσλίαο κε ην απεπζπλφκελν θνηλφ, 

ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο εηαηξίαο θαη ην Design. Ζ ζηξαηεγηθή πεξηέρεη φιεο ηηο 
ππνρξεσηηθέο νδεγίεο γηα φιε ηελ δηαδηθαζία ηνπ design. 

Ξξνζπαζψληαο λα δψζνπκε κηα έλλνηα έθθξαζεο ζην ηη ζεκαίλεη design, 

αθνινπζνχλ θάπνηνη νξηζκνί πνπ ζπρλά είλαη θαη αληηθαηηθνί. Θάζε επνρή έρεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο, αληηπξνζσπεχεη θάπνηα θαιιηηερληθή θίλεζε, θαη αλάινγα κε 

απηά δίλεηαη θαη ε αληίζηνηρε εξκελεία. 

Π 
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 Bauhaus (1919-1933): Ρν Bauhaus θαζηέξσζε ην βηνκεραληθφ ζρέδην. Ζ έλλνηα 

ηνπ manufacturability (παξαγσγή βηνκεραληθψλ εηδψλ ζε κεγάιεο πνζφηεηεο), 

ησλ πξνζηηά ζρεδηαζκέλσλ αληηθείκελσλ, ε «απνγχκλσζε» φισλ απηψλ ησλ 

δεπηεξεπφλησλ δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ, είλαη φια ηα ζηνηρεία κηαο ζνζηαιηζηηθήο 

θηινζνθίαο. Ν ζηφρνο ήηαλ λα εθκεηαιιεπζνχλ νη δπλαηφηεηεο ηεο καδηθήο 

παξαγσγήο λα επηηεπρζεί έλα χθνο ζρεδίνπ πνπ ήηαλ θαη ιεηηνπξγηθφ θαη 

αηζζεηηθφ.  

 Κνληεξληζκφο (1880-1940): Πεκαληηθφ θίλεκα ηνπ 20νπ αηψλα Ρν design ζα 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα «δεκνθξαηηθφ» εξγαιείν γηα ηελ θνηλσληθή 
αιιαγή. Έρεη κία ζεκειηψδε επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ κνληεξληζκνχ. Ν ζηφρνο 

ήηαλ λα εθκεηαιιεπζνχλ νη δπλαηφηεηεο ηεο καδηθήο παξαγσγήο θαη λα επηηεπρζεί 

έλα χθνο ζρεδίνπ πνπ λα ζπλδπάδεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αηζζεηηθή. 

Σαξαθηεξηζηηθά αλαθεξφκαζηε ζηνλ Louis H. Sullivan (παηέξα ηνπ κνληεξληζκνχ, 

αξρηηέθηνλαο θαη βηνκεραληθφο ζρεδηαζηήο): «Form follows function» (1), Ζ θφξκα 

αθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία. 

 Θνλζηξνπθηηβηζκφο (1921-1932): Πε απηφ ην θαιιηηερληθφ ξεχκα ε ηέρλε θαη ην 

design απνξξνθνχληαη ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή. Σαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα 

είλαη ε εθηεηακέλε ρξήζε γεσκεηξηθψλ ζηνηρείσλ, κε αθξίβεηα, ζρεδφλ καζεκαηηθή 

κέζνδνο εξγαζίαο. Ν θαιιηηέρλεο είλαη εξγάηεο θαη αξκφδηνο γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ 

λέσλ, ιεηηνπξγηθψλ αληηθεηκέλσλ.  

 Steamlining (1930-1950): Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη ε 

αεξνδπλακηθή εκθάληζε, νη ζηξνγγπιεπκέλεο άθξεο, ηα νκαιά ηειεησκέλα 

θηληξίζκαηα θαη νη κνξθέο ζρήκαηνο «ζηαγφλα». 

 Νξγαληθφ ζρέδην (1930-1960, 1990-παξφλ): Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη νη 

απαιέο, flowing lines (ξένληεο- ζπλερφκελεο γξακκέο) θαη γιππηηθέο κνξθέο. 

Νιηζηηθφ design φπνπ ζπλδέεηαη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Σξήζε θπζηθψλ πιηθψλ θαη 

ζπλζεηηθψλ πξντφλησλ, φπσο ην πιαζηηθφ, ην νπνίν κπνξεί λα θνξκαξηζηεί εχθνια 

ζε νξγαληθέο κνξθέο. Αληηπξφζσπνο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ν Luigi Colani 

(Γεξκαλφο βηνκεραληθφο ζρεδηαζηήο). «Ρν Design είλαη ην ζεκείν επαθήο 

αλζξψπνπ θαη κεραλήο».  
 Γηεζλέο χθνο (1933-1980): Ρν δηεζλέο χθνο ήηαλ ζρεδφλ ζπλψλπκν κε απηφ ηνπ 

"θαινχ design" φπνπ ηα πξντφληα ήηαλ ζρεδηαζκέλα ζχκθσλα κε επίζεκεο, 

ηερληθέο θαη αηζζεηηθέο αξρέο ηνπ κνληεξληζκνχ. 
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ΤT AUDI George Nelson Robert Heller 

Εηθόλα 1: Αληηπξνζωπεπηηθά Παξαδείγκαηα ζρεδηαζηηθώλ ξεπκάηωλ 

Όπσο παξαηεξήζακε θαη παξαπάλσ, ην design δηεπξχλεηαη ζηελ ηζηνξία ηνπ θαη βξίζθεηαη 

ζε δηαξθή εμέιημε. 

Ρν design είλαη έλαο δεκηνπξγηθφο ζχλζεηνο ζπλδπαζκφο θαη ε κνξθνπνίεζε ππνθεηκεληθά 

αληηιεπηψλ φξσλ. Ζ αλάγθε ζρεδηαζκνχ πξνθχπηεη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

ηειηθνχ ρξήζηε. Αλάινγα κε ην θάζε project (εξγαζία/ κειέηε), αιιάδνπλ νη απαηηήζεηο, 

νη ζρεδηαζηηθέο αξρέο, ε γιψζζα ηεο θφξκαο θαη ην ηερληθφ θνκκάηη πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο καο. Ωο θνηλφο παξνλνκαζηήο ηνπ ζρεδίνπ είλαη ε δηαηήξεζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο, ηεο εξγνλνκηθήο ρξήζεο, ηεο επρξεζηίαο. Πεκαληηθφ ξφιν ζην ζσζηφ 

ζρεδηαζκφ είλαη ε αληηζηάζκηζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο αγνξάο θαη ε δηαηήξεζε ησλ 

θνηλσληθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ αμηψλ. Ρν design είλαη ην φρεκα πνπ 
κεηαθέξεη ηηο παξαπάλσ αμίεο κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε.  

Ξαξαθάησ αθνινπζνχλ θάπνηνη νξηζκνί γηα ην πψο αληηιακβάλνληαη ην design γλσζηνί 
αληηπξφζσπνη ηνπ.  

 Henry Dreyfuss (απφ ηνπο πην γλσζηνχο Ακεξηθάλνπο βηνκεραληθνχο ζρεδηαζηέο 

ηεο δεθαεηίαο „30 θαη „40, πνπ εθάξκνζαλ ηελ θνηλή ινγηθή θαη ηελ επηζηεκνληθή 

πξνζέγγηζε γηα ηα ζρεδηαζηηθά πξνβιήκαηα) ν νξηζκφο πνπ έδσζε γηα ην design 

«contrive for a purpose» (2), είλαη λα «κεραλεχεζαη» γηα έλα ζθνπφ. 

 Harold Van Doren (αλαηξεπηηθφο βηνκεραληθφο ζρεδηαζηήο ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ 

αηψλα) «Ν βηνκεραληθφο ζρεδηαζκφο είλαη ε «εμάζθεζε» ηεο αλάιπζεο, ηεο 

δεκηνπξγίαο θαη ηεο αλάπηπμεο πξντφλησλ γηα καδηθή παξαγσγή. Πηφρνο είλαη λα 

επηηεπρζνχλ κνξθέο, νη νπνίεο ζα έρνπλ απνδνρή πξνηνχ γίλεη ε εθηεηακέλε 

επέλδπζε θεθαιαίσλ θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ ζε κηα ηηκή πνπ 

ζα επηηξέπεη επξεία θαη εχινγε θαηαλνκή θεξδψλ (3) ». 

 Philippe Patrick Starck (βηνκεραληθφο ζρεδηαζηήο θαη ίζσο απφ ηνπο πην γλσζηνχο 

ζρεδηαζηέο ηνπ New Design style). «Ρν Design γηα φινπο είλαη εθηθηφ. Ρν Design 

απφ φινπο φκσο θαζφινπ».  

 Tim Brown (ηδξπηή ηεο εηαηξίαο Ideo), «Ν ηξφπνο ζρεδηαζκνχ είλαη κηα πξνζέγγηζε 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ επαηζζεζία θαη ηηο κεζφδνπο ηνπ ζρεδηαζηή γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ κε έλα 

ηερλνινγηθά εθηθηφ θαη εκπνξηθά βηψζηκν ηξφπν. Κε άιια ιφγηα, ν ηξφπνο 

ζρεδηαζκνχ είλαη αλζξσπνθεληξηθφο ζρεδηαζκφο κε ζθνπφ ηελ θαηλνηνκία. (4) 

 Victor Papanek [designer θαη θαζεγεηήο πνπ ε θαξηέξα ηνπ ζπλδέζεθε κε ηελ 

ζχλδεζε ην νηθνλνκηθφ θαη νηθνινγηθφ ππεχζπλν ζρεδηαζκφ (socially and 

ecologically responsible design) θαη ηελ θνηλσληθή παξαβίαζε (community 

infrastructure], «To Design είλαη βαζηθφ ζε φιεο ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Ν 

πξνγξακκαηηζκφο θαη ε πξνηππνπνίεζε θάζε ελέξγεηαο, νδεγνχκελε ζε κηα 

επηζπκεηή θαη πξνβιέςηκε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ. Νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα λα 
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δηαρσξίζεη ην ζρεδηαζκφ, γηα λα θάλεη κηα νληφηεηα, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ 

εγγελή αμία ηεο ζρεδίαζε ζηελ θχξηα, ππνθείκελε κήηξα ηεο δσήο ». «Ν 

ζρεδηαζκφο έρεη γίλεη ην πην ηζρπξφ εξγαιείν κε ην νπνίν ν άλζξσπνο δηακνξθψλεη 

ηα εξγαιεία θαη ην πεξηβάιινλ (θαη θαη‟ επέθηαζε, ηελ θνηλσλία θαη ηνλ εαπηφ 
ηνπ)» (3).  

1.2 ρεδηαζηηθή Γηαδηθαζία- Μεζνδνινγία 

Ζ δηεπηζηεκνληθφηεηα ζην ρψξν ηεο ζρεδίαζεο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

(θπξίσο ζηε πεξηνρή ησλ αλζξσπνθεληξηθψλ πξνβιεκάησλ) αληηθαηνπηξίδεηαη έληνλα ζην 

θχθιν δσήο ηνπο. Ωο επαθφινπζν απηήο ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ 

νη κέζνδνη θαη νη δηαδηθαζίεο ζρεδίαζεο. Κέζνδνη ζρεδίαζεο είλαη νπνηεζδήπνηε 

δηαδηθαζίεο, ηερληθέο ή εξγαιεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ζρεδίαζε. Ππλήζσο ηππνπνηνχλ 
δηαδηθαζίεο ζρεδίαζεο ή θαη εμσηεξηθεχνπλ ζρεδηαζηηθέο απφςεηο.  

Ζ δηαδηθαζία ζρεδίαζεο μεθηλάεη απφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ζπλερίδεη ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ πξντφληνο θαη αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ηνπ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο δεκηνπξγίαο. Όπσο 

θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα ηα δχν ζηάδηα αθνινπζνχλ κηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία κέρξη λα 

βξεζεί ε βέιηηζηε «ιχζε» πνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο αξρηθέο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ νξηζηεί ζην 

ζηάδην ηεο δηεξεχλεζεο. Ρειεπηαίν ζηάδην είλαη ε επηθνηλσλία, ν ηξφπνο δηάζεζεο θαη 
ελζσκάησζεο ηνπ πξντφληνο/ ππεξεζίαο ζηελ αγνξά.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εηθόλα 2: Δηαδηθαζία ζρεδίαζεο 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΥΔΓΙΑΗ 

ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ 

ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 
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Ξην αλαιπηηθά ζην παξαθάησ ζρήκα αλαιχνληαη νη δηάθνξεο θάζεηο (θάζε 
αλάιπζεο, δεκηνπξγίαο, εθηέιεζεο) ησλ ηεζζάξσλ ζηαδίσλ. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εηθόλα 3: Φάζεηο Σρεδίαζεο 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ 

 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 

ΠΙΙΝΓΖ 

ΓΔΓΝΚΔΛΩΛ 

ΑΛΑΙΠΖ 

ΠΛΘΔΠΖ 

ΑΛΑΞΡΜΖ 

ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑ 

ΦΑΗ ΑΝΑΛΤΗ 

ΦΑΗ 

ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 

ΦΑΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΔΠΑΓΧΓΙΚΟ 

ΤΛΛΟΓΙΜΟ- 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΚΡΙΗ 

ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΟ 

ΤΛΛΟΓΙΜΟ 

ΑΠΟΦΑΗ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΔΣΑΦΡΑΗ 

ΜΔΣΑΓΧΓΗ 
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Ζ Γηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ πξντφλησλ είλαη σο εμήο: 

 

Εηθόλα 4: Δηαδηθαζία Αλάπηπμεο 

Ζ θχξηα ζρεδηαζηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη απηή πνπ αλαπηχρζεθε 

παξαπάλσ. πάξρνπλ πνιιέο παξαιιαγέο αιιά πάληα αθνινπζνχληαη ηα αξρηθά 

ηέζζεξα ζηάδηα (δηεξεχλεζε, δεκηνπξγία, αμηνιφγεζε θαη επηθνηλσλία) πνπ 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Ξαξαθάησ ζα αλαιπζεί κηα ζρεδηαζηηθή δηαδηθαζία, ε 

κεζνδνινγίαο Deep Dive πνπ έρεη «εθεπξεζεί» απφ ηελ εηαηξία Ideo. Ζ Ideo είλαη 

έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα εηαηξίαο ζρεδηαζκνχ πξντφλησλ φπνπ 

είλαη θαηλνηφκνο ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ. Ζ παξαθάησ 

ελφηεηα βνεζάεη ζεκαληηθά ηε θαηαλφεζε ησλ βεκάησλ πνπ αθνινπζνχληαη γηα ην 
ζρεδηαζκφ.  

ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΑΝΑΓΚΩΝ/ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ 
ΠΕΛΑΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΧΕΔΙΑΗ 
ΠΡΟΙΟΝΣΟ

ΕΝΑΡΞΗ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΛΤΗ ΣΟΤ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΛΤΗ ΓΙΑ 
ΠΕΡΑΙΣΕΡΩ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΕΝΑΡΚΩΗ ΣΟΤ DESIGN

ΛΕΠΣΟΜΕΡΕ DESIGN ΣΟΤ 
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΤ CONCEPT & 

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΠΩΛΗΗ & ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
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1.2.1 Αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο Deep Dive 

 Ρα ζηάδηα απηήο ηεο κεζνδνινγίαο είλαη πέληε. 

 Πηάδην 0: Θαηαλφεζε, Ξαξαηήξεζε  

 Πηάδην Η: Λνεξή ζχιιεςε- ινπνίεζε 

 Πηάδην II: Αμηνιφγεζε, Δθαξκνγή, Οαθηλάξηζκα 

 Πηάδην III: Ξξαγκαηνπνίεζε, Ιεπηνκεξήο Πρεδηαζκφο 

 Πηάδην IV: Ξξαγκαηνπνίεζε/ Κanufacturing Liaison 

 

  

Εηθόλα 5: Μεζνδνινγία ηεο εηαηξίαο IDEO (Ideos deep dive) 

Πηάδην 0: Θαηαλφεζε/ παξαηήξεζε:  

Πε απηφ ην ζηάδην θαζνξίδνληαη νη ρξήζηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πξντφλ 

θαζψο θαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο. Δίλαη έλα ζεκαληηθφ ζηάδην φπνπ 

θαζνξίδνληαη νη αλάγθεο ησλ πηζαλψλ ρξεζηψλ θαη κέζσ ηεο κειέηεο ησλ 

αλζξσπνκεηξηθψλ κεγεζψλ θαηαλνείηαη ην πιαίζην ρξήζεο ηνπ πξντφληνο. 

Ζ θάζε απηή βνεζά ηελ νκάδα λα θαζνξίζεη ηε ζθνπηκφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο 

πξντφληνο. Ξεξηιακβάλεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ λένπ πειάηε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηεο εηαηξίαο. Κέρξη ην ηέινο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ηα κέιε ηεο νκάδαο έρνπλ 

ζπλνςίζεη κε ηε βνήζεηα δηαγξακκάησλ, ζεκαληηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αγνξά 

θαη ηνπο ρξήζηεο.  

Πηε θάζε απηή ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιέο ηερληθέο γηα ηε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

ζρεδηαζηηθνχ πξνβιήκαηνο. Κία απφ απηέο ηηο ηερληθέο είλαη ε παξαηήξεζε (5) 

φπνπ παξάγεη πνηνηηθέο ιεπηνκέξεηεο κέζα απφ έλα θνηλσληθφ- νξγαλσηηθφ πιαίζην 

ρξήζεο ηνπ πξντφληνο. Ξεξηγξάθεη ηελ παξνχζα ζπκπεξηθνξά θαη ηελ 

ζεκαληηθφηεηα γηα ηνπο ρξήζηεο θαη βνεζάεη ζηε βαζκηαία απφθηεζε γλψζεο.  
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Εηθόλα 6: Τερληθή παξαηήξεζεο shadow 

Ρν επφκελν ζηάδην κεηά ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη ε εξκήλεπζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Ζ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ είλαη πνιχηηκε, δεδνκέλνπ φηη πξνθαιεί 

ηνπο ζρεδηαζηέο λα επαλεμεηάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα παξέρνπλ «δηάθαλε» 
ππνζηήξημε γηα ηα επηρεηξήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ brainstorming. 

Ρν brainstorming είλαη κηα νκαδηθή δεκηνπξγηθή ηερληθή, πνπ παξάγεη κεγάιν 

αξηζκφ ηδεψλ γηα ηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο. Έγηλε γλσζηή ην 1953, απφ ηνλ Alex 

Faickney Osborn ζην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν «Applied Imagination» (Δθαξκνζκέλε 

Φαληαζία). πνζηήξημε φηη νη νκάδεο κπνξνχλ λα δηπιαζηάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο κε 
απηή ηε δηαδηθαζία (6).  

 

Εηθόλα 7: Δηαδηθαζία brainstorming 

Πηάδην I: Λνεξή Πχιιεςε- ινπνίεζε 

Ζ ζρεδηαζηηθή νκάδα έρεη επηιέμεη ηελ θαηεχζπλζε φπνπ ην πξντφλ ζα θηλεζεί, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο ηδέαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ αληηιήςεσλ ηεο αγνξάο. 

Κέζσ ηεο ζηελήο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ πειάηε, ε νκάδα δεκηνπξγεί αθαηέξγαζηα 

ηξηζδηάζηαηα κνληέια ηνπ πξντφληνο, δίλνληαο κηα γεληθή ηδέα γηα ηε ζηξαηεγηθή 
ηεο παξαγσγήο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί. 
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Ξαξά ην γεγνλφο φηη ην Πηάδην 0 θαη Η ζπκκεηέρνπλ ζε παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ζπλδπάδνληαη ζπρλά, ην Πηάδην 0 είλαη πεξηζζφηεξν εζηηαζκέλν ζην πξντφλ. 

Απηή ε εληαηηθή θάζε απαηηεί ζηελφ ζπληνληζκφ ησλ πξνζπαζεηψλ κε ηνλ πειάηε 

γηα λα δηαζθαιίζεη ηε ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε καδί ηνπ. Κέρξη ην ηέινο ηεο 

θάζεο Η, ε νκάδα έρεη ζηφρν λα δεκηνπξγήζεη αθαηέξγαζηα ηξηζδηάζηαηα κνληέια 

πξντφληνο, λα θαηαλνήζεη πιήξσο ην πιαίζην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην πξντφλ θαη λα 
δψζεη έλα πεξίγξακκα ηεο ζηξαηεγηθήο παξαγσγήο. 

Ρα ζελάξηα, storyboard (5), είλαη κηα ηερληθή φπνπ νη ζρεδηαζηέο εζηηάδνπλ ζηηο 

απεηθνλίζεηο ηεο δσήο πνιιψλ δπλεηηθψλ ρξεζηψλ. Ζ ρξήζε απηψλ ησλ 

θαληαζηηθψλ ραξαθηήξσλ δίλεη ζπγθεθξηκέλε κνξθή ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο 

ηνπ πξντφληνο ψζηε λα παξνπζηαζηεί ην πιαίζην ρξήζεο. Ρν φθεινο γηα ηε ρξήζε 

ηεο ηερληθήο ηνπ ζελαξίνπ είλαη ε δεκηνπξγία δεδνκέλσλ εηζφδνπ γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπκκεηνρηθνχ ζρεδηαζκνχ, ε δεκηνπξγία εηζξνψλ γηα ηηο 

δνθηκέο επρξεζηίαο, ε δπλαηφηεηα ηνπ έγθαηξνπ εζσηεξηθνχ έιεγρνπ γηα ηελ 

αμηνπηζηία ηεο ηδέαο θαη ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε ηνπ έξγνπ κε ηε βνήζεηα ηεο 

ηερλνινγίαο.  

 

Εηθόλα 8: Σελάξην Storyboard 

 

Πηάδην II: Αμηνιφγεζε, Δθαξκνγή, Οαθηλάξηζκα 

Πε απηή ηε θάζε ε νκάδα εληζρχεη ηα πξφηππα ζρεδηαζκνχ κέζσ δνθηκψλ ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ πξσηνηχπσλ. Ζ έκθαζε κεηαηνπίδεηαη απφ ηνλ αλζξψπηλν 

παξάγνληα θαη ηελ εξγνλνκία ζηε κεραληθή. Νη βηνκεραληθέο ιχζεηο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ είλαη ηεθκεξησκέλεο κε ρξήζε εξγαιείσλ CAD (Computer Aided 

Design). Γίλεηαη ε νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαζψο θαη ε 

ιεπηνκεξήο ηερληθή. Ζ θάζε απηή θνξπθψλεηαη κε έλα ιεηηνπξγηθφ κνληέιν, πνπ 

κνηάδεη κε ην κνληέιν ζρεδηαζκνχ.  

Ρν Ξξσηφηππν, νη καθέηεο, ην rapid prototyping (ηαρεία πξνηππνπνίεζε), 

παξέρνπλ κηα ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε γηα ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο κε έλα πην 

δεκηνπξγηθφ ηξφπν εζηίαζεο. Ρα παξαπάλσ εξγαιεία παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζεκάησλ πνπ ε νκάδα εζηίαζεο αληηκεησπίδεη. Ν ζρεδηαζκφο 

βειηηψλεηαη θαη ε δηαδηθαζία απηή είλαη επαλαιεπηηθή κέρξη λα επηηεπρζεί ν 
ζθνπφο. 
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Ν ζθνπφο απηήο ηεο θάζεο ήηαλ ε αλάπηπμε ιεηηνπξγηθψλ πξσηνηχπσλ γηα ηελ 

επίιπζε ηερληθψλ πξνβιεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ρξήζηεο. 

Πηε δηαδηθαζία απηή απαηηείηαη ζπλερήο επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ππννκάδσλ γηα ηε 

ζσζηή ιεηηνπξγία θαη αιιειεπίδξαζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ. 

 

Εηθόλα 9: Δνθηκή πξωηνηύπνπ γηα εληνπηζκό πξνβιεκάηωλ ζηε ρξήζε ηνπ. 

Πηάδην III: Ξξαγκαηνπνίεζε, Ιεπηνκεξήο Πρεδηαζκφο 

Πε απηφ ην ζηάδην, ε νκάδα νινθιεξψλεη ην ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ θαη 

επαιεζεχεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Δίλαη αλαγθαία φκσο ε 

ζπρλή ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα ησλ κεραληθψλ. Πε απηή ηε θάζε ην επίπεδν 

ζπκκεηνρήο ηεο ζρεδηαζηηθήο νκάδαο είλαη ρακειφ. Κέρξη ην ηέινο ηεο θάζεο 

απηήο, ε νκάδα δίλεη έλα πιήξσο ιεηηνπξγηθφ κνληέιν ζρεδηαζκνχ, βάζεηο 

δεδνκέλσλ εξγαιείσλ (tooling databases) θαη ηελ ηερληθή ηεθκεξίσζε. 

Πηάδην IV Ξξαγκαηνπνίεζε/ Κanufacturing Liaison 

Πε απηή ηε θάζε, έρεη ηειεηνπνηεζεί ν ζρεδηαζκφο ηνπ πξντφληνο θαη έρεη 

εμαζθαιηζηεί ε νκαιή θπθινθνξία ηνπ πξντφληνο απφ ην ρψξν παξαγσγήο ζηελ 

αγνξά. Ν έιεγρνο ηεο ζθνπηκφηεηαο θαηαζθεπήο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο: ε 

απψιεηα θάζε εκέξαο ηεο παξαγσγήο είλαη ίζσο ην θφζηνο ηεο επηρείξεζεο-

πειάηε. Κέρξη ην ηέινο ηεο θάζεο απηήο, ην πξντφλ ζα γίλεη παξαδνζεί επηζήκσο 
ζηνλ πειάηε. 

1.3 Sustainable Development/ Αεηθνξηθή αλάπηπμε 

O φξνο αεηθνξία ρξνλνινγείηαη πεξηζζφηεξα απφ 30 ρξφληα, φηαλ πηνζεηήζεθε απφ 

ηελ International Union for Conservation of Nature (IUCN) (Γηεζλήο Έλσζε γηα ηε 

Γηαηήξεζε ηεο Φχζεο) ην 1969. Ήηαλ έλα βαζηθφ ζέκα ζηε δηάζθεςε ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ πάλσ ζην Αλζξψπηλν Ξεξηβάιινλ (Human Environment) ζηε 

Πηνθρφικε, ην 1972. Ζ έλλνηα θαηαζθεπάζηεθε ξεηά γηα λα πξνηείλεη, φηη ήηαλ 

δπλαηφ λα επηηεπρζεί νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη εθβηνκεράληζε ρσξίο 

πεξηβαιινληηθή δεκία (7). Πηηο επφκελεο δεθαεηίεο, ε επηθξαηνχζα αεηθνξηθή 

αλάπηπμε αλαπηχρζεθε ζηαδηαθά κέζσ ηεο Ξαγθφζκηαο Γηαηήξεζεο Πηξαηεγηθήο 

(World Conservation Strategy) (1980), απφ ηελ έθζεζε Brundtland (1987), ηελ 

δηάζθεςε Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζην Οίν (1992) θαη ηε Ξαγθφζκηα Γηάζθεςε Θνξπθήο 

γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε ζην Johannesburg (2002). Δπίζεο ε αεηθνξηθή 
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αλάπηπμε εληζρχζεθε κε πξνζρεδηαζκέλα πξνγξάκκαηα απφ ηελ θπβέξλεζε φπνπ 

δεζκεχε ηνπο αξρεγνχο ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη κε ηε δξάζε κε 
θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ. 

Ζ έθζεζε Brundtland άιιαμε ηε αεηθφξν αλάπηπμε απφ κία θπζηθή έλλνηα, 

βαζηζκέλε ζηελ έλλνηα ηεο αεηθφξνπ παξαγσγήο ζηε δαζνλνκία θαη ηελ αιηεία, ζε 

κία επξχηεξε έλλνηα πνπ ζπλέδεζε ηηο νηθνλνκηθέο θαη νηθνινγηθέο πνιηηηθέο ζε έλα 

εληαίν πιαίζην. Ζ έθζεζε απηή ήξζε ζε κία επνρή φπνπ είρε μεθηλήζεη ε πεηξειατθή 

θξίζε ηε δεθαεηία ηνπ „70, νη μεξαζίεο ζηελ Αθξηθή πνπ επεξέαζαλ ηα ηξνπηθά 

δάζε, ηε κείσζε ηνπ ζηξψκαηνο ηνπ φδνληνο θαζψο θαη άιια πξνβιήκαηα πνπ 

είραλ δηαηππσζεί. Απηφο ν πξνβιεκαηηζκφο ήηαλ κεγάιε πξφθιεζε γηα θάζε 
επίπεδν ζηε πνιηηηθή θαη πξνζέθεξε έλαλ νιηζηηθφ ηξφπν επίιπζεο.  (9) 

Ζ δηεζλήο επηηξνπή ηνπ Νξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΝΖΔ) γηα ην Ξεξηβάιινλ 

θαη ηελ Αλάπηπμε, ην 1987, ζε κηα έθζεζε κε ηίηιν «Ρν θνηλφ κέιινλ καο», 

αλαθέξεη ηνλ φξν αεηθνξηθή αλάπηπμε σο αθνινχζσο (9):  

«Development that meets the need of the present without compromising the 
ability of the future generations to meet their own needs» 

«Μηα δηαδηθαζία αλάπηπμεο πνπ εθπιεξώλεη ηηο αλάγθεο ηνπ παξόληνο ρωξίο λα 
δηαθηλδπλεύεη ηελ δπλαηόηεηα λα ηθαλνπνηεζνύλ θαη νη αλάγθεο ηνπ κέιινληνο». 

Ξέξαλ απηνχ φκσο ηη αθξηβψο είλαη ε αεηθνξία; Έλαο αθξηβήο νξηζκφο είλαη 

εμαηξεηηθά δχζθνιν λα δνζεί. Ν παξαπάλσ θαζνξηζκφο ζπλέιαβε έμππλα δχν 

ζεκειηψδε δεηήκαηα, ην πξφβιεκα ηεο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο πνπ 

ζπλήζσο ζπλνδεχεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ αλάγθε γηα ηέηνηα αχμεζε 

πνπ αλαθνπθίδεη ηε θηψρεηα. Πρεκαηηθά ε αεηθνξία έρεη γίλεη ε ηδέα ηξηψλ 

δηαζηάζεσλ: πεξηβαιινληηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηθαλφηεηα ππνζηήξημεο. Ν 

ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο πνηθίιεη, σο νκφθεληξνη θχθινη, σο ζπλδεφκελνη θχθινη, ζε 
κνξθή ππξακίδαο, σο «θνιψλεο». 

Ζ εηθφλα ησλ ηξηψλ επηθαιππηφκελσλ θχθισλ, αληηπξνζσπεχεη ρσξηζηά ηηο 

αλεζπρίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νηθνλνκία, ηε θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ. Ζ 

αεηθφξνο αλάπηπμε είλαη ε ηνκή ησλ ηξηψλ παξαπάλσ παξαγφλησλ. Απηή ε 

αληηπξνζψπεπζε, πνπ εκθαλίδεηαη λα έρεη αλαπηπρζεί απφ ην International Centre 

for Local Environmnetal Initiatives (Γηεζλέο Θέληξν γηα Ρνπηθέο Ξεξηβαιινληηθέο 

Ξξσηνβνπιίεο ) ζην δηάζηεκα αξρέο κε κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90, είλαη απηή πνπ 

έρεη επηθξαηήζεη θαη είλαη πην ζχλεζεο. (9).  
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Εηθόλα 10: Σρεκαηηθή Απεηθόληζε ηεο Αεηθνξηθήο Αλάπηπμεο (9) 

Ρν αξρηθφ ζρήκα έρεη αλαπαξαρζεί κε πνιιέο παξαιιαγέο, ησλ νπνίσλ έλα άιιν 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη έλα ηξίγσλν, κε ηελ νλνκαζία «Planer‟s 

Triangle» (Ρν ηξίγσλν ηνπ Planer), Campbell 1996 (εηθφλα 11). Πηηο ηξεηο γσλίεο 

ηνπ ηξηγψλνπ δίλνληαη νη έλλνηεο: πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

θαη θνηλσληθέο αμίεο. Κεηαμχ ησλ αθκψλ, αληηπξνζσπεχνληαη νη ζπγθξνχζεηο 

κεηαμχ ησλ ζέζεσλ: «αγαζφ», «αλάπηπμε» θαη «θπζηθφο πφξνο». Ζ αεηθνξηθή 

αλάπηπμε ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν σο πηζαλή, αφξηζηε ζθνπηά γηα ηελ πηνζέηεζε ή 
σο πφιν θαζνδήγεζεο γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο ζην ζρεδηαζκφ (9).  

 

Εηθόλα 11:Απεηθόληζε ηνπ ηξηγώλνπ Cambell, «Planer’ s Triangle»(9) 

Έλα άιινο απιφο ηξφπνο γηα απεηθφληζε ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο είλαη ε ζθέςε 

ελφο εξγαιείνπ κε ηξία πφδηα («Three legs of the stool» (Ρξία πφδηα ελφο ζθακπφ) 

ή «Three pillars of sustainable development» (Ρξείο ππιψλεο ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο), πνπ λα απεηθνλίδεη ην πεξηβάιινλ, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία. Αλ 

θάπνην απφ ηα πφδηα είλαη κηθξφηεξν ή καθξχηεξν απφ ηα ππφινηπα, ην εξγαιείν 

είλαη αζηαζέο (αιιά πηζαλφ πξνο ην παξφλ εχρξεζην). Αλ απνπζηάδεη θάπνην πφδη, 
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ηφηε ην εξγαιείν δελ ιεηηνπξγεί. Αλ ηα πφδηα έρνπλ ην ίδην κήθνο, ην εξγαιείν έρεη 

πεηχρεη ην ζηφρν ηνπ θαη νη ηξεηο παξάγνληεο θαηέρνπλ ηνλ ίδην βαζκφ βαξχηεηαο 
(10).  

 
Εηθόλα 12: Απεηθόληζε εξγαιείνπ κε ηε κνξθή ελόο ζθακπό κε ηξία πόδηα (11) 

Δληνχηνηο, ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο απφςεηο ηεο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο. Κηα 

ζεσξία έρεη αλαπηπρζεί θαη ηαμηλνκεί ηελ πηζαλή πνιππινθφηεηα, 

πεξηιακβάλνληαο έλα εληαίν άμνλα θαηά κήθνο ηνπ νπνίνπ ππάξρεη κηα ηππνινγία 

δηαθνξεηηθήο εξκελείαο. Ππλήζσο θπκαίλεηαη ζε «αδχλαηνπο» θαη «ηζρπξνχο» 

πφινπο (9). Νη εξκελείεο θαηαζθεπάδνληαη κε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη νη αλφκνηεο 
ζπζηαηηθέο πηπρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζπλδένληαη εγγελψο.  

Δπίζεο ππάξρεη δηαρσξηζκφο φζνλ αθνξά ην πφζν ηζρπξά θαη αδχλακα είλαη ηα 

κνληέια αεηθνξηθήο αλάπηπμεο. Πην κνληέιν φπνπ νη θχθινη ζπγθιίλνπλ, ππάξρεη 

αιιεινεπηθάιπςε, αιιά ε θχξηα πξνηεξαηφηεηα ζε απηφ ην κνληέιν είλαη ε 

«πγεία» ηεο νηθνλνκίαο. Πχκθσλα κε ηνπο Prism and Knight (12), νη 

νηθνλνκνιφγνη αλαθέξνληαη ζε απηφ σο ην αδχλακν κνληέιν αεηθνξίαο. Πχκθσλα 

κε απηφ ην κνληέιν ε ππνβάζκηζε ελφο ηνκέα (πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ ή 

νηθνλνκηθνχ), κπνξεί λα αληηζηαζκηζηεί απφ ηελ βειηίσζε θάπνηα άιιεο θαη νη 

άκεζεο αιιειεπηδξάζεηο παξαγσγήο ή θαηαλάισζεο αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ 

κπνξνχλ λα εμσηεξηθεπηνχλ. Απηφ ην αδχλαην πξφηππν αεηθνξίαο παξαιείπεη λα 

αλαγλσξίζεη ηα νηθνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ νη άλζξσπνη, νη αγνξέο, νη πνιηηηθέο 

θαη νη εμειίμεηο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Ρν κνληέιν φπνπ 

νη θχθινη είλαη νκφθεληξνη, αλαγλσξίδεη φηη ε νηθνλνκία είλαη έλα ππνζχλνιν ηεο 

θνηλσλίαο (δειαδή ππάξρεη κφλν ζηε πιαίζην κηαο θνηλσλίαο), θαζψο θαη φηη 

πνιιέο ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο θνηλσλίαο δελ ζπλεπάγνπλ ζε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Νκνίσο, ε αλζξψπηλε θνηλσλία θαη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κε 

απηφ ην κνληέιν, πεξηνξίδνληαη απφ ην θπζηθφ ζχζηεκα ηνπ πιαλήηε καο.  
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Εηθόλα 13: Αδύλακν κνληέιν αεηθνξηθήο αλάπηπμεο θαη Θζρπξό κνληέιν αεηθνξηθήο 
αλάπηπμεο 

Όπσο ζπκπεξαίλνπκε ε αεηθφξνο αλάπηπμε δελ εζηηάδεηαη απνθιεηζηηθά ζε ζέκαηα 

πεξηβάιινληνο θαη ζηνπο ηξεηο γεληθνχο ηνκείο. Ξνιιά θείκελα ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ αλαθέξνληαη ζε «αιιειέλδεηνπο θαη ακνηβαίσο ελδπλακσκέλνπο ππιψλεο» 

(13) ηεο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο, φπσο ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε, 
θαζψο θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Ζ Νηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηελ πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία (Unesco, 2001) 

επεμεξγάδεηαη ηελ πεξαηηέξσ έλλνηα, δειψλνληαο φηη (13) «... ε πνιηηηζηηθή 

πνιπκνξθία είλαη αλαγθαία γηα ηελ αλζξσπφηεηα, φπσο ε βηνπνηθηιφηεηα γηα ηε 

θχζε», γίλεηαη «κηα απφ ηηο ξίδεο ηεο αλάπηπμεο, δελ λνείηαη απιψο ζε φξνπο ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, αιιά θαη σο κέζν γηα λα επηηεπρζεί κηα πην ηθαλνπνηεηηθή 

πλεπκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, εζηθή θαη πλεπκαηηθή χπαξμε». Πε απηφ ην φξακα, ε 

πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία είλαη ν ηέηαξηνο ηνκέαο ηεο πνιηηηθήο ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο. 

Ζ αεηθφξνο αλάπηπμε θαζηεξψλεη ηελ έλλνηα ηεο δηπιήο ελφηεηαο, εγγπάηαη σο 

πξνο ην ρξφλν θαη δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο επεκεξίαο. 

Ξξάγκαηη, θάζε άλζξσπνο έρεη ην δηθαίσκα ζηε ρξήζε ησλ παγθφζκησλ πφξσλ 

αιιά θαη ην θαζήθνλ λα εμαζθαιίζεη ηελ αληνρή ηνπ ζην ρξφλν γηα ηηο κειινληηθέο 
γεληέο.  

 
Εηθόλα 14: Πνιηηηζηηθή Πνιπκνξθία θαη αεηθνξηθή αλάπηπμε (14) 
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1.4 Ecodesign- Sustainable design 

O φξνο eco-design (ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Δπξψπε) θαη Design for Environment 

(ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Ακεξηθή), θαζνξίδεη έλα θαηλνχξην ηξφπν γηα ηελ αλάπηπμε 

πξντφλησλ φπνπ νη πεξηβαιινληηθέο πηπρέο έρνπλ ηελ ίδηα ππφζηαζε κε ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα, ηε δηάξθεηα, ην θφζηνο, time to market (ρξφλν γηα ηε εηζαγσγή 

ζηελ αγνξά), ηελ αηζζεηηθή, ηελ εξγνλνκία θαη ηε πνηφηεηα. Ν νηθνινγηθφο 

ζρεδηαζκφο είλαη ε ελζσκάησζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πηπρψλ θαη 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.  

 

Ν νξηζκφο eco-design, γισζζνινγηθά απνηειείηαη απφ ηε ιέμε eco θαη design (15). 

Ζ ιέμε eco πνπ ζηα ειιεληθά ζεκαίλεη νίθνο θαη ζπλδπάδεη ηαπηφρξνλα ην 

πεξηβάιινλ πνπ δνχκε θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ. Ζ νινθιεξσκέλε ιέμε 

ecodesign ζρεηίδεηαη κε ηελ νηθνλνκία θαη ηελ νηθνινγία. H έλλνηα ηνπ eco 

ζρεηίδεηαη κε ηελ θχζε, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα αλζξσπνγελή ππνζπζηήκαηα. 

Ππκπεξαζκαηηθά, ην ecodesign κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ ζρεδηαζκφο κηαο πην 

έμππλεο ζρέζεο κε ηε θχζε. 

 

 

Εηθόλα 15: Γιωζζνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο ιέμεο 

Πχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Okala (15), ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ νξηζκνχ 

sustainable design θαη ecological design είλαη φηη ελψ θαη ηα δχν είλαη επλντθά 

πξνο ην πεξηβάιινλ θαη νηθνλνκηθά βηψζηκα, αιιά ην sustainable design 

αλαθέξεηαη ζην θνηλσληθφ ηζνδχλακν. Ξην ζπγθξηκέλα ην eco design πηνζεηεί ηε 

πξνζέγγηζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο, δηεξεπλψληαο θαη αληηκεησπίδνληαο 

ηηο κεγάιεο επηπηψζεηο ζε φιν ην θχθιν δσήο. Πε αληίζεζε ην sustainable design 

αθνινπζεί κηα πην νιηζηηθή πξνζέγγηζε, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηηο αλάγθεο ησλ 

θαηαλαισηψλ, κεξηκλψληαο γηα ηηο αξρέο «εζηθή-δίθαην» θαζψο θαη 

ελζσκαηψλνληαο ηε θαιχηεξε πξαθηηθή ηνπ ecodesign. Ξαξαθάησ θαίλεηαη θαη 

ζρεκαηηθά ν ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ δπν θαηεγνξηψλ.  

πάξρνπλ πνιινί νξηζκνί θαη ηξφπνη γηα λα αληηιεθζνχκε θαη λα θαηαλνήζνπκε ην 

ecodesign. Νη νξηζκνί ηεο έλλνηαο δελ πεξηγξάθνπλ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ηνπ 

ecodesign αιιά δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αλαθέξνληαη αθξνζηγψο ζε 

δηαθνξεηηθή κφξθσζε θαη ζθαίξα επηξξνήο. Δίλαη κηα έλλνηα ε νπνία κπνξεί λα 

ζεσξεζεί φηη ελζσκαηψλεη πην θαηλνηφκεο πξαθηηθέο, κεγαιχηεξα επίπεδα 

θαηλνηνκίαο (θαηλνηνκία ζπζηήκαηνο/ πξντφληνο/ αλάπηπμεο επηρείξεζεο) θαη ηελ 

εζηθή θαη ηηο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο.  (17) 
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Εηθόλα 16: Σύγθξηζε Sustainable design θαη Ecological Design 

1.5 Άιινη νξηζκνί γηα νηθνινγηθό ζρεδηαζκό 

Άιινη φξνη πνπ έρνπλ εκθαληζηεί ζρεηηθνί κε ηελ ελζσκάησζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηνλ ζρεδηαζκφ είλαη νη παξαθάησ: ecodesign, 

environmentally conscious design, design for the environment (DFE), life cycle 

design, green design, sustainable design. Όινη απηνί νη νξηζκνί, αλ θαη κνηάδνπλ, 

κπνξεί λα έρνπλ ηδηαίηεξεο ελλνηνινγηθέο «απνρξψζεηο», πξαθηηθέο ή λα 

αλαπαξηζηνχλ δηαθνξεηηθέο δηαβαζκίζεηο πεξηβαιινληηθήο ελζσκάησζεο θαη 

θαηλνηνκίαο. Ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα πεξηγξαθεί θαη λα πξνζδηνξηζηεί ην 

«ecodesign» είλαη λα γίλεη επηθέληξσζε ζηελ ππάξρνπζα ζρεδηαζηηθή πξαθηηθή, 

θξαηψληαο ηελ ζε ηζνξξνπία κε ηα ππφινηπα πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα, φπσο ην 

θφζηνο, ε πνηφηεηα, ε ιεηηνπξγηθφηεηα θ.ιπ. Ξαξαθάησ αλαιχνληαη ελλνηνινγηθά 
θάπνηνη νξηζκνί. 

Design for Σ (DFΣ) (18), ππνδεηθλχεη ηνλ φξν Design for the environment (DFE), 

αιιά εμεηάδεη νπζηαζηηθά θαη άιια θνκκάηηα φπσο ην Design for Manufacture and 

Assembly (DFMA) (Πρεδηαζκφο γηα ηε βηνκεραληθή θαηαζθεπή θαη ηελ 

ζπλαξκνιφγεζε), Design for quality (DFQ) (Πρεδηαζκφο γηα ηε πνηφηεηα), Design 

for Costs (DFC) (Πρεδηαζκφο γηα ην θφζηνο). Ν γεληθφηεξνο φξνο απεπζχλεηαη ζηελ 

πεξηβαιινληηθή αλεζπρία ζε φια ηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο-

παξαγσγήο, κεηαθνξάο, θαηαλάισζεο, ζπληήξεζεο-επηζθεπήο, αλάθηεζεο θαη 

δηαθίλεζεο-απφξξηςεο. Ζ βνήζεηα ηνπ DFX είλαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηε 

πεξηβαιινληηθή επίπησζε ησλ πξντφλησλ απφ ηε παξαγσγή ηνπο, ηε ρξήζε έσο ην 
ηέινο ηεο δσήο ηνπο.  

Πχκθσλα κε ηνλ Keoleian and Menerey (19), ην life cycle design πεξηγξάθεηαη σο 

πξνζαλαηνιηζκέλα ζπζηήκαηα κε πξνζέγγηζε γηα ην ζρεδηαζκφ πην νηθνινγηθψλ 

θαη νηθνλνκηθά βηψζηκσλ ζπζηεκάησλ πξντφλησλ πνπ ελζσκαηψλνπλ ηηο 

πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο ζηα αξρηθά ζηάδηα ηνπ ζρεδίνπ. Πην life cycle design, 

νη πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο, ε απφδνζε, ην θφζηνο, νη πνιηηηζηηθέο θαη λνκηθέο 
απαηηήζεηο είλαη ηζνξξνπεκέλεο. 

Ρν green design εζηηάδεη ζε έλα θπξίσο ζηφρν, ζηε ρξήζε λέσλ πιηθψλ, φπσο 

αλαθπθιψζηκα θαη αλαθπθισκέλα, ή ππνινγίδνληαο ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Πε 

απηή ηε θαηεγνξία αλήθεη θαη ην green engineering, φπνπ εζηηάδεη ζηελ επηηπρία 

ηεο αεηθνξίαο κέζσ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο. πάξρνπλ εηδηθέο αξρέο 

φπνπ παξέρνπλ έλα πιαίζην γηα ηνπο επηζηήκνλεο θαη ηνπο κεραληθνχο ζην 

ζρεδηαζκφ θαηλνχξησλ πιηθψλ, πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ, ζπζηεκάησλ ψζηε λα είλαη 

θηιηθά ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ζην πεξηβάιινλ. Ππγθξηκέλα νη αξρέο 

ζπλδπάδνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ ηερληθψλ-πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηελ 
αζθάιεηα κε πεξηβαιινληηθνχο-νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο.  



  

  

Κεθάιαην 2 
Eco-Design Δξγαιεία 

  

                               Kεθάλαιο 2    

  EEccoo--ddeessiiggnn  ΕΕοογγααλλεείίαα  

 

ε απηφ ην θεθάιαην αλαθέξνληαη πνηα είλαη ηα εξγαιεία/ κεζνδνινγίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ελ γέλεη γηα ηνλ νηθνινγηθφ ζρεδηαζκφ. πάξρνπλ πνιινί 

ecodesign κέζνδνη θαη εξγαιεία πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζην πεξηβαιινληηθφ 

ραξαθηήξα ησλ πξντφλησλ. Ζ χπαξμε ηεο πιεζψξαο ησλ εξγαιείσλ εμππεξεηεί 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ θάζε εηδήκνλνο/ δεκηνπξγνχ λα εθηηκήζεη ηελ 

πεξηβαιινληηθή επίδξαζε ησλ πξντφλησλ ζε φιν ηνλ θχθιν δσήο ηνπο θαη λα 

πξνζδηνξίζεη ηα αδχλαηα πεξηβαιινληηθά ζεκεία. Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη 

θαηαλνεηή ε αλάγθε ρξήζεο/ αλάπηπμεο δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο 

ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ νη πεξηβαιινληηθνί θξαγκνί. Αλαθέξνληαη ηα πην γλσζηά θαη 

ζπλεζηζκέλα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη πνηα κεζνδνινγία αθνινπζνχλ. 

Θιείλνληαο αθνινπζεί κηα αμηνιφγεζε πνπ είλαη βαζηζκέλε ζε έξεπλεο πνπ έρνπλ 

γίλεη ζε κεγάιεο εηαηξίεο, φπνπ παξνπζηάδεηαη κηα εηθφλα ζηα ηη πξαγκαηηθά 
βνεζάεη έλα ζρεδηαζηή ζηελ πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε ελφο πξντφληνο.  

2.1 Δco-design κεζνδνινγία 

Ρν Δcodesign ζεσξείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν σο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

αεηθνξηθή θαη βειηησκέλε αλάπηπμε πξντφλησλ. Ζ θαηαλφεζε ην ηη είλαη 

πξαγκαηηθά ην ecodesign, έρεη πιένλ εμειηρζεί ζε ζεκείν πνπ πξνζθάησο έρεη 

ραξαθηεξηζηεί σο «φρη κηα ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ή εξγαιείν», αιιά κάιινλ «έλαο 

ηξφπνο ζθέςεο θαη αλάιπζεο…» (19). Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλνςίζεη 

πεξηπινθέο πιεξνθνξίεο ζε κηα πην εχρξεζηε θαη θαηαλνεηή θφξκα, 

παξηζηάλνληαο έλα εχξνο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηεο ζθαίξαο δξαζηεξηφηεηαο θαη 
ησλ πξαθηηθψλ ηεο αλάπηπμεο ελφο πξντφληνο ή ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαιάβνπκε ηα εχξνο ηνπ ecodesign ζρεηηθά κε ην 

παξαδνζηαθφ ζρεδηαζκφ. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα ην ecodesign 

έρεη κηα πην ζθαηξηθή πξνζέγγηζε. Ξαξαθνινπζεί νιφθιεξν ην θχθιν δσήο ηνπ 

πξντφληνο απφ ηελ θαηάιιειε επηινγή πιηθψλ (αλάινγα κε ηε ρξήζε) έσο ζην 

ηέινο δσήο ηνπ πξντφληνο, απνζθνπεί ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο θαη 

πξνβαίλεη ζηνπο απαξαίηεηνπο ρεηξηζκνχο, αλαγλσξίδνληαο ην αληίθηππν ηνπ 
θχξηνπ ξφινπ ηνπ ζρεδηαζηή. 

 

 

Π 
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Εηθόλα 17: Αλαπαξάζηαζε ηνπ εύξνπο ηνπ eco-design θαη πωο ζπζρεηίδεηαη κε ην 

παξαδνζηαθό ζρεδηαζκό (22) 

Νη ζηξαηεγηθέο ηνπ eco-design κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζηηο αθφινπζεο 

νρηψ νκάδεο, ζρεηηδφκελεο απφ ηνλ θχξην ζθνπφ ηνπο (22): 

1. Κείσζε ησλ θνκκαηηψλ απφ δηαθνξεηηθά πιηθά θαη επηινγή ησλ πην 

θαηάιιεισλ 

2. Κείσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επηξξνήο ζηε θάζε ηεο παξαγσγήο 

3. Βειηηζηνπνίεζε ηεο θάζεο ηεο δηαλνκήο 

4. Κείσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επηξξνήο ζηε θάζε ηεο ρξήζεο 

5. Δπέθηαζε ηεο σθέιηκεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ πξντφληνο 

6. Απινπνίεζε ηεο απνζπλαξκνιφγεζεο ηνπ πξντφληνο (ζρεδηαζκφο γηα ηελ 

απνζπλαξκνιφγεζε) 

7. Πρεδηαζκφο γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε 
8. Πρεδηαζκφο γηα ηελ αλαθχθισζε 

Αλάινγα κε ην case study (πεξίπησζε εξγαζίαο) ηεο θάζε εηαηξίαο ρξεζηκνπνηείηαη 

θαη ζπλδπαζκφο εξγαιείσλ checklists, guidelines θαη αλαιπηηθψλ εξγαιείσλ. Ρν 

ecodesign πηνζεηεί κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζηε ζρέζε ησλ πξντφλησλ/ 
ππεξεζηψλ κε ην πεξηβάιινλ ζε ηξία επίπεδα: 

1. Δμεηάδεηαη νιφθιεξνο ν Θχθινο Εσήο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. Νη 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θάπνηνπ πξντφληνο δελ πξνθχπηνπλ κφλν θαηά 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ηε ρξήζε ηνπ ή φηαλ κεηαηξέπεηαη ζε «απφβιεην», 

αιιά απφ νιφθιεξν ηνλ θχθιν δσήο ηνπ. Ξεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε θαη 

ηε κεηαθνξά ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

πξντφληνο, ηηο θαηαζθεπαζηηθέο δηεξγαζίεο, ηε δηαλνκή, ηε ρξήζε/ 

ζπληήξεζε, ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ 
ηνπ.  
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Εηθόλα 18 Ιύθινο Ζωήο Πξνϊόληνο 

2. Ρν πξντφλ εμεηάδεηαη σο ζχζηεκα. Όια ηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδεηαη θάπνην 

πξντφλ γηα λα αλαπηχμεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ (αλαιψζηκα, ζπζθεπαζία, δίθηπα 

ελέξγεηαο, θ.η.ι.) πξέπεη επίζεο λα ιεθζνχλ ππφςε.  

3. Αθνινπζείηαη κηα πνιπθξηηεξηαθή πξνζέγγηζε. Δμεηάδνληαη φιεο νη 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ, γηα λα απνθεπρζνχλ νη αληαιιαγέο 

αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο επηπηψζεσλ (π.ρ. εμάληιεζε πφξσλ, 
θαηλφκελν ζεξκνθεπίνπ, ηνμηθφηεηα, θ.ιπ.). 

2.2 Eco-design Μνληέια/ Δξγαιεία 

Έρνπλ αλαγλσξηζηεί πάλσ απφ 150 ππάξρνπζεο ecodesign κέζνδνη θαη εξγαιεία 

πνπ πξαγκαηνπνηνχλ απηφ πνπ νλνκάδνπκε πεξηβαιινληηθή αλάπηπμε πξντφλησλ 

[environmental product development (EPD)]. Πην πεδίν ηνπ ecodesign νη φξνη 

«εξγαιεία» θαη «κέζνδνη» ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ελαιιαθηηθά. Γηαθνξεηηθνί 

κέζνδνη θαη εξγαιεία έρνπλ αλαπηπρζεί έσο ηηο αξρέο ηνπ 1990 γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδξαζεο ησλ πξντφλησλ/ ππεξεζίαο, ηε 

βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο, θαζψο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο 

επηδφζεηο ηνπ πξντφληνο. Ρα εξγαιεία απηά επηηξέπνπλ ζηνλ δεκηνπξγφ (product 

developer) λα εθηηκήζεη ηελ πεξηβαιινληηθή επίδξαζε ησλ πξντφλησλ ζε φιν ην 

θχθιν δσήο ηνπο θαη λα πξνζδηνξίζεη ηα αδχλαηα πεξηβαιινληηθά ζεκεία. 

 

Γηα θάζε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ αληηζηνηρεί έλα ηνπιάρηζηνλ εξγαιείν ην νπνίν 

ρξεηάδεηαη γηα λα ελζσκαηψζεη θαη λα πεξηνξίζεη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θξαγκνχο. 

Νη δχν άμνλεο ελφο ecodesign project βαζίδνληαη αξρηθά ζηε πεξηβαιινληηθή 

απνηίκεζε ελφο πξντφληνο θαη ζηε ζπλέρεηα ζην πεξηβαιινληηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ 

ίδηνπ πξντφληνο. Δίλαη ζεκαληηθνί δχν ηχπνη εξγαιείσλ: εξγαιεία φπνπ παξάγνπλ 

ηελ πεξηβαιινληηθή απνηίκεζε θαη εξγαιεία φπνπ θαζνδεγνχλ ηελ πεξηβαιινληηθή 

βειηίσζε (23). Ρα πεξηζζφηεξα εξγαιεία αλήθνπλ ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο, αιιά 

ππάξρνπλ θαη «ζρεηηθά» εξγαιεία φπνπ είλαη ηα «εξγαιεία» γηα ηελ επηθνηλσλία 

πνπ βνεζνχλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ ή πνπ βνεζνχλ ζηελ δεκηνπξγηθφηεηα.  
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Εηθόλα 19: Product Development Process θαη απαξαίηεηα ecodesign tools (24) 

Ν δηαρσξηζκφο ησλ εξγαιείσλ γίλεηαη αλάινγα κε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. Πχκθσλα κε ηνλ Calow et al. (24), δηαρσξίδνληαη ηα εξγαιεία 

ζε δπν επηζπκεηέο θαηεγνξίεο: πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο. Έλα πηζαλφ πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδεηαη κε ηα πνηνηηθά απνηειέζκαηα είλαη φηη ηα πεξηζζφηεξα πξντφληα 

πνπ παξάγνληαη είλαη παξφκνηα. Ζ πνζνηηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζεη 

ηα πξντφληα κεηαμχ ηνπο, αιιά ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε αλαγλσξίδεη ην πξφβιεκα ή 
αζθεί θξηηηθή. (25) 

Πηε ζπλέρεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε ρξήζεο ηεο απαξαίηεηεο κεζνδνινγίαο 

θαη γιψζζαο πνπ ζα είλαη αλαγλσξηζκέλε απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, έγηλε ν 
παξαθάησ δηαρσξηζκφο (24): 

 Guidelines (θαηεπζπληήξηεο γξακκέο), φπνπ νξίδνληαη σο κηα ιεπηνκεξήο 

εθηεηακέλε ππνζηήξημε, εθαξκφζηκε ζε νιφθιεξε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξντφληνο θαη ηνπ θχθινπ δσήο (πρ ISO/TR 14062) ή θαιχπηνληαο 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (π.ρ ζρεδηαζκφο γηα αλαθχθισζε θι. π). 

 Checklists, φπνπ νξίδνληαη σο παξνρή εθαξκνγήο ζε βάζνο αιιά ζε 

πεξηνξηζκέλν πεδίν. Δμεηάδεη επηιεγκέλα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

πξντφληνο ή ηνπ θχθινπ δσήο. 

 Αλαιπηηθά Δξγαιεία, νξίδνληαη σο ε ιεπηνκεξήο θαη ζπζηεκαηηθή αλάιπζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηαδίσλ, είηε ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο, είηε ηνπ θχθινπ 

δσήο (π.ρ eco-indicators (πεξηβαιινληηθνί δείθηεο), life cycle analysis 
(θχθινο αλάιπζεο πξντφλησλ), πιηθά, θχθινο θφζηνπο αλάιπζεο). 

πάξρνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο πξνζεγγίζεσλ φζν αθνξά ηε κείσζε ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Απηέο πνπ (24): 

 Δθαξκφδνληαη ζε έλα εληαίν θχθιν δσήο ηνπ πξντφληνο θαη αθνξνχλ 

ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα. (Design for X) 

 Δζηηάδνπλ ζηνλ πιήξε θχθιν δσήο ηνπ πξντφληνο θαη θαιχπηνπλ φια ηα 

ζηάδηα. (Design for the Environment, Life cycle Design, Environmentally 

Conscious Design and Manufacturing, Green Design). Έρνπλ κηα νιηζηηθή 

ζθνπηά γηα ηελ κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα κείσζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ ηφζν ζηα πξντφληα φζν θαη ζηηο δηαδηθαζίεο. 
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 Μεπεξλνχλ ηελ εκβέιεηα ηνπ εληαίνπ θχθινπ δσήο ησλ πξντφλησλ. 

Αλαθέξνληαη φρη κφλν ζην θχθιν δσήο αιιά ζηελ αιιειεπίδξαζε άιισλ 

πνιιαπιψλ θχθισλ δσήο-πηζαλψο κε δηαθνξεηηθή δηάξθεηα-κέζα ζην 
ρξφλν. Δίλαη απηφ πνπ ιέκε sustainable development- βηψζηκε αλάπηπμε. 

Πχκθσλα κε ηνλ Okala (15), o δηαρσξηζκφο ησλ εξγαιείσλ είλαη ν ζπλδπαζκφο 
ηεζζάξσλ κεηαβιεηψλ:  

 πνθεηκεληθφο (λνεξή εθηίκεζε, κε ζπρλά κε-επαλαιακβαλφκελα 

απνηειέζκαηα) 

 Αληηθεηκεληθφο (πιηθή κέηξεζε κε επαλαιακβαλφκελα απνηειέζκαηα) 

 Νινθιεξσκέλνο (πιήξεηο ηχπνη επηδξάζεσλ θαη φιεο νη θάζεηο θχθινπ 

δσήο) 

 Διιηπήο (ιίγνη ηχπνη επηδξάζεσλ θαη/ή απνπζία θάπνησλ θάζεσλ θχθινπ 

δσήο).  

Ρα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έρνπλ ζπλήζσο ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. Πην ζρήκα θαίλεηαη ζρεκαηηθά κεξηθά εξγαιεία πσο 
ηνπνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ην δηαρσξηζκφ ηνπ Okala. 

 
Εηθόλα 20: Δηαρωξηζκόο ηωλ εξγαιείωλ ζύκθωλα κε ηνλ Okala 
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2.3 Παξνπζίαζε ecodesign εξγαιείσλ θαη manual 

πάξρεη κηα δηάθξηζε ζε «unpackaged» θαη «packaged» κεηαθνξά δεδνκέλσλ 
(27).  

Πηε θφξκα «packaged» ππάξρεη κηα πιήξεο ελφηεηα κε φια ηα ηερλνινγηθά θαη 

γλσζηηθά ζηνηρεία πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο θαη δεκηνπξγνχλ κηα 

νληφηεηα. Πηελ ηερλνινγία «unpackaged», ππάξρεη δπλαηφηεηα ηεο αλάιπζεο ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηεο κεζνδνινγίαο ζε ρσξηζηά εξγαιεία. Κε απηφ ηνλ ηξφπν είλαη 

δπλαηφλ ν παξαιήπηεο λα εηζάγεη θαη λα εθαξκφζεη κφλν ην θνκκάηη ηεο 

ηερλνινγίαο πνπ ηαηξηάδεη κε ηηο αλάγθεο ηνπ. Γεκηνπξγείηαη επίζεο κηα δηπιήο 

θαηεχζπλζεο ζρέζε φπνπ ν ρξήζηεο αιιειεπηδξά θαη κέζσ ηεο γλψζεο δίλεηαη ε 

επθαηξία ζην ρξήζηε λα κάζεη θαη λα ρηίζεη ηελ αλαγθαία ηνπ πνζφηεηα. 

Δπηπξφζζεηα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζεί ακθίδξνκε ζρέζε γηαηί ν local 

counterpart εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο. Πηελ θαηεγνξία ησλ 

unpackaged ηερλνινγηψλ αλήθνπλ αξθεηά εξγαιεία φπσο ην Eco-portfolio matrix 

(έρεη ζαλ ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ θαη ηνλ ζπλδπαζκφ 

ηεο αγνξάο απφ κηα πεξηβαιινληηθή πξννπηηθή), Eco-design priority matrix 

(εξγαιείν πνπ δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξάζηλε βειηίσζε ησλ επηινγψλ), The 

environmental life cycle costing tool (κηα κέζνδνο φπνπ κεηαθξάδεη ηελ 

πεξηβαιινληηθή επίδξαζε ζε eco θφζηνο), MET matrix, LIDS (Life Cycle Design 

Strategies) Wheel θ. ιπ. 

Ξαξαθάησ ζα αλαιπζνχλ δηάθνξα εξγαιεία θαη ηξφπνη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεσλ. Ζ αλάιπζε ησλ εξγαιείσλ έρεη γίλεη ζε ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο: ηηο κεζνδνινγίεο, ηα κεκνλσκέλα εξγαιεία φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

επξέσο, ηα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί (απφ παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη 

εηαηξίεο) θαη ηέινο νη ππφινηπεο ηερληθέο.  

 2.3.1 Μεζνδνινγίεο 

2.3.1.1 Life Cycle Engineering (LCE) 

Ρν LCΔ είλαη κία ζπζθαίξσζε πνιιψλ θαηεγνξηψλ πνπ αθνξνχλ ην Πρεδηαζκφ ηνπ 

πξντφληνο θαη ην Ξεξηβάιινλ. Ν νξηζκφο ηνπ LCΔ (28) αλαθέξεηαη ζε κεραληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: ηελ εθαξκνγή ησλ ηερλνινγηθψλ θαη 

επηζηεκνληθψλ αξρψλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ πξντφλησλ. Έρεη 

ζαλ ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε δηαηήξεζε ησλ πφξσλ, ελψ 

ελζαξξχλεη ηελ νηθνλνκηθή πξφνδν. Ξαξάιιεια ιακβάλεη ππφςε ηελ αλάγθε 

βησζηκφηεηαο, βειηηζηνπνηεί ηνλ θχθιν δσήο ηνπ πξντφληνο θαη ειαρηζηνπνηεί ηε 
ξχπαλζε θαη ηα απνβιήηα. 

 
Εηθόλα 21: Keywords of Life Cycle Engineering 
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2.3.1.2 Life Cycle Assesment (LCA) 

Ρν LCA είλαη κηα ππνθαηεγνξία ηνπ LCΔ, είλαη απνδεθηφ ζαλ κηα κεζνδνινγία 

θαζνδήγεζεο ηεο απνηίκεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Ν θχθινο 

αλάιπζεο ηνπ πξντφληνο είλαη έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα λα μεθηλήζεη κηα 

πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή. Δπηπξφζζεηα είλαη ζεκαληηθφ λα ζηνρεχζεη ζηηο πην 

«κνιπζκέλεο» δξαζηεξηφηεηεο. Ν θχθινο αλάιπζεο επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ ζηαδίσλ, πνπ έρνπλ ηελ απαίηεζε ζε πιηθφ ή ελέξγεηα θαη πνπ πξνθαινχλ 

κεγάιε κφιπλζε. Ζ κειέηε ηνπ θχθινπ αλάιπζεο δηεμάγεηαη ζε κίθξν-επίπεδν. 

Βνεζά ζην πξνζδηνξηζκφ ηεο ρξήζεο ησλ ιηγνζηψλ πφξσλ, παξνπζηάδνληαο πσο 
κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί έλα πην βηψζηκν πξντφλ. 

Πηηο αξρέο ηνπ 1990 ζηελ Νιιαλδία ε εηαηξία Philips Electronics, ε νιιαλδηθή 

θπβέξλεζε θαη ην παλεπηζηήκην ηνπ DUT (Delft University of Technology), 

ζπλεξγάζηεθαλ γηα λα αλαπηχμνπλ ην Life Cycle Analysis (LCA) έλα απφ ηα πξψηα 

εξγαιεία αλάιπζεο ζπζηεκάησλ. Ρν ινγηζκηθφ, IDEMAT LCA, ήηαλ ην πξψην ηνπ 

είδνπο ηνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο απφ ζρεδηαζηέο γηα λα κεηξήζεη ηελ 

ζπλνιηθή επίδξαζε ησλ πξντφλησλ κέζσ ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο (27). Ξαιαηφηεξα, 

δελ ήηαλ επξέσο γλσζηή ε νιηζηηθή αμηνιφγεζε ησλ πξντφλησλ κέζσ ηνπ θχθινπ 

δσήο ηνπο. Ζ έιιεηςε απηήο ηεο πξαθηηθήο αλάιπζεο νθεηιφηαλ ζηε ζρνιαζηηθή 
ιεπηνκέξεηα θαη ζηηο ρξνλνβφξεο απαηηήζεηο. 

Ρν 1993 ζχκθσλα κε ηνλ Νξγαληζκφ Ξξνζηαζίαο Ξεξηβάιινληνο (Environmental 

Protection Agency- EPA) o θχθινο αλάιπζεο ηνπ πξντφληνο είλαη κηα ηερληθή γηα 

ηελ απνηίκεζε φισλ ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ ελφο πξντφληνο, κηαο δηαδηθαζίαο ή 

κηαο ππεξεζίαο (δηάξθεηα δσήο). Αμηνινγεί ηα απφβιεηα χδαηνο, ηελ αλζξψπηλε 

πγεία θαη ηηο νηθνινγηθέο επηβαξχλζεηο (αμηνιφγεζε αληίθηππνπ) θαζψο θαη ηελ 

εξκήλεπζε θαη δηαβίβαζε ησλ απνηειεζκάησλ (εξκελεία ηνπ θχθινπ δσήο) ζε φιν 
ην θχθιν δσήο ησλ πξντφλησλ ή ησλ δηαδηθαζηψλ ππφ αλαζεψξεζε» (30). 

Ρν LCA είλαη απφ ηα πην θηιηθά ζην ρξήζηε εξγαιεία αιιά παξακέλεη έλα 

εμηδαληθεπκέλν εξγαιείν. Βαζίδεηαη ζηε ρξήζε γεληθψλ δεδνκέλσλ, κεηψλνληαο 

ζεκαληηθά ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνηίκεζε ησλ δεδνκέλσλ. Ζ 

απινπνηεκέλε απηή κεζνδνινγία είλαη έλαο θαιφο ζπκβηβαζκφο κεηαμχ ηεο ζρέζεο 

ησλ παξερφκελσλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο πηζαλήο ρξήζεο απφ ηελ εηαηξία. Ρα 

απνηειέζκαηα πξνζδηνξίδνπλ απνθιεηζηηθά ηα επίπεδα ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηξξνψλ φπνπ κπνξνχλ λα απνδψζνπλ ζην πξντφλ. Ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ηαθηηθήο 

γηα ecodesign είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζχλζεζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ έλαλ 

εηδηθφ πνπ ζπλδπάδεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο λνκνζεζίαο, ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

εηαηξίαο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ πάλσ ζην ζέκα. Ρν εξγαιείν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

αξθεηνχο ιφγνπο αιιά φρη γηα κία εηαηξία.  

Ξαξφιν πνπ ην LCA είλαη κηα απφ ηηο νπζηαζηηθέο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο δελ 

παξέρεη αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ νξίσλ κέρξη ηε ιεπηνκεξή θάζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ (29). Ζ αλάπηπμε ηνπ εξγαιείνπ απηνχ απαηηεί εθηελή ζπιινγή 

δεδνκέλσλ θαη ππνινγηζκψλ αθνχ δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε θάζε πξντφλ. 

Απηφ έγθεηηαη ζηελ έιιεηςε ηππνπνηεκέλσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ζε φια ηα είδε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεσλ. Ρα απνηειέζκαηα είλαη νγθψδε θαη δχζθνιν θάπνηεο 

θνξέο λα εξκελεπηνχλ. Νη ηδέεο πνπ παξάγνληαη απφ ηα απνηειέζκαηα 

ππεξβαίλνπλ ην πεδίν ηεο επηξξνή ησλ ζρεδηαζηψλ. Δπηπξφζζεηα θαη ε ρξήζε ησλ 

ιεπηνκεξψλ παξακεηξηθψλ κνληέισλ δελ ηαηξηάδεη πάληα ζηα αξρηθά ζηάδηα ηνπ 

ζρεδηαζκνχ (conceptual design), φπνπ νη ηδέεο είλαη πνηθίιεο, ππάξρεη αζάθεηα θαη 

ε ηαρχηεηα ησλ αιιαγψλ είλαη γξήγνξε (30). Ρα πεξηζζφηεξα απνηειέζκαηα φπνπ 

εμάγνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ, εθθξάδνληαη σο 

νηθνινγηθνί δείθηεο (eco-indicator) (23). Νη νηθνινγηθνί δείθηεο είλαη πνζνηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνλ ρεηξηζκφ απφ ηνπο ζρεδηαζηέο, ε θαηαλφεζε 
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ηνπο απαηηεί ζθαηξηθή γλψζε θαη ε εξκήλεπζε ηνπο γίλεηαη θπξίσο απφ ηνπο 
εηδήκνλεο. 

Έλα άιιν κεηνλέθηεκα ηνπ LCE είλαη φηη δελ κπνξεί λα γίλεη ζχγθξηζε αλφκνησλ 

πξντφλησλ θαη δελ έρεη αλαπηπρζεί αθφκα θάπνηα αμηφπηζηε κέζνδνο κε αξηζκεηηθά 

δεδνκέλα ψζηε λα γίλεη ε ζχγθξηζε ηεο επίδξαζε ησλ θχθισλ δσήο ηνπο (30). 

Δπίζεο δελ πεξηγξάθεη επαξθψο ην ηέινο δσήο ηνπ πξντφληνο ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ 

ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ νξίσλ, ηεο ελζσκαησκέλεο ηνμηθφηεηαο, ησλ εθπνκπψλ θαη 

ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδξαζεο ζε απηφ ην ζηάδην. Ωο απνηέιεζκα αδπλαηεί λα 

πξνζθέξεη νδεγίεο γηα ην κειινληηθφ ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ ή ζπζηάζεηο γηα 
βειηηψζεηο. 

πάξρνπλ αξθεηέο παξαιιαγέο γηα ηελ LCA πξνζέγγηζε, φκσο ηα πην ζεκαληηθά 
βήκαηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη είλαη ηα παξαθάησ (27): 

1. Κηα ιίζηα απφ πιηθά ή πεδίν πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πξντφλ (γηα 

ηε θαηαζθεπή, ζπζθεπαζία, ρξήζε θ. ιπ) 

2. Θαηάινγνο ησλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ γηα φια ηα ζηάδηα δσήο ηνπ 

πξντφληνο (ρεκηθέο εθπνκπέο, εμάληιεζε απνζέκαηνο ιφγσ ηεο ρξήζεο θαη 

ηεο εμφξπμεο ησλ πιηθψλ ησλ πξντφλησλ) 

3. Αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ ηνπ πξντφληνο ή «ραξαθηεξηζκφ» ηνπ πξντφληνο 

(δηαβάζκηζε ηεο επίδξαζεο ησλ πιηθψλ αλάινγα κε ην πιαίζην αλαθνξάο) 

4. Ρχπνο επεμήγεζεο ή weighting system γηα αμηνιφγεζε ηνπ πξντφληνο. 

(δηαβαζκίδεη ηηο επηπηψζεηο ζχκθσλα κε ηε ζπνπδαηφηεηα απεηιήο ζην 
νηθνζχζηεκα ζε ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο) 

2.3.2 Μεκνλσκέλα εξγαιεία 

Πε απηή ηε θαηεγνξία ζα αλαιπζνχλ εξγαιεία φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επξεία 

ρξήζε θαη καο δείρλνπλ ζε πνην ηκήκα ηνπ πξντφληνο ζα πξέπεη λα εζηηάζνπκε 
ψζηε λα βειηησζνχλ ηα πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

2.3.2.1 MET matrix 

Βνεζάεη ζην πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ απνηειεζκάησλ ζε φια ηα ζηάδηα 

ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο. Δίλαη κία απιή κέζνδνο απνηίκεζεο θαη 

πξνηεξαηφηεηαο ζε πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ ζηε 

δηάξθεηα δσήο ηνπο. Νκάδεο κε δηαθνξεηηθή θαηάξηηζε θαη πξνέιεπζε ζπδεηάλε 

πάλσ ζηα αίηηα ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδξαζεο, ζηε ρξήζε παξάγσγεο θαη ζηε 

δηάζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ πξντφληνο. Πηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχλ ηα 

απνηειέζκαηα ζε έλα απιφ πίλαθα θαη θαηαηάζζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο κε ηελ πην 
ζνβαξή πεξηβαιινληηθή δεκηά (31).  

Ρα δεδνκέλα είλαη πεξηνξηζκέλα ζε θπζηθέο δηαζηάζεηο φπσο είλαη ε κάδα  

ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ πξντφληνο ή ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Ρν φθεινο απηψλ ησλ 

πηλάθσλ έγθεηηαη ζηελ επθνιία ρξήζεο ηνπο. Δληνχηνηο, ν ρεηξηζκφο ηνπ εξγαιείνπ 

απηνχ γίλεηαη απφ θάπνην εκπεηξνγλψκνλα, πνπ έρεη θαιή γλψζε ηνπ ηνκέα ηεο 

βηνκεραλίαο θαη κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηα απνηειέζκαηα απφ πεξηβαιινληηθή 

πιεπξά. Ζ ρξήζε ησλ πηλάθσλ ζέηεη ην πξφβιεκα ηεο ζπλάθεηαο κε ηνλ 

εκπεηξνγλψκνλα θαη ηελ έιιεηςε ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξίαο θαηά 

ην ζηάδην αμηνιφγεζεο θαη αλάπηπμεο ιχζεσλ. Ρν ηειεπηαίν ζεκείν είλαη 

ζεκαληηθφ επεηδή ε πινπνίεζε κηαο γλσζηηθήο δηεξγαζίαο ηεο επίιπζεο ελφο 

πξνβιήκαηνο είλαη έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ νηθεηνπνίεζε ησλ 
ιχζεσλ. (29) 
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Ν ζθνπφο απηνχ ηνπ εξγαιείνπ είλαη λα βξεη ηα πην ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο, ψζηε λα 

θαζνξηζηνχλ νη δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα βειηίσζε. Ρα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: Material Cycle 

(M), Xξήζε ελέξγεηαο (Δ) θαη Tνμηθέο εθπνκπέο (Ρ), θαη έηζη δεκηνπξγείηαη θαη ην 

αθξσλχκην MET (25). Ρν εξγαιείν έρεη γεληθή πξνδηαγξαθή, ρξεηάδεηαη νπηηθή 

αλαπαξάζηαζε ηνπ θχθινπ δσήο θαη ηα απνηειέζκαηα- δεδνκέλα κπνξεί λα είλαη 
είηε πνηνηηθά, είηε πνζνηηθά. 
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Πίλαθαο 1 MET matrix (34) 

` 
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2.3.2.2 LIDS -Life Cycle Design Strategies- Wheel 

Έλα εξγαιείν πνπ παξάγεη ζπζηεκαηηθά «πξάζηλεο» επηινγέο γηα ηνλ νηθνινγηθφ 

ζρεδηαζκφ. Αλαπηχρζεθε απφ ην DUT (Delft University of Technology), 

ρξεζηκνπνηεί 33 ecodesign αξρέο (πνπ νκαδνπνηνχληαη ζε 8 ecodesign 

ζηξαηεγηθέο) θαη πξνηείλεη πηζαλέο ιχζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ 

ραξαθηήξα ελφο πξντφληνο, εμεηάδνληαο φια ηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ. 

Αξρηθά παξέρεη κηα επηζθφπεζε πηζαλψλ ecodesign αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ν ηξνρφο ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κηα ecodesign ζηξαηεγηθή γηα ηε 

δεκηνπξγία ηδεψλ πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ αλάπηπμε πξντφλησλ. Κε ηελ βνήζεηα 

ηνπ ηξνρνχ επηηπγράλεηαη ζπζηεκαηηθά ε ζχιιεςε ηδεψλ γηα βειηίσζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. Ρέινο νη δηεπζπληέο ηεο εηαηξίαο θαη ε νκάδα αλάπηπμεο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ ηξνρφ ζαλ εξγαιείν γηα ηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα ηνπ πξντφληνο ζηε παξνχζα θαη ζηελ επηζπκεηή 

θάζε. Ρν κέγεζνο ηεο πεξηνρήο πνπ θαιχπηεηαη κε γξακκέο δείρλνπλ ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ νηθνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζχκθσλα κε ηελ νκάδα ζρεδηαζκνχ 

(31). (Δηθφλα 22)  

 

Πίλαθαο 2: Van Hemel’s ecodesign αξρέο θαη ζηξαηεγηθέο (19) 
 Ecodesign Strategies Ecodesign Principles 

1 Selection of low impact 

materials 

Clean materials 

Renewable content materials 
Recycled materials 

2 Reduction of materials usage Reduction in weight 
Reduction in volume 

3 Optimization of production 
Techniques 

Clean Production Techniques 
Fewer production Steps 
Low/ clean energy consumption 
Less production waste 

Few/ Clean production 
consumables 

4 Optimazitation of distribution 
system 

Less/ Clean/ reusable packaging 
Energy efficient transport mode 
Energy efficient logistics 

5 Reduction of impact during 
use 

Low energy consumption 
Clean energy source 

Few consumables needed 
Clean consumables 
No waste of energy/ consumables 

6 Optimization of initial 
lifetime  

High reliability and durability 
Easy Maintenance and repair 
Modular/ adaptable product 

structure 
Classic design 
Strong product- user relation 

7  Optimization of end of life Reuse of products 
Remanufacture/ refurbishment 

Recycling of materials 
Safe incineration (with energy 
recovery) 
Safe disposal of product remains 

8 New concept development Shift to service provision 
Shared product use 

Integration of functions 
Functional optimization 
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Ν Van Helmel παξαηήξεζε φηη ε ζηξαηεγηθή ηνπ ηξνρνχ είλαη ηεξαξρηθή θαη 

ζρεηίδεηαη κε δηάθνξα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο. Ζ ζηξαηεγηθή ζην ζηάδην 

8 (αλάπηπμε θαηλνχξηνπ πξντφληνο) αλαπαξηζηά ηα πξψηα ζηάδηα (product 

planning or strategic) φπνπ ε «αλάγθε» είλαη θαζνξηζκέλε θαη ππάξρεη 

κεγαιχηεξνο βαζκφο ειεπζεξίαο. Δλψ ε ζηξαηεγηθή ζην λνχκεξν έλα (επηινγή 

πιηθψλ κε ρακειή επίδξαζε) αθνξά πεξηζζφηεξν ηα κεηέπεηηα ζηάδηα αλάπηπμεο, 

ηνλ ζρεδηαζκφ ιεπηνκεξεηψλ. Ν ηξνρφο Lids είλαη κηα πεξίιεςε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ηνπ ecodesign. Ξεξηιακβάλεη ην θχθιν δσήο ηνπ πξντφληνο θαη ε πξνζέγγηζε ηνπ 
είλαη πνηνηηθή. 
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Εηθόλα 22: EcoDesign strategy wheel 
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2.3.2.3 Eco-Design Checklist 

Ν πίλαθαο ειέγρνπ γηα eco-design, έρεη αλαπηπρζεί απφ ηελ INETI (National 

Institute of Engineering, Technology and Innovation) ζε ζπλεξγαζία κε 

εξεπλεηηθνχο ζπλεξγάηεο ζηε Γεξκαλία θαη ηελ Νιιαλδία. Δίλαη έλα εξγαιείν πνπ 

πξνζδηνξίδεη ηηο αδπλακίεο ηνπ ππάξρνληνο πξντφληνο θαη δηεπθνιχλεη ηελ 
αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ.  

Σξεζηκνπνηνχληαη εχθνια γηαηί είλαη ιίζηα απφ εξσηήζεηο, φπνπ νη επηρεηξήζεηο 

κπνξνχλ λα απαληήζνπλ ρσξίο δπζθνιία. Ρα checklist επηηξέπνπλ ηελ αλάιπζε 

ηνπ πξντφληνο ζρεηηθά κε ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Γελ επηηξέπνπλ 

πεξηβαιινληηθή απνηίκεζε, αιιά έρνπλ ην πιενλέθηεκα λα «ζεκαδεχνπλ» ην 

πξντφλ. Κε απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχλ έλα ζχζηεκα αλαθνξάο έηζη ψζηε νη 

ιχζεηο λα ζπγθξίλνληαη κε εθείλα ηα ζπζηήκαηα θαη λα δεκηνπξγνχλ νδεγίεο πνπ 

βνεζνχλ ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ (23). Δπεμεξγάδνληαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα 

θαηά ηε δηάξθεηα νιφθιεξνπ ηνπ θχθινπ δσήο ελφο πξντφληνο, απφ ην ζρεδηαζκφ 
κέρξη ηελ ρξήζε αλαθπθισκέλσλ νπζηψλ θαη ηε δηάζεζε απνβιήησλ. 

Ζ αλάιπζε ησλ αλαγθψλ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα εξσηήζεσλ, θαηεγνξηνπνηεκέλεο 

ζηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο (παξαγσγή, δηάζεζε, ρξήζε, αλάθηεζε θαη δηάζεζε 

απνβιήησλ). Ν θαηάινγνο έρεη αλαπηπρζεί αθνινπζψληαο θάπνηα θξηηήξηα. Ν 

ρξήζηεο πξέπεη λα αμηνινγήζεη πφηε ε ιχζε ζηα checklist είλαη θαιή, αδηάθνξε, 

θαθή ή άζρεηε. Ξεξηιακβάλεη θαη απηφ ην εξγαιείν ην θχθιν δσήο ηνπ πξντφληνο, 

ελψ ε πξνζέγγηζε είλαη πνηνηηθή. 

Ρν αλακελφκελν απνηέιεζκα απφ ηα checklists, είλαη ε βαζηά θαη ζπζηεκαηηθή 

θαηαλφεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδξαζεο ηνπ πξντφληνο. Ζ έθβαζε ηεο έξεπλαο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κεηέπεηηα ζην MET matrix θαη ζην Ecodesign strategy 
wheel. Ζ πηζαλή δηαδηθαζία είλαη (32): 

1. Νξηζκφο ηεο ηδέαο, ηνπ concept ή ηνπ ππάξρνληνο πξντφληνο πνπ ζα 

αλαιπζεί. 

2. Δθηέιεζε αλάιπζεο αλαγθψλ. Απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο ηνπ ecodesign 

checklist. 

3. Ππζηεκαηηθή αλάιπζε φισλ ησλ εξσηήζεσλ, γηα θάζε ζηάδην ηνπ θχθινπ 

δσήο ηνπ πξντφληνο. 

4. Ξαξνρή επηινγψλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ πξντφληνο. Ξεξηγξαθή ησλ επηινγψλ 

βειηίσζεο κε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα. 

5. Σξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε άιιν εξγαιείν (MET matrix). 

 

Αλαθέξνληαη δχν γλσζηέο checklists ε ABC-scheme θαη ε Volvo‟s Black List, Grey, 
White.  

H ABC-scheme αμηνινγείηαη κε 11 δηαθνξεηηθά θξηηήξηα θαη ηαμηλνκεί ζε κηα απφ 

ηηο παξαθάησ βαζκίδεο (25): Α= πξνβιεκαηηθή, απαηηείηαη ελέξγεηα/ δξάζε, Β= 

κέηξηα, πξέπεη λα παξαηεξεζεί θαη λα βειηησζεί θαη C=αθίλδπλε, δελ απαηηείηαη 

θακία δξάζε. Δίλαη έλα εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηεί ην θχθιν δσήο θαη έρεη πνηνηηθή 
πξνζέγγηζε.  

Πηε πεξίπησζε ηνπ εξγαιείνπ Volvo‟s Black, Grey, White List ζπλαληάκε ηα ιεπθά, 

γθξη θαη καχξα checklists γηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εηαηξίεο (36). Ρππηθά, 

νη ιεπθέο ιίζηεο πεξηέρνπλ πιηθά πνπ πξέπεη θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Oη 

γθξη ιίζηεο πεξηέρνπλ πιηθά πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν αλ ππάξρεη 

απαξαίηεηνο ιφγνο. Δλψ νη καχξεο πεξηέρνπλ απαγνξεπκέλα πιηθά. Ζ ιεπθή ιίζηα 

επίζεο πξνηείλεη ελαιιαθηηθέο φπνπ ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία θαη ηηο αμηνινγήζεηο 

πνπ γίλνληαη απφ ηελ Volvo, είλαη πηζαλψο ιηγφηεξν επηβιαβή. Γελ ρξεζηκνπνηεί 
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απεηθφληζε ηνπ θχθινπ δσήο θαη ε πξνζέγγηζε είλαη πνηνηηθή. Ξνιιέο εηαηξίεο ηεο 

Πνπεδίαο ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηεο ιίζηεο ζαλ βάζε γηα ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο 

πξντφλησλ θαη είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ζηελ εηαηξία Volvo. 

2.3.2.4 Οικολογικοί δείκτες (Eco -indicators) 

Ρα πεξηζζφηεξα απνηειέζκαηα, φπνπ εμάγνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζεο 

ηνπ ζρεδηαζκνχ, εθθξάδνληαη σο eco-indicator, νηθνινγηθνχο δείθηεο πνπ αλήθνπλ 

ζηα παξακεηξηθά εξγαιεία αμηνιφγεζεο θαη δίλνπλ πνζνηηθά απνηειέζκαηα. Απηνί 

πξνηείλνπλ απινπζηεπκέλεο πεξηβαιινληηθέο εθηηκήζεηο, κε βάζε ηηο καζεκαηηθέο 

ζρέζεηο ησλ παξακέηξσλ ηνπ πξντφληνο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. 

Πθνπφο είλαη λα βξεζνχλ θαιχηεξεο πεξηβαιινληηθέο ιχζεηο απφ ην ζηάδην 

ζχιιεςεο. Απηά ηα εξγαιεία ζπλήζσο παξάγνπλ αμηφπηζηα πεξηβαιινληηθά 

απνηειέζκαηα επεηδή έρνπλ αλαπηπρζεί γηα κία νηθνγέλεηα πξντφλησλ. Δίλαη 

πνιχηηκν γηα ηνπο ζρεδηαζηέο, επεηδή φζν ιηγφηεξν ξπζκίδεηαη ε δνκή ηνπ 

πξντφληνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο, ηφζν πεξηζζφηεξν κπνξεί λα 
βειηησζεί ε πεξηβαιινληηθή απφδνζε. 

Ζ ρξήζε ηνπο είλαη επνηθνδνκεηηθή αλ θαη νη επηπηψζεηο πνπ ζέινπκε λα 

ξπζκίζνπκε ζε θάπνην πξντφλ έρνπλ ήδε πξνζδηνξηζηεί. Πηα δηαζέζηκα πξντφληα 

ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ππάξρεη κεγάιε βάζε δεδνκέλσλ (πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο/ παξάκεηξνη πξντφλησλ) πνπ βνεζάεη ζηε δεκηνπξγία καζεκαηηθψλ 

ζρέζεσλ θαη ζηνλ ζπζρεηηζκφ ηνπο. Ζ ρξήζε ηνπο απφ κία εηαηξία απαηηεί εκπεηξία 

πάλσ ζην ecodesign. Γελ είλαη θαηάιιειν εξγαιείν γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ 
ecodesign ζαλ λέα κέζνδν (23). 

2.3.2.5 Guidelines 

Ρα guidelines είλαη ηα βαζηθά εξγαιεία γηα ηελ πεξηβαιινληηθή βειηίσζε ησλ 

πξντφλησλ. Ξξφθεηηαη γηα κηα ζπιινγή γεληθψλ θαλφλσλ γηα ηνλ νηθνινγηθφ 

ζρεδηαζκφ. Αλ θαη είλαη απιφ ζηε ρξήζε θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ 

αλζξψπνπο κε ειάρηζηε πεξηβαιινληηθή γλψζε, ρξεηάδεηαη ππνζηήξημε γηα ηελ 

επηινγή ιχζεσλ απφ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ πιηθψλ (23). Αθνινπζνχλ 
παξαδείγκαηα απφ ηα πνιιά guidelines πνπ θπθινθνξνχλ. 

Νη Ten golden Rules (Γέθα Σξπζνί Θαλφλεο) είλαη κηα πεξίιεςε απφ πνιιά 

guidelines πνπ κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζε πνιιέο εηαηξείεο θαη εγρεηξίδηα. Ξξηλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ εξγαιείν ζε κηα εηαηξία, πξέπεη λα κεηαζρεκαηηζηεί θαη λα 

εμαηνκηθεπηεί ζηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία θαη ηα πξντφληα ηεο. Ρν εξγαιείν 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα βειηηψζεη ηε πεξηβαιινληηθή επίδνζε ηνπ πξντφληνο ή λα 

ζπγθξίλεη δηαθνξεηηθά concept πξντφλησλ. Γελ ρξεζηκνπνηεί ηελ απεηθφληζε ηνπ 

θχθινπ δσήο, έρεη φκσο πνηνηηθή πξνζέγγηζε θαη εηδηθή πξνδηαγξαθή (25). 

πάξρνπλ θαη άιιεο αλαθνξέο ζε αληίζηνηρν δνθίκην (paper) (19), φπνπ ν Ritzen 

and Beskow θαζψο θαη ν McAloone πξνηείλνπλ κνληέια ελζσκάησζεο γηα 

ειεθηξνληθνχο θαη ειεθηξνινγηθνχο παξάγνληεο. 
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Εηθόλα 23: Σρεκαηηθή απεηθόληζε ηωλ Δέθα Ιαλόλωλ (36) 

Ρα Okala Guidelines έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηνπο βηνκεραληθνί ζρεδηαζηέο ηεο 

Ακεξηθήο (IDSA‟S –Industrial Designers Society of America- Okala Guidelines). Ρν 

εξγαιείν απηφ πξνζπαζεί λα θάλεη ηνλ νηθνινγηθφ ζρεδηαζκφ εχθνιν θαη ρξήζηκν. 

Γίλεη έκθαζε ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ design κε ηελ παγθφζκηα 

νηθνινγηθή θξίζε. Ρν εξγαιείν απηφ ζπλδπάδεη ecodesign αξρέο κε έλα LCA 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο. Ρα guidelines αθνξνχλ ηα ζηάδηα δσήο ηνπ πξντφληνο 

ζπγθξηηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο ζε θάζε θαηεγνξία. Νη 

πεξηβαιινληηθέο θαηεγνξίεο πεξηιακβάλνπλ: νηθνινγηθή θαηαζηξνθή, δεκηά ζηελ 

αλζξψπηλε πγεία θαη ζηε ειάηησζε ησλ πφξσλ. Ρα guidelines επίζεο πξνζθέξνπλ 

γεληθέο ζηξαηεγηθέο πνπ πεξηιακβάλνπλ: Θαηλνηνκία, Σακειή-επίπησζε πιηθψλ, 

βειηηζηνπνίεζε ηεο δηάξθεηαο δσήο θαη βειηηζηνπνίεζε ηνπ ηέινπο δσήο. Απηέο νη 

ζηξαηεγηθέο εμεηάδνληαη κε ζπγθξηκέλα παξαδείγκαηα πσο εθαξκφδνληαη ζηα 
δηαθνξεηηθά ζηάδηα δσήο ηνπ πξντφληνο. 

Δθηφο απφ ηηο νδεγίεο, πεξηέρεηαη θαη κηα αμηνιφγεζε ηνπ θχθινπ δσήο πνπ 

βαζίδεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ «Ξαξαγφλησλ Δπηξξνήο (Impact Factors)». Ρέηνηνη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην πξντφλ είλαη : ε νμίληζε, ηα νξπθηά θαχζηκα, ε 

κείσζε ηνπ φδνληνο, ε θαηαζηξνθή ηεο ζηηβάδαο ηνπ φδνληνο θ.ιπ. Ρα πιηθά θαη νη 

δηαδηθαζίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη κέζα ζηε δσή ηνπ πξντφληνο θαη ππνινγίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ επηδξάζεσλ ηνπ. Ρα απνηέιεζκα είλαη έλα 

ζηαζκηζκέλν ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο ην νπνίν δείρλεη ηε ζπλνιηθή επίπησζε ηνπ 

πξντφληνο. Νη ζρεδηαζηέο κπνξνχλ λα ππνινγίζνπλ ην ζθνξ κε έλα δηάγξακκα πνπ 

παξέρεηαη απφ ηνλ Okala. 

Νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ε αλάιπζε Θχθινπ Εσήο έρνπλ αλαπηπρζεί γηα 

ηνπο ζρεδηαζηέο, κε ηε κνξθή ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Απηφ φκσο έθαλε ηελ 

εθαξκνγή ησλ εληνιψλ πην δχζθνιε. Γηα λα εθαξκφζεη έλαο ζρεδηαζηήο ηηο 

ζηξαηεγηθέο απηέο θαη λα αμηνινγήζεη ην πξντφλ, ππάξρεη κηα θακπχιε κάζεζεο 

πνπ πξέπεη λα θαιχςεη. Έρεη δνζεί φκσο ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ ηνμηθφηεηα ησλ 

πιηθψλ ζε ζχγθξηζε κε άιινπο παξάγνληεο επηπηψζεσλ. Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

επηπηψζεσλ ηνπ πξντφληνο, ην απνηέιεζκα είλαη αξηζκεηηθέο ηηκέο είηε αλά ψξα 

είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ δσήο ηνπ πξντφληνο. Απηέο νη ηηκέο φκσο δελ 

πξνζθέξνπλ πνηθηιία ζχγθξηζεο, επνκέλσο γηα ην ζρεδηαζηή δελ ππάξρεη πιαίζην 

αλαθνξάο ψζηε λα ζπγθξίλεη ηε βαζκνινγία ηνπ πξντφληνο ηνπο. Ρν εξγαιείν 

Okala ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα εξεπλεηηθφ έξγν θαη απαηηείηαη λα είλαη απιφ θαη 

εχθνιν ζηε ρξήζε κε κηα πξνθαλή νπηηθή έλδεημε ηνπ ζθνξ ή ηεο πεξηβαιινληηθήο 
επίπησζεο. (27)  
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Εηθόλα 24: Okala Guidelines 

2.3.3 Πξνγξάκκαηα αθαδεκατθά 

Νη πξψηεο πξσηνβνπιίεο ζην θνκκάηη ηνπ ecodesign μεθίλεζαλ ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ „80 ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Ακεξηθή. Πηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

90, εκθαλίζηεθε ζηελ Νιιαλδία ζε δηαθνξεηηθέο βηνκεραληθέο θαηεγνξίεο (έπηπια, 

απηνθίλεηα, ζπζθεπαζία θ. ιπ), ε πξψηε ζεηξά ηνπ «Ecodesign 8». Ζ ζεηξά απηή 

ήηαλ ε πξψηε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο κεζνδνινγίαο/ εξγαιείνπ ecodesign, 
βαζηζκέλν ζηελ εκπεηξία.  

Ζ έθβαζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, ήηαλ ε δεκνζίεπζε ηνπ PROMISE- Ecodesign 

Manual (Brezet, 1994), απφ ην πξφγξακκα ηνπ Design for Sustainability (DfS) ζε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο Νιιαλδνχο ζπλεηαίξνπο. Ρξία ρξφληα αξγφηεξα κηα 

ελεκεξσκέλε έθδνζε εκθαλίζηεθε απφ ην United Nations Environment Program 

(UNEP) (Ξεξηβαιινληηθφ Ξξφγξακκα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ) πνπ νλνκάζηεθε 

ecodesign: a promising approach (πνζρφκελε πξνζέγγηζε) (Brezet, 1997). Απηφ 

ήηαλ ηα ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ αλάπηπμε άιισλ δηεζλψλ θαη ηνπηθψλ εξγαιείσλ 
ζρεηηθά κε ην eco design (17). 
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Πίλαθαο 3 Η δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην MANUAL (πξνζαξκνζκέλν από 

ηνλ Brezet θαη Helmel, 1997) 

 

Ρα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί απφ εθπαηδεπηηθέο νκάδεο 

(θνηηεηψλ θαη θαζεγεηψλ) γηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Ρέηνηα θαηλνηφκα θαη 

ηερλνινγηθά αλαβαζκηζκέλα εξγαιεία ζηεξίδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην θαη ηε 

δηαδηθαζία εθκάζεζεο. Γηα πάλσ απφ 10 ρξφληα, ηα εξγαιεία ζηήξηδαλ ηελ 

πξαθηηθή ηνπ ecodesign θαη αλαπηχρζεθαλ απφ αθαδεκατθνχο εξεπλεηέο παξά απφ 

βηνκεραληθφ ηνκέα. Όζα πξνγξάκκαηα ηξέρνπλ αλήθνπλ ζην πιαίζην ζπλεξγαζίαο 

κε ηηο εηαηξίεο θαη ηα εηδηθεπκέλα θέληξα κέζσ πηινηηθψλ εθαξκνγψλ. 

Κεξηθά απφ ηα παξαδείγκαηα eco-design manuals πνπ έρνπλ βαζηζηεί ζην 
PROMISE είλαη (17): 

 Δcodiseno Centroamerica: έλα πξφγξακκα βαζηζκέλν ζηελ εκπεηξία ηνπ 

ecodesign ζην 15 SME ζηε θεληξηθή Ακεξηθή πνπ έρεη εθηειεζηεί απφ ηελ 

CEGESTI (Costa Rica) θαη ην DfS (design for sustainability) 

 Κanual practico de ecodiseno: έλα εγρεηξίδην φπνπ έρεη αλαπηπρζεί απφ ηελ 

IHOBE (Regional Spanish government) γηα λα ζηεξίμεη ηελ Basque SME κε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο νηθνινγηθνχο δείθηεο. 

 Ecodiseno como estrategia de innovacion: απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ Los 

Andes ζηε Θνινκβία πνπ αλαπηχρζεθε γηα εθπαηδεπηηθφ ζθνπφ θαη γηα ηε 

βηνκεραλία ζηε Ιαηηληθή Ακεξηθή. 

 Ecodesign: a promising approach to sustainable production and 

consumption: απφ ην NTNU ζηε Λνξβεγία γηα εθπαηδεπηηθφ ζθνπφ. 

 Factor 10, information point for ecodesign: αλαπηχρζεθε απφ ηελ ηνπηθή 

θπβέξλεζε ζην Βέιγην γηα ηνπηθέο επηρεηξήζεηο. 

 Ρξνρφο LIDS: είλαη βαζηζκέλνο ζε θνκκάηη απφ ην πξφγξακκα Promise θαη 

πηνζεηεκέλν απφ ην National Research Council of Canada. 
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2.3.4 Λνηπέο Σερληθέο 

Πε απηή ηελ θαηεγνξία κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ δεκηνπξγηθέο ηερληθέο πνπ βνεζνχλ ζηε 

θαηαλφεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεσλ ησλ πξντφλησλ. 

Νη δεκηνπξγηθέο ηερληθέο (παξάπιεπξε ζθέςε, brainstorming) εληζρχνπλ ην δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν ζθέςεο ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα θαη ελζαξξχλνπλ ηνλ θαηλνχξην ηξφπν ζθέςεο. 

Βνεζάλε επίζεο ζηε παξάγσγε λέσλ θαη «θξέζθσλ» ηδεψλ. Δίλαη απφ ηα πην ζεκαληηθά 

εξγαιεία γηα έλα ζρεδηαζηή αθνχ κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία παξέρεηαη κεγάινο 

αξηζκφο ηδεψλ. 

Ρα εξσηεκαηνιφγηα είλαη έλα εξγαιείν φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο ζρεδηαζηηθέο 

κεζνδνινγία. Κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε θαηαλφεζε σο πξνο ηη πεξηκέλνπλ απφ ην 

πξντφλ θαη εηδηθά απφ ηνλ πεξηβαιινληηθφ ηνπ ραξαθηήξα. 

2.4 Αμηνιόγεζε ησλ ecodesign εξγαιείσλ 

Ρν πξφβιεκα ηεο ελζσκάησζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ζην πξψηκν ζηάδην, ε αλάπηπμε κηαο 

ζηξαηεγηθήο «αλάθηεζεο» πνπ λα ζπλδπάδεη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο θαη ηε 

θαηλνηνκία, θαζψο θαη ε αλάγθε αλάπηπμεο εξγαιείσλ πνπ λα απεπζχλνληαη ζε 

ζρεδηαζηέο, δελ είλαη πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ θαη απαζρφιεζαλ κφλν ηελ ησξηλή 

πεξίνδν.  

Ρα εξγαιεία πξνζπαζνχλ λα θαηαζηήζνπλ πηζαλφ γηα ηνπο ζρεδηαζηέο ηελ ελζσκάησζε 

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξφσξεο θάζεο ζρεδίνπ. Ν 

βαζκφο δπζθνιίαο ήηαλ λα πξνζδηνξηζηεί ν ηχπνο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 

νη ζρεδηαζηέο θαη ν ηχπν ηεο ππνζηήξημεο πνπ ρξεηάδνληαη ψζηε λα θάλνπλ ηε δηαδηθαζία 

ηεο ελζσκάησζεο πην εχθνιε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαιπζνχλ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα απφ 

πηινηηθέο κειέηεο- έξεπλα (ζπιινγή δεδνκέλσλ, αλαζθνπήζεηο, case study εηαηξηψλ, 

παξαηήξεζε ζρεδηαζηψλ θ.ιπ) ψζηε λα παξαρζεί κηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ιφγσλ γηα 

ηνπο νπνίνπο νξηζκέλα εξγαιεία είλαη αθαηάιιεια θαη λα πξνζδηνξηζηεί κηα ζεηξά 

θξηηεξίσλ πνπ ζα θαηαζηήζεη ηα εξγαιεία ηνπ νηθνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ πην θαηάιιεια γηα 
απηνχο. 

Ζ πνηθηιία ησλ εξγαιείσλ παγθνζκίσο, ζχκθσλα κε ηνλ Baumann et al, (23) μεπεξλά ηα 

150 κφλν γηα ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη ζε απηά πξνζηίζεληαη θαη ηα εξγαιεία 

νξγάλσζεο θαη ζηξαηεγηθήο. Απφ ηελ βηβιηνγξαθία (17) πξνθχπηεη φηη ηα ππάξρνληα 

εξγαιεία απνηπγράλνπλ γηαηί δελ εζηηάδνπλ ζην ζρεδηαζκφ θαη δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηε 

θνπιηνχξα ηνπ βηνκεραληθνχ ζρεδηαζηή. Θαη' αξράο, έρνπλ αλαπηπρζεί απηά ηα εξγαιεία 

ζε επηρεηξήζεηο θαη πξνζαξκφδνληαη έηζη ζε έλαλ εληαίν ηχπν πξντφλησλ. Έρνπλ ζαλ ζηφρν 

ηε ζηξαηεγηθή ζρεδίαζε ή ηελ αλάιπζε πθηζηάκελσλ πξντφλησλ. Ρα ππάξρνληα εξγαιεία 

δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ αλζξψπνπο πνπ δελ είλαη εηδηθνί θαη δελ κπνξνχλ 

λα νδεγήζνπλ ζε κφληκε ελζσκάησζε ηνπ ecodesign ζηελ επηρείξεζε γηαηί δελ έρνπλ 

αλαπηπρζεί γηα απηφ ην ζθνπφ  (23). Δπηπξφζζεηα δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηελ θνπιηνχξα 

ηνπ βηνκεραληθνχ ζρεδηαζηή θαη ην γεγνλφο φηη νη ζρεδηαζηέο έρνπλ ηνλ «δηθφ» ηνπο 
ηξφπν λα εθηειέζνπλ ηνλ νηθνινγηθφ ζρεδηαζκφ (30).  

Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ/ εξγαιείνπ εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο θαη 

δελ αθνινπζεί κηα γξακκή. Ξαξαθάησ αλαθέξνληαη ζπλεζηζκέλνη ιφγνη επηινγήο 

εξγαιείσλ: 

 Αλάινγα κε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο. 

 Άηνκν/ πεξεζία πνπ απεπζχλεηαη θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ (εηαηξία/ 

εηδηθφηεηα/ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε) 

 Πθνπφο πνπ πξέπεη λα θαιπθηεί (αθαδεκατθφο/ ζπκβνπιεπηηθφο/ επαγγεικαηηθφο)  

 Ινηπνί παξάκεηξνη ζρεηηδφκελνη κε ρξφλν, θφζηνο, εκπεηξία, ζπλήζεηα, εμνηθείσζε. 
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 Αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ απνηειεζκάησλ (πνηνηηθά ή πνζνηηθά) 
 Ξξφγξακκα/ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη απφ ηελ εηαηξία/ ίδξπκα. 

Απφ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα (17) πνπ έγηλε ζηελ εηαηξία ηεο Electrolux θαη απφ ηέζζεξηο 

κεγάιεο ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππαξρφλησλ 

εξγαιείσλ αλαιχνληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο: ππεξεζία, πεξηερφκελν, ρξφλνο, ζηπι θαη 
θνπιηνχξα.  

πεξεζία/ service 

Νη ζρεδηαζηέο αηζζάλζεθαλ φηη ν νηθνινγηθφο ζρεδηαζκφο δελ απνηειεί δήηεκα 

πξνηεξαηφηεηαο αιιά απνηειεί έλα απφ ηηο πνιιέο εθθξεκφηεηεο πνπ πξέπεη λα 

ππνζηεξίδνπλ. Ξνιινί ζρεδηαζηέο εμέθξαζαλ δπζαξέζθεηα φηη ηα δηαζέζηκα εξγαιεία δελ 

ηνπο έδεημαλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη ν νηθνινγηθφο ζρεδηαζκφο. Αλ θαη 

εξγαιεία, φπσο ν ηξνρφο LIDS, ηνπο βνήζεζαλ λα επηζεκάλνπλ ηα δηάθνξα δεηήκαηα πνπ 

απαηηνχλ κειέηε, δελ ππήξρε φκσο απαξαίηεηε ζηήξημε ψζηε λα παξαηείλνπλ ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ απηφ. 

Δπηπξφζζεηα νη ζρεδηαζηέο, απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, δελ ήμεξαλ πνπ λα 

απεπζπλζνχλ γηα πιεξνθνξίεο νηθνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αηζζάλζεθαλ φηη δελ ππήξραλ 

δηαζέζηκνη πφξνη πνπ λα ζπλεξγάδνληαη κε ζρεηηθά δεηήκαηα γηα απηνχο. Νξηζκέλνη 

ζρεδηαζηέο απφ ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηνπ Lids θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο EcoReDesign, 

αηζζάλζεθαλ απνμελσκέλνη θαη «έθπιεθηνη» φηαλ ηνπο δεηήζεθε λα εμεηάζνπλ δεηήκαηα 

ηα νπνία ήηαλ άζρεηα κε ην έξγν ηνπο. Αλ θαη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηα εξγαιεία δε 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζσζηφ ηνπο πιαίζην, δεηψληαο απφ ηνπο ζρεδηαζηέο λα εμεηάζνπλ 

ζέκαηα άζρεηα κε ην αληηθείκελν ηνπο (φπσο νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ 

εμφξπμε πιηθψλ) πνπ απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ηνπο απφ ηνλ νηθνινγηθφ ζρεδηαζκφ. Έλα 

άιιν ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζπλδέεηαη κε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο 

απνθάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο ζρεδίνπ.  Νη ζρεδηαζηέο πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηηο 

απνθάζεηο πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ θαη ην πεξηβάιινλ ζεσξείηαη ζπρλά σο κηα λέα θαη 
ζχλζεηε κεηαβιεηή. 

Ξεξηερφκελν 

Πην αξρηθφ ζηάδην ελφο project νη ζρεδηαζηέο δεηάλε παξαδείγκαηα, είηε λα ηνπο δψζνπλ 

έκπλεπζε, είηε λα ηνπο δείμνπλ πσο θάπνηνο άιινο ζπλάδειθνο έρεη πεηχρεη ην ζηφρν ηνπ 

κέζσ ηνπ eco-design. Πε αληίζεζε κε ηελ αλάγθε γηα έκπλεπζε, εθθξάζηεθε ε αλάγθε 

γηα παξνρή πιεξνθνξίαο ζε θαηεγνξίεο φπσο ηα πιηθά θαη νη θαηαζθεπαζηηθέο ηερληθέο 

ψζηε λα «κπιερηνχλ» πην εχθνια ζηα project ηνπ ecodesign. Ζ παξνρή φκσο ηεο 

πιεξνθνξίαο πξέπεη λα κπνξεί λα επεμεξγαζηεί απφ ηνλ ζρεδηαζηή, αθνχ πξέπεη λα κελ 

έρεη έληνλε ηερληθή θαηεχζπλζε (design engineers) αιιά λα είλαη ζπγθεθξηκέλε ζε 

ζέκαηα design απφ γεληθή πεξηβαιινληηθή πιεξνθνξία.  

Σξφλνο 

Έλα θνηλφ παξάπνλν ησλ ζρεδηαζηψλ είλαη φηη θαηαλαιψλεηαη αξθεηφο ρξφλνο γηα λα 

εθαξκνζηεί ην πξφγξακκα ζε κηα θαλνληθή/ ηαθηηθή βάζε. Γηα παξάδεηγκα, ην Lids θαη ην 

EcoReDesign απαηηνχλ νιφθιεξε ηελ νκάδα παξαγσγήο ζηε δηάξθεηα κηαο εκέξαο γηα λα 

νξγαλψζνπλ ηε δηαδηθαζία ηνπ θαη λα πξνγξακκαηίζνπλ κειινληηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ην 

project.  

Πηπι 

Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεηαη κε ηα ππάξρνληα εξγαιεία είλαη 

ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξέρεηαη ε πιεξνθνξία. Απφ ηελ βηβιηνγξαθία θαη ηη «εκπεηξηθέο 
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καξηπξίεο» απνδεηθλχεηαη φηη νη ζρεδηαζηέο θαηαλαιψλνπλ ιίγν ρξφλν ζην δηάβαζκά θαη 

γεληθά δηαβάδνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ ή είλαη ζρεηηθέο κε ην project πνπ 

δνπιεχνπλ. Δπηπξφζζεηα δελ ηνπο είλαη ρξήζηκα ηα εγρεηξίδηα θαη αθνχ ζπλήζσο ηα 
θαηεγνξηνπνηνχλ αληί λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ.  

Αλη΄απηνχ, νη ζρεδηαζηέο παξαθηλνχληαη απφ ηελ νπηηθή επηθνηλσλία πνπ παξνπζηάδεηαη 

κε ηε (κέγηζηε) ρξήζε γξαθηθψλ. Νη βηνκεραληθνί ζρεδηαζηέο ρξεηάδνληαη επίζεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ecodesign παξνπζηαζκέλεο φκσο ζε γιψζζα πνπ ζα κπνξνχλ 

λα θαηαλνήζνπλ θαη κε ηελ ειάρηζηε ρξήζε θεηκέλνπ.  

Θνπιηνχξα 

Ζ ινγηθή ζρεδηαζκνχ ησλ ππαξρφλησλ εξγαιείσλ δελ ζπλάδεη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

δνπιεχνπλ νη ζρεδηαζηέο. Απφ ηελ έξεπλα ππνδεηθλχεηαη φηη ηα εξγαιεία ρξεηάδνληαη 

ππνζηήξημε ζηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο/ πιεξνθφξεζεο. Νη ζρεδηαζηέο ςάρλνπλ γηα έλα 

εξγαιείν πνπ δελ είλαη ρξνλνβφξν θαη κπνξεί λα αλαθέξεηαη θαη ζε αηνκηθφ πιαίζην φηαλ 

απαηηείηαη.  

Απφ κηα έξεπλα πνπ έγηλε απφ ηελ εηαηξία Smiths Detection- Watford Ltd. (SDW) (24)κηα 

θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία φπνπ εκπιέθεηαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηε παξαγσγή ζπζθεπψλ 

αλίρλεπζεο αεξίσλ θαη αηκψλ παξνπζίαζε ηελ παξαθάησ αμηνιφγεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

εξγαιείσλ. Ν πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη θαηά πφζν είλαη θαηάιιεια ηα εξγαιεία 

απφ ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα εξσηεζέλησλ. Απιέο απαληήζεηο λαη/φρη βνήζεζαλ ζην 

δηαρσξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ απφ ηελ θαιχηεξε πξαθηηθή. Ρα εξγαιεία είλαη ζηε ιίζηα 
πξνηίκεζεο κε ηα πεξηζζφηεξα «λαη».  

Πίλαθαο 4: Αλάιπζε εξγαιείωλ 
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Κεθάιαην 2 
Eco-Design Δξγαιεία 

Ππκπεξαίλνπκε φηη ππάξρεη έιιεηςε εξγαιείσλ πνπ λα είλαη πην εζηηαζκέλα θαη πην 

ιεπηνκεξή ζην ηνκέα ηνπ ecodesign. Όπσο παξαηεξνχκε ηα εξγαιεία πνπ έρνπλ επηιερηεί 

γηα θαιχηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα είλαη ηα Checklist, ηα eco-ideas maps, environmental effect 

analysis, guidelines θαη Met Matrix. Απηά είλαη θαη ηα εξγαιεία, πνπ ε θηινζνθία 

ζρεδηαζκνχ ηνπο δίλεη κία πην ζθαηξηθή αληηκεηψπηζε ηεο πεξηβαιινληηθήο αληηκεηψπηζεο 

θαη πξνθαλψο κηα πην εχρξεζηε πξνζέγγηζε γηα θάπνην ζρεδηαζηή ψζηε λα αληηιεθζεί ην 

γεληθφηεξν πξφβιεκα. 

Ππγθεθξηκέλα παξφιν πνπ ηα checklists είλαη ζηελ θνξπθή ηεο πξνηίκεζεο, ρξεηάδνληαη 

λα αλαπηπρζνχλ πεξαηηέξσ ψζηε λα «γίλνπλ πην εχθνια γηα λα ηα αθνινπζήζεηο». Πηελ 

θαηεγνξία ησλ checklist αλήθνπλ θαη ηα «Restricted Material Lists-Ξεξηνξηζκέλε Ιίζηα 

ιηθψλ», πνπ έρνπλ θαη απηά ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε. Θεηηθά δείγκαηα είραλ θαη νη 

νηθνινγηθνί δείθηεο αιιά ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε αλάπηπμε. Δίλαη ππνζρφκελνη γηαηί 

παξφιν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηνξηζκέλνη, κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ θαη ζε άιιεο 

θαηεγνξίεο φπσο ηα πιηθά, ε ελέξγεηα θαη ε ηνμηθφηεηα. Ρα guidelines βξίζθνληαη ζηε 

θνξπθή ηεο επηινγήο, δηθαηνινγεκέλα, αθνχ αλαγλσξίδνληαη θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 
BSI θαη ζηα ISO έγγξαθα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θαη κφλα ηνπο ζαλ εξγαιεία. 

Όζν αθνξά ηα εξγαιεία κε ηε ρακειφηεξε πξνηίκεζε είλαη απηά ζρεηηθά κε ηελ 

απνζπλαξκνιφγεζε θαη ηελ αλαθχθισζε. Νη ζρεδηαζηέο ηνπο έρνπλ δψζεη ιηγφηεξε 

πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέζε κε ηε καθξνδσία ηνπ πξντφληνο. Κεησκέλε ρξήζε έρνπλ επίζεο 

θαη ηα management tools θαζψο δελ είραλ ελζσκαησζεί ζηε γεληθφηεξε δνκή. Ρν LCA 

θάλεθε ηειηθά κε ιεηηνπξγηθφ απφ ηνπο ζρεδηαζηέο, αθνχ ζρνιηάζηεθε πεξίπινθν θαη 

θαζφινπ θηιηθφ ζην ρξήζηε. Αδηάθνξα ζηε βαζκνινγία θάλεθαλ νη «10 Σξπζνί 

Θαλφλεο», πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηε θνηλή αίζζεζε «ην θάλνπκε έηζη θαη αιιηψο». 

Πρνιηάζηεθε ζαλ γεληθφ εξγαιείν κε αλάγθε ηελ αλάπηπμε ηνπ κε έκθαζε ζηε 
ιεπηνκέξεηα.  

Απφ ηελ παξαπάλσ έξεπλα έρνπλ θαηαιήμεη φηη πνιιά εξγαιεία κπνξνχλ λα 

νκαδνπνηεζνχλ ζε έλα. Νη θαηάινγνη ησλ εξγαιείσλ απηψλ βξέζεθαλ απφ θάπνηνπο πνιχ 

γεληθνί θαη απφ άιινπο απαηηήζεηο πνπ έπξεπε ήδε λα έρνπλ πξνζηεζεί ζηα πθηζηάκελα 

ecodesign checklist. Ππκπεξαζκαηηθά ππάξρεη ε αλάγθε αλάπηπμεο κηαο ηππνινγίαο 

θαηλνχξηαο ζηξαηεγηθήο πνπ λα είλαη γεληθή θαη άκεζα, εθαξκφζηκε δηαζέζηκε γηα ηνπο 
ζρεδηαζηέο. 
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                                Kεθάλαιο 3    

  ΔΔιιεεοοεεύύμμηηζζηη  ΜΜξξμμηηέέλλξξρρ
 

ε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη κία δηεξεχλεζε ηνπ κνληέινπ αλάπηπμεο γηα ηνλ 

νηθνινγηθφ ζρεδηαζκφ. Αλαιχνληαη ηνκείο πνπ είλαη ζεκαληηθνί γηα έλα 

βηνκεραληθφ ζρεδηαζηή ψζηε ν νηθνινγηθφο ζρεδηαζκφο λα ελζσκαησζεί κε 

επηηπρία. Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ην ecodesign «δελ είλαη κία 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ή εξγαιείν», αιιά «έλαο ηξφπνο ζθέςεο θαη αλάιπζεο». 

Νπφηε ζε θάζε επίπεδν ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ ζα πξέπεη αληηζηνηρεί ην 

θαηάιιειν εξγαιείν. Ξξηλ ηελ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο 

ησλ ζρεδηαζηψλ πξέπεη λα γίλεη δηεξεχλεζε παξαγφλησλ πνπ ηνπο επεξεάδνπλ. 

Δθηφο απφ ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ αλαθέξνληαη, αλαιχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζρεδηαζηψλ θαη θπξίσο ν ηξφπνο πνπ ζθέθηνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ. 

3.1 Καηεπζπληήξηεο δπλάκεηο 

Πχκθσλα κε ηνλ Van Helmel (1998), oη θαηεπζπληήξηεο δπλάκεηο ηνπ Ecodesign, ή 

ηα εξεζίζκαηα, γηα ηελ έληαμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πηπρψλ ζε κηα δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο πξντφλησλ κπνξνχλ λα δηαηξεζνχλ ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο, ηα 

εμσηεξηθά θαη ηα εζσηεξηθά εξεζίζκαηα (37). Ρα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα νξίδνληαη 

σο απηά πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηνλ έιεγρφ θάπνηνπ, φπσο απαηηήζεηο ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ(πειάηεο, πξνκεζεπηέο, νκάδεο δξάζεο- φπσο ηα κέζα, 

αληαγσληζηέο θ. ιπ), ε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα έλαλ ηδηαίηεξν ζηφρν 

θαη ε λνκνζεζία. Ρα εζσηεξηθά εξεζίζκαηα, αθ' εηέξνπ, είλαη πξάγκαηα πνπ 

κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ άκεζα κέζα ζηελ νξγάλσζε. Ρέηνηα εξεζίζκαηα είλαη νη 

εζσηεξηθνί ελδηαθεξφκελνη (ηδηνθηήηεο, κάλαηδεξ, ππάιιεινη θ.ιπ.) θαζψο θαη ηα 

εκπνξηθά νθέιε (πξφζβαζε ζηε λέα αγνξά, απμαλφκελε πνηφηεηα πξντφλησλ, ηε 
βειηίσζε εηθφλαο, ηε κείσζε δαπαλψλ, πεξηβαιινληηθά νθέιε, θ.ιπ.).  

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ εξεζίζκαηα ππάξρνπλ θαη αξθεηά επίπεδα, εκπφδηα γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ecodesign. Πχκθσλα κε ηνλ Rizén (2000) (37), νη 

πξναλαθεξζείζεο θαηεπζπληήξηεο δπλάκεηο κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ απφ ηελ 

ρξήζε επηπξφζζεησλ βεκάησλ, φπνπ κπνξνχλ λα δηαβαζκίζνπλ θαη λα 

θαηεπζχλνπλ θαιχηεξα ηελ ελζσκάησζε ζην νηθνινγηθφ πιαίζην. 

Π 
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Εηθόλα 25: Πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ ελζωκάηωζε ηωλ πεξηβαιινληηθώλ πηπρώλ (Rizén 
2000) (37) 

Όηαλ ζρεδηάδνπκε είηε έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία, νθείινπκε λα ην 

αληηκεησπίδνπκε σο «Ππλνιηθή πεξηβαιινληηθή εκπεηξία» θαη λα δεκηνπξγεί 
επνηθνδνκεηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο «πειάηεο-stakeholders».  

Ρν πξντφλ/ ππεξεζία ζα είλαη κηα πξνζέγγηζε ζην ζρεδηαζκφ, κε επηηπρεκέλε 

ζπγρψλεπζε κηαο νηθνλνκηθά ξαγδαίαο αλαπηπζζφκελεο κεζνδνινγίαο κε έκθαζε 

ζηε κεγαιχηεξε επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο. Νη ζρεδηαζηέο ζα πξέπεη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κέζσ κηαο 

κεζνδνινγία πνπ ζα επηηεπρηεί ζε πνιιά ζηάδηα. Θα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ, 

φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί, ην πεξηβάιινλ, ν ρξήζηεο, ε 
θνηλσλία θαη νη «πειάηεο». 

 

Εηθόλα 26 Stakeholder needs (okala guidelines) (38) 
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3.2 Ecodesign πξνζεγγίζεηο 

Ρα εξγαιεία έρνπλ αλαπηπρζεί αθνινπζψληαο θάπνηα πξνζέγγηζε. Αξρηθά ε πξψηε 

πξνζέγγηζε πνπ εκθαλίζηεθε ήηαλ ην Eco-Benchamarking πνπ είρε ζαλ ζηφρν λα 

κάζεη απφ ηα πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο ηνπ αληαγσληζηή, 

ψζηε λα κεηψζεη ηελ πεξηβαιινληηθή επίδξαζε ησλ δηθψλ ηεο πξντφλησλ. Πηε 

ζπλέρεηα αλαπηχρζεθε ε κεζνδνινγία EcoRedesign πνπ έρεη ζηεξηρηεί ζην 

ππάξρνλ πξντφλ κηαο εηαηξίαο θαη έρεη σο ζηφρν ηνλ επαλαζρεδηαζκφ. πήξρε φκσο 

ε αλάγθε γηα δεκηνπξγία θάπνηαο θαηλνχξηαο πξνζέγγηζεο, πνπ ζα είλαη πην 

απινπνηεκέλε θαη βαζηζκέλε ζηε θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηεο εηαηξίαο. Ζ επφκελε 

πξνζέγγηζε πνπ εκθαλίζηεθε νλνκάδεηαη Eco-Innovation θαη απνηειείηαη απφ 

πνιιέο ππνθαηεγνξίεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε θαηλνχξηα θαηλνηφκα πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο. Νη Θαηεγνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή ηελ πξνζέγγηζε  (17): 

 Δλζσκάησζε θαηλνχξηαο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο φπσο νη sustainable 

energy technologies ή new sustainable materials. 

 Αλάπηπμε βηψζηκσλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ βνεζνχλ 

νηθνλνκηθά, ρξεκαηνδνηψληαο θαηλνχξηεο βηψζηκεο επηρεηξήζεηο ή 

δεκηνπξγψληαο αεηθνξηθέο δηαδηθαζίεο. 

 Κεηαθίλεζε ηεο πξνηίκεζεο απφ ηα πξντφληα ζηα ζπζηήκαηα εμππεξέηεζεο 
ησλ πξντφλησλ. 

 

Εηθόλα 27: Εμέιημε ηωλ ecodesign πξνζεγγίζεωλ 

Γελ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηχπνη ecodesign, αιιά δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Ν 

Dewberry and Goggin, (19), πξνηείλνπλ ηξεηο ecodesign πξνζεγγίζεηο.  

 Green design: έρεη έλα κφλν ζηφρν, ελζσκάησζε ηεο ρξήζε θαηλνχξησλ 

πιηθψλ ή πξνζπαζεί ηε κείσζε ελέξγεηαο.  

 Ecodesign: πηνζέηεη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ θχθινπ δσήο, εξεπλψληαο θαη 

καξθάξεη ηηο ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζε φιε ηε δηάξθεηα δσήο.  

 Sustainable design: έρεη κηα πην επξεία θαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο εξσηεκαηνιφγηα, θαηεπζπλφκελεο αλάγθεο, δείρλεη 

ελδηαθέξνλ γηα ηα ήζε θαη ηελ ηζφηεηα, ηηο ππεξεζίεο θ. ιπ θαζψο θαη 
ελζσκαηψλεη ηελ θαιχηεξε ηερληθή γηα ην ecodesign.  

Σξεζηκνπνηψληαο ην δνθίκην ηνπ «Ecodesign: the search for new strategies in 

product development», T.A Bhamra (19), γίλεηαη δηαρσξηζκφο ζηηο παξαθάησ 

πξνζεγγίζεηο: 

 Ecodesign innovation: ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα είλαη ελζσκαησκέλα 

ζην ζρέδην κε κηα εμειηθηηθή δηαδηθαζία. Σξεζηκνπνηεί ππάξρνληα εξγαιεία, 

κνληέια επηρεηξήζεσο ή ηερλνινγηθά πξνβιήκαηα, πνπ ζα νδεγήζνπλ ηελ 

αεηθνξηθή αλάπηπμε πην καθξηά. Απηή ε ηάζε πξαγκαηεχεηαη κε ηνπο 

παξαθάησ παξάγνληεο: βειηηζηνπνίεζε, απνηειεζκαηηθφηεηα, ηερλνινγία, 

θαηλνχξηα πιηθά θαη επαλαζρεδηαζκφο πξντφλησλ. 

Eco-
Benchmarking

Eco-
Redesign

Eco-Innovation

-Technological Innovation

-Product Service Systems

-Sustainable Entrepreneurship
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 Incremental (improvement or evolutionary) approach: γίλνληαη βειηησζεηο 

ζε ππάξρνληα πξντφληα (επαλαζρεδηαζκφο/ βειηίσζε πξνηφληνο) 

 Innovative (radical or revolutionary) approach: νη πεξηβαιινληηθέο 

εθηηκήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα νδεγήζνπλ ζε κία λέα θαη πην ξηδηθή 

αλάπηπμε ελφο concept. Απηή ε πξνζέγγηζε ζπκθσλεί φηη ηα ππάξρνληα 

πξντφληα, ηα πξφηππα παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο δελ ζα νδεγήζνπλ 

πνηέ ζε αεηθνξηθή αλάπηπμε. Νη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ηελ πξνζέγγηζε 

απηή είλαη: απνηειεζκαηηθφηεηα, θαηλνηνκία θαη δεκηνπξγία, κηκήζεηο ησλ 

θπζηθψλ αξρψλ θαη ησλ νηθνινγηθψλ κνληέισλ, εκπινθή παξαγφλησλ πνπ 
αθνξνχλ ηηο θνηλσληθή δσή θαη ηνλ ηξφπν δσήο.  

Ν Brezet, πξφηεηλε έλα κνληέιν ηεζζάξσλ ζηαδίσλ ηνπ ecodesign (ζρήκα 28):  

 Βειηίσζε πξντφληνο,  

 Δπαλαζρεδηαζκφο πξντφλησλ,  

 Θαηλνηνκία ζηε ιεηηνπξγία 
 Θαηλνηνκία ζπζηήκαηνο 

Ρν ζρήκα δείρλεη φηη γηα λα κεηαθηλεζνχκε πξνο ηε αεηθνξία, πξέπεη λα επηηχρνπκε 

ζεκαληηθή κείσζε ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ πφξσλ. Δλψ παξάγνληαη ηα απαηηνχκελα 

επίπεδα ηεο eco- απνδνηηθφηεηαο (εκπνξηθά σθέιεηα πνπ βγαίλνπλ απφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ ecodesign), ν ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα κεηαθηλεζεί, κέζα απφ 

ηα δηάθνξα ζηάδηα ηνπ ecodesign, απφ ηε βειηίσζε ηνπ πξντφληνο ζηε θαηλνηνκία 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Ξην αλαιπηηθά ζα πξέπεη λα παξαθηλεζνχλ νη ζρεδηαζηέο ψζηε λα 

κεηαβνχλ απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο απμεηηθήο βειηίσζεο (ηχπνο 1 θαη 2), ζηηο 

ξηδηθέο ξαγδαίεο αιιαγέο ζηε θαηλνηνκία, ψζηε λα θηάζνπλ ζην επίπεδν (3 θαη 4). 

Γηα λα κεηαθηλεζείο απφ ην ζηάδην 1 ζην 4, απαηηείηαη ρξφλνο θαη πνιππινθφηεηα. 

Απηφ ην κνληέιν πξνηείλεη φηη κε ρξνληθφ νξίδνληα κπνξεί λα επηηεπρζεί 

θαηλνηνκία.  

 

Εηθόλα 28: Μνληέιν ηεζζάξωλ ζηαδίωλ ηεο θαηλνηνκίαο ecodesign (19) 

Ζ αξρή ηνπ Brezet ζπκπίπηεη θαη κε ηα ηέζζεξα ζηάδηα ηνπ design είλαη (35): 

1. Βειηίσζε πξντφληνο: πξννδεπηηθή θαη επαπμεηηθή βειηίσζε ηνπ πξντφληνο 

π.ρ κέζσ ηνπ re-styling ρξήζεο ιηγφηεξσλ πιηθψλ 

2. Δπαλαζρεδηαζκφο πξντφλησλ: ε ζρεδίαζε ελφο θαηλνχξηνπ πξντφληνο 

ζρεδηαζκέλν κε βάζε έλα ππάξρνλ. 

3. Θαηλνχξην πξντφλ: θαζνξηζκφο concept (κηα θαηλνηνκηθή ζχιιεςε ηδέαο). 

Γεδνκέλνπ φηη νη ηερληθέο ιεηηνπξγίεο γηα λα εθπιεξψζνπλ ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα πξντφλησλ είλαη δηαθνξεηηθέο. 

4. Θαζνξηζκφο λένπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο: παξνπζηάδεη πφηε ε θαηλνηνκία 
ζην ζχζηεκα παξαγσγήο είλαη αλαγθαία. 
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3.3 Υαξαθηεξηζηηθά ρεδηαζηώλ (ηξόπνο ζθέςεο, κεζνδνινγίεο)  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο ν ρξφλνο θαη ην θφζηνο κπνξνχλ λα 

κεησζνχλ θαη λα παξαρζνχλ πην θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πξντφληα φηαλ νη 

παξεκβάζεηο γίλνληαη ζηα πξψηκα ζηάδηα ηεο ζρεδηαζηηθήο δηαδηθαζίαο. Ξαξαθάησ 

(εηθφλα 29) θαίλεηαη ζρεκαηηθά ε κεγάιε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηε αξρηθή θάζε 

ζχιιεςεο ησλ ηδεψλ θαη αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο. Πε απηή ηε θάζε εκπιέθεηαη 

θαη ν ζρεδηαζηήο. 

 

Εηθόλα 29 Απεηθόληζε ηωλ θιάδωλ πνπ εκπιέθνληαη ζε κηα δηαδηθαζία αλάπηπμεο 

ελόο πξνϊόληνο (40) 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη νη κέζνδνη/ εξγαιεία δελ πξέπεη λα είλαη απιψο θαηάιιεια 

κφλν απφ πεξηβαιινληηθή άπνςε αιιά θαη απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ ρξήζηε. 

Ξξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε πιεπξά ησλ ρξεζηψλ είλαη απαξαίηεην λα 
θαηαλνεζεί ε δπλεηηθή εθαξκνγή ησλ εξγαιείσλ. 

Νη βηνκεραληθνί ζρεδηαζηέο εκπιέθνληαη ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο ζρεδηαζηηθήο 

δηαδηθαζίαο ελφο πξντφληνο. Ν ελαιιαθηηθφο ηξφπνο ζθέςεο (divergent thinking), 

κε νδεγφ ηελ θαηλνηνκία, βαζηζκέλν ζε θάπνην project θαη κε παξνλνκαζηή ην 

κέιινλ, είλαη ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο απηήο ηεο νκάδαο. Νη 

βηνκεραληθνί ζρεδηαζηέο πξνζπαζνχλ λα αλαπηχμνπλ γλψζε θαη επηδεμηφηεηεο ζε 
πνιινχο ηνκείο θαη λα κεηξηάζνπλ ην επίπεδν (κεηαμχ γλψζεο θαη expertise). 

Έλαο νξηζκφο γηα ην «Divergent thinking» (40), είλαη έλαο ηξφπνο ζθέςεο πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ λνεξέο ζπιιήςεηο θαη αζπλήζηζηεο ηδέεο. Θάζε κηα απφ ηηο 

ηδέεο κπνξεί λα είλαη απνδεθηή, αιιά ην Divergent thinking πξνρσξάεη πξνο ηε 

παξαγσγή κίαο θαη κφλν ζσζηήο ιχζεο ζε έλα πξφβιεκα. Ζ ιχζε απηή 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κία ινγηθή, αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ζηελ επίιπζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο. 

Ζ δηαθνξά ησλ designers κε ηνπο design engineers, είλαη φηη νη designers 

εζηηάδνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξφληνο θαη αλαπηχζζνπλ ή επαλαζρεδηάδνπλ 

ηα παξφληα (ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο) πξντφλησλ. Ρα πξνβιήκαηα έρνπλ ήδε 

αλαγλσξηζηεί, είλαη ζαθψο νξηνζεηεκέλα θαη νη κέζνδνη θαη νη δηαδηθαζίεο 

ζπγθιίλνπλ. Νη design engineers εηδηθεχνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαη 
πξνζπαζνχλ λα πεηχρνπλ εηδίθεπζε ζε κεξηθέο ππφ-ηνκείο. 

O Lopez-Mesa (2002), (17) έρεη θάλεη κηα γεληθή επηζθφπεζε ζρεηηθά κε ηα 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δχν εηδηθφηεηεο, αιιά παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηνπο βηνκεραληθνχο ζρεδηαζηέο 

(αλαιχνληαη θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο divergent κεζφδνπ): 

 Ξξνηηκνχλ ηα «innovative tools» (θαηλνηφκα εξγαιεία) ελψ νη design 

engineers επηιέγνπλ ηα «adaptive tools» (πξνζαξκνζηηθά εξγαιεία).  
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 Σξεηάδεηαη λα έρνπλ ζπλαίζζεζε θαη βαζηθή γλψζε φζσλ πεξηζζφηεξσλ 

ηνκέσλ απνηεινχλ ην πεδίν ηνπ Ecodesign. 

 Ρείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πνηνηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ ecodesign (φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην MET-matrix) θαη πην θαηλνηφκα θαη κειινληηθά 
πξνζαλαηνιηζκέλα εξγαιεία (φπσο ην back-casting θαη brainstorming). 

 Πίλαθαο 5 Σύγθξηζε ηωλ δύν κεζόδωλ Divergent vs Convergent (17) 

 

Ν ζρεδηαζκφο είλαη πεξηζζφηεξν δεκηνπξγία, ελψ ε δεκηνπξγηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε 

ηε γλψζε θαη ηε θαληαζία. Ρν κηζφ δεμί θνκκάηη ηνπ εγθεθάινπ καο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ έλα είδνο βάζεο δεδνκέλσλ απφ πξνζσπηθή γλψζε, ελψ ην 

αξηζηεξφ θνκκάηη ζαλ έλαο επεμεξγαζηήο πιεξνθνξίαο. Νη επαγγεικαηίεο 

ζρεδηαζηέο έρνπλ έλα ζπλαηζζεκαηηθφ ηξφπν ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο βαζηζκέλν 

ζηελ νπηηθή αληίιεςε. Ν Eugene Fergusson (36), ππνζηεξίδεη φηη νη ηερληθέο 

έρνπλ «κε επηζηεκνληθά» θαη «κε γξακκηθά» ζηνηρεία. Νη ζρεδηαζηέο ζθέθηνληαη 

πεξηζζφηεξν παξάπιεπξα απ‟ φηη θάζεηα ή θαηαθφξπθα γηαηί ε ζηξαηεγηθή ηνπ 

ζρεδηαζκνχ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ απζηεξή επηζηεκνληθή κέζνδν. 

 
Εηθόλα 30 Πξίζκα ηεο νπηηθήο γωλίαο ελόο βηνκεραληθνύ ζρεδηαζηή 

Ν ηξφπνο ζθέςεο κεηαμχ ησλ δχν εκηζθαίξησλ ηνπ εγθεθάινπ καο ππνδεηθλχεη θαη 

πνην εκηζθαίξην ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν νη δχν εηδηθφηεηεο. Νη 

ζρεδηαζηέο ηείλνπλ λα ηνλίδνπλ ην δεμηφ εκηζθαίξην, ελψ νη engineering designers 

ην αξηζηεξφ. Ζ θιαζηθή δηαίξεζε αλάκεζα ζε έλα αξηζηεξφ εκηζθαίξην δίλεη 

έκθαζε ζηελ ιεθηηθή, ζηελ αλαιπηηθή θαη ζηε γξακκηθή ιεηηνπξγία. Ν ηξφπνο 
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ζθέςεο ν ιεθηηθφο- καζεκαηηθφο, βαζίδεηαη ζε επίθηεηνπο θαλφλεο γξακκαηηθήο θαη 

ινγηθήο. Πε αληίζεζε ην δεμί εκηζθαίξην δίλεη έκθαζε ζε ζχλζεηνπο, πιηθνχο θαη 

νιηζηηθνχο ηξφπνπο. Ν νπηηθφο ηξφπνο ζθέςεο θάλεη κεγαιχηεξε ρξήζε ηεο 

θαληαζίαο. Δίλαη ιηγφηεξν δνκεκέλνο, αιιά επηηξέπεη κεγαιχηεξα ελλνηνινγηθά 

άικαηα κέζσ ησλ ειεχζεξσλ ζπλεηξκψλ. Απηφ κπνξεί λα εθπξνζσπεζεί σο 
δηαθνξά κεηαμχ ηεο γξακκηθήο επεμεξγαζίαο θαη ηεο ηαπηφρξνλεο επεμεξγαζίαο.  

Απηφ θαίλεηαη θαη ζηελ έξεπλα, Styling and design: intuition and analysis in 

industrial design (37), φπνπ νη ζρεδηαζηέο ζηε απηνθηλεηνβηνκεραλία έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη ηξφπνπο ζηπι ζρεδηαζκνχ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ζρεδηαζηηθνί 

ηξφπνη γλψζεο. Ζ πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο παξνπζηάδεηαη ζηηο παξαθάησ 
πέληε πηπρέο. 

1. Νη Πρεδηαζηέο αληηκεησπίδνπλ αζαθή πξνβιήκαηα 

2. Ν ηξφπνο επίιπζεο πξνβιεκάησλ έρεη εζηηαζκέλε ιχζε 

3. O ηξφπνο ζθέςεο είλαη επνηθνδνκεηηθφο 

4. Σξήζε θσδηθψλ πνπ κεηαθξάδνληαη ζε αθεξεκέλεο απαηηήζεηο, ζε πιηθά 

θαη αληηθείκελα. 

5. Σξήζε θψδηθα γηα ην δηάβαζκα θαη ηε γξαθή ζε αληηθεηκελνζηξαθείο 

γιψζζεο. 

 

Όζν αθνξά ην πεξηερφκελν ησλ κνληέισλ είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιήπηε/ ρξήζηε ηεο πιεξνθνξίαο. Ρέηνηνπ είδνπο εξγαιεία 

έρνπλ αλαπηπρζεί είηε γηα αθαδεκατθφ ζθνπφ, είηε γηα κεηαθνξά γλψζεο ζε κία 

εηαηξία, είηε γηα πξαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ν ζθνπφο ελφο κνληέινπ είλαη λα 

κεηαδψζεη φζα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία κπνξεί πην απνδνηηθά (κε ιηγφηεξν θφζηνο) 

θαη πην απνηειεζκαηηθά (κεγαιχηεξε εκβάζπλζε). Ξξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιήπηε θαζψο θαη ην νηθνλνκηθφ, ην επαγγεικαηηθφ θαη ην 

πνιηηηζηηθφ πεξηερφκελν. 

 

Εηθόλα 31: Τν πιαίζην ηνπ ιήπηε 

Ρα νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά πιαίζηα έρνπλ ηηο επηπηψζεηο ηνπο κεηαμχ άιισλ θαη 

ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο θαη ησλ ηνπηθψλ απνδεθηψλ. Ρν πνιηηηθφ 

πιαίζην είλαη ζεκαληηθφ ζηνλ νξηζκφ ηεο πξνζέγγηζεο πνπ ζα αθνινπζεζεί θαη ζα 

είλαη ζπκβαηή κε ηνλ αξρηθφ ζθνπφ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ιήπηε. Ρν επαγγεικαηηθφ 

πιαίζην αλαθέξεηαη ζην ησξηλφ ή κειινληηθφ πιαίζην ηνπ απνδέθηε, θαζψο θαη ζην 

είδνο θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ecodesign θιάδσλ. Ρν πνιηηηζηηθφ 

πιαίζην επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ επηθνηλσλνχκε θαη καζαίλνπκε. Αλαθεξφκελνη 

ζηηο πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο ν Geert Hofstede (1986) θαη Edward Hall (1977) ην 

κεηάθξαζαλ ζε (πνιηηηζηηθέο) δηαθνξέο ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε. Ν Geert 

Hofstede αλαθέξεηαη ζε πέληε δηαζηάζεηο πάλσ ζηηο πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο (17): 

 Κηθξέο απνζηάζεηο ηζρχνο έλαληη κεγάισλ 

 Αηνκηθηζκφο (Individualism) θαηά Θνιεθηηβηζκνχ (Collectivism) 

 Αξζεληθφ (masculinity) έλαληη Θειπθνχ (Feminity) Φχινπ 

 Απνθπγή πςειήο αβεβαηφηεηαο έλαληη Σακειήο  

 Καθξνπξφζεζκε ζρέζε έλαληη βξαρππξφζεζκσλ πξαγκαηηζηηθέο  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

Δπηινγή 

Ξιαηζίν

π 

Δπηινγή 

Κεηαθνξάο 
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3.4 Αλζξσπνθεληξηθόο ζρεδηαζκόο 

Νη βηνκεραληθνί ζρεδηαζηέο επεξεάδνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

αλζξψπσλ, πνπ είλαη ν ζχλδεζκνο κεηαμχ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. 

Κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ζηπι θαη ηεο θαιαηζζεζίαο, ηνλ 

ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ θαη αληαπνθξίλνληαη ζηα αγαζά ή ζηηο 

ππεξεζίεο (42). Απηφ ζεκαίλεη φηη κε ηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ έλαληη ηεο 

επηζπκίαο, ν βηνκεραληθφο ζρεδηαζκφο κπνξεί λα επεξεάζεη αξθεηά ηε κείσζε ησλ 

επηπέδσλ θαηαλάισζεο πνπ είλαη έλα κεγάιν θεθάιαην γηα ηελ αεηθνξηθή 

αλάπηπμε. Ζ ιχζε είλαη ν αλζξσπνθεληξηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ αεηθνξία. 

Πηξαηεγηθέο ηέηνηνπ είδνπο έρνπλ σο ζθνπφ λα αιιάμνπλ ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε ζε 
κηα πην αεηθνξηθή θαηεχζπλζε. 

Πχκθσλα κε ηνλ Smit et Al. (43) ν ιεγφκελν σο «αλζξσπνθεληξηθφο ζρεδηαζκφο», 

παξνπζηάδεηαη σο κία πηζαλή ιχζε γηα ηε κείσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδξαζεο 

ησλ πξντφλησλ. Νη παξαδνζηαθνί ecodesign κέζνδνη/ κνληέια είλαη ιηγφηεξν 

θαηάιιεια, ελψ νη θαηλνχξηεο πξνζεγγίζεηο είλαη αλαγθαίεο ζαλ έθβαζε 
ζπκπεξηθνξάο, απνδνρήο θαη ειθπζηηθφηεηαο.  

Ν αλζξσπνθεληξηθφο ζρεδηαζκφο (Vredenburg et al. 2002), (43) είλαη κηα 

ζρεδηαζηηθή πξνζέγγηζε φπνπ ηνπνζεηεί ην ρξήζηε ζην θέληξν ηεο ζπλνιηθήο 

ζρεδηαζηηθήο δηαδηθαζίαο. Αληί λα εζηηάδεη ζε ηερληθέο δπλαηφηεηεο θαη ζε πνηνηηθέο 

κεηξήζεηο, βξίζθεη ιχζεηο πνπ ηαηξηάδνπλ αξρηθά ζην ρξήζηε. Ιακβάλνληαο βέβαηα 

ππφςε ηηο αλάγθεο, ηηο επηζπκίεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

απεπζπλφκελνπ θνηλνχ. Ν αλζξσπνθεληξηθφο ζρεδηαζκφο κεηξάεη ηε πνηφηεηα ελφο 

πξντφληνο απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ ρξήζηε. Πηφρνο ζηελ πηνζέηεζε κηαο ηέηνηαο 

κεζνδνινγίαο είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ αιιειεπίδξαζε πξντφλησλ θαη 

ρξεζηψλ. 

Ρέζζεξηο βαζηθνί παξάγνληεο παίδνπλ ξφιν ζηελ αλζξψπηλε αιιειεπίδξαζε (Brian 

Shackel 1984): ην πξντφλ, ν ρξήζηεο, νη ζηφρνη ηνπ θαη ην πεξηερφκελν φπνπ ε 

αιιειεπίδξαζε ιακβάλεη ρψξα. Πην παξαθάησ ζρήκα πνπ αθνινπζεί 

παξνπζηάδεηαη κηα πην εμειηγκέλε κνξθή πιαηζίνπ ηνπ Shackel, φπνπ ην πξντφλ 

είλαη έλα ζπλδπαζκφο πξντφληνο- ππεξεζίαο ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη 
άιια πξντφληα θαη επηπιένλ αλζξψπνη  

  

Εηθόλα 32 Extension of Shackel’s Framework (43) 

Ζ ρξεζηκφηεηα (usability) είλαη έλαο φξνο πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε απφ ηνλ Brian 

Shackel θαη νξίδεηαη σο «ε ηθαλφηεηα ηνπ ρξήζηε λα ρξεζηκνπνηεί ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ελφο πξντφληνο πξαθηηθά» (43). Αλ εθαξκνζηεί ε ηδέα ηεο 

ρξεζηκφηεηαο ζηελ αεηθνξηθή ζπκπεξηθνξά, ε ιχζε γηα ηελ βειηίσζε ηεο αεηθνξία 

κπνξεί λα εμειηρζεί. Απηφ επηηπγράλεηαη εθηηκψληαο πφζν απνηειεζκαηηθά 

κεηψλνληαη νη παξελέξγεηεο ηεο ρξήζεο ελφο πξντφληνο, πσο επεξεάδεηαη ε ζρέζε 

κε ην θφζηνο (ρξήκαηα, ρξφλνο, πξνζπάζεηα) θαη πφζν ηθαλνπνηήζεθε ε ρξεζηηθή 



  

  

Κεθάιαην 3 

Γηεξεύλεζε Μνληέινπ 

νκάδα απφ ηελ επίδξαζε ηεο ιχζεο ζηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο θαη ζηε κείσζε ησλ 
παξελεξγεηψλ ηνπ πξντφληνο. 

Ζ ζρεδηαζηηθή δηαδηθαζία γηα έλα αλζξσπνθεληξηθφ ζρεδηαζκφ αθνξά θπξίσο ην 

πψο αηζζάλνληαη νη ρξήζηεο φηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε ην πξντφλ 

(ραξαθηεξηζηηθά, ήρνο κεραλήο, πθή θ. ιπ). Θα πξέπεη λα αθνινπζεζεί κηα ηέηνηα 

δηαδηθαζία φπνπ νη ρξήζηεο ζα ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε έλα απφ ηα ζηάδηα. Φαίλεηαη 

ζρεκαηηθά πσο ζρεηίδεηαη ε βαζηθή δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ κε ην πιαίζην 

αιιειεπίδξαζεο.  

 

Εηθόλα 33 The user-centred design cycle (43) 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο αλάιπζεο, δελ δηεξεπλψληαη κφλν νη ηερλνινγηθέο 

δπλαηφηεηεο θαη νη επηρεηξεκαηηθέο πηπρέο ελφο πξντφληνο, αιιά εμεηάδνληαη νη 

πξσηνγελείο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ, ε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη νη πξνηηκήζεηο ηνπο. 

Ρέηνηεο είλαη context mapping (πιαίζην ραξηνγξάθεζεο) ή contextual inquiry 
(πιαίζην έξεπλαο). 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα είλαη ελεξγά 

εκπιεθφκελνη ζηελ παξαγσγή ηδεψλ. Γίλνληαη αξθεηνί ηχπνη πξνζνκνηψζεσλ 

(paper prototypes ή prototypes) θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε αμηνιφγεζε κέζσ 

δνθηκήο ρξεζηκφηεηαο (usability test) ή κειέηεο. Θάζε θάζε έρεη ηα δηθά ηεο 
εξγαιεία ή κεζφδνπο αμηνιφγεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην UsabilityNet.  

Δμεηάδνληαο πψο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ θαηά ηε θάζε ηεο ρξήζεο είλαη αιιειέλδεηεο, δηαθξίλνληαη δχν 

επηινγέο: ε πξνζαξκνγή ιεηηνπξγηθφηεηαο (functionability matching) θαη ε 

πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά (behavior adaption). To function ability matching 

είλαη κία πξνζέγγηζε φπνπ γίλεηαη ε επηινγή ηεο θαιχηεξεο πξνζαξκνγήο ελφο 

πξντφληνο κέζσ ηεο πξαγκαηηθήο ρξήζεο απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Θαηά ζπλέπεηα 

πξνζπαζνχλ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη αξλεηηθέο παξελέξγεηεο, πξνζπαζψληαο λα 

εμαιεηθηνχλ νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ έλαληη ησλ 

επηζπκεηψλ. Νη πεξηηηέο ιεηηνπξγίεο έρνπλ πεξηηηέο επηπηψζεηο, ελψ νη απνχζεο 

ιεηηνπξγίεο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά κε επαθφινπζα 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Δπηπξφζζεηα, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα επεξεαζηεί ε 
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ζπκπεξηθνξά κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξντφληνο. Νη ηππνινγίεο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα απηή ηελ πξνζέγγηζε είλαη: eco-feedback (νηθνινγηθή 

αλαηξνθνδφηεζε), scripting forced functionality (ζελάξην αλαγθαζηηθήο 
ιεηηνπξγίαο). 

Νη πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αλζξσπνθεληξηθφ ζρεδηαζκφ αθνινπζνχλ ην «ISO 

standard Human-centred design for interactive systems» (ISO 9241-210, 2010) 
θαη είλαη νη παξαθάησ (40):  

 Cooperative design: εκπιέθνληαη θαη νη ζρεδηαζηέο θαη νη ρξήζηεο ζε ίζε 

ζρέζε. Απηή είλαη θαη ε Πθαλδηλαβηθή παξάδνζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ζε ΗΡ 

ηερλήκαηα θαη αλαπηχρηεθε ην 1970. 

 Participatory design: έλαο ακεξηθάληθνο νξηζκφο γηα ην ίδην concept, 

εκπλεπζκέλν απφ ην Cooperative Design, εζηηάδεη ζηε ζπκκεηνρή ησλ 

ρξεζηψλ. 

 Contextual design: «Customer-centred design» ζε πξαγκαηηθφ πιαίζην, 

πεξηιακβάλνληαο κεξηθέο ηδέεο απφ ην Participatory design.  
 

3.5 Σξόπνο επηθνηλσλίαο κε κηα νκάδα ζρεδηαζκνύ  

Κέζα απφ έξεπλα θαηαλνήζεθαλ θαη πξνζδηφξηζαλ ηηο ειιείςεηο ηνπ 

ππνζηεξηθηηθνχ ηχπνπ κεραληζκνχ πνπ νη βηνκεραληθνί ζρεδηαζηέο απαηηνχλ κε 

απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ελφο νιηζηηθνχ κνληέινπ. Ρν πιαίζην πξνζδηνξίδεη επηά 

ζεκαληηθά θξηηήξηα πνπ ρξεηάδνληαη λα ζπλδπαζηνχλ ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο 

αλάγθεο ησλ βηνκεραληθψλ ζρεδηαζηψλ. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα, ε 

αλάπηπμε ελφο κνληέινπ πξνυπνζέηεη εξγαιεία ηα νπνία ζπλδπάδνπλ νδεγίεο, 

επηκφξθσζε θαη έκπλεπζε, κέζσ κηαο δηεπαθήο πνπ είλαη δπλακηθή, έρεη νπηηθά 
εξεζίζκαηα θαη ρξεζηκνπνηεί κε ηερληθή γιψζζα. 

Ρα θξηηήξηα απηά είλαη:  

1. Θαζνδήγεζε/ εθπαίδεπζε: Κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαηέζηε ζαθέο φηη νη 

ζρεδηαζηέο δεηνχζαλ θαζνδήγεζε, ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε. Έςαρλαλ 

γηα πεξηεθηηθνχο θαη εχζηνρνπο θαηαιφγνπο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ σο βάζε γηα ηα concepts θαη απινχο ζηφρνπο γηα ηε 

κείσζε ησλ εξγαζηψλ πνπ πξέπεη λα ζθεθηνχλ. Νη βηνκεραληθνί ζρεδηαζηέο 

ρξεηάδνληαη εξγαιεία, πνπ ζα ηνπο βνεζνχλ λα θέξνπλ εηο πέξαο ηηο 

ζρεηηθέο κειέηεο κε εχθνιε θαη γξήγνξε δηαδηθαζία. Ρα εξγαιεία απηά ζα 

απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζε απηνχο θαη ζα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. 

2. Ξιεξνθνξία/ Έκπλεπζε: Ζ αλάγθε γηα ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία κε 

παξφκνηα κε απηήλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα project (π. ρ 

πιηθά, εμνπιηζκφο θ. ιπ) αιιά κε εζηίαζε ζην ecodesign. Ρα case studies 

έρνπλ πνιχηηκε ζεκαζία ζηελ ππνζηήξημε ησλ ζρεδηαζηψλ θαη ηνπο 

επηηξέπνπλ λα ρηίζνπλ γλψζε φπνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ κεηά. Ζ 

πιεξνθφξεζε κε ηελ θαζνδήγεζε εμαζθαιίδνπλ ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ 

ζε αηνκηθφ πιαίζην φπνηε ηνπο δεηεζεί θαη ηεο εχθνιεο παξαθνινχζεζεο 

ηνπ project. Ηδαληθά ζα έπξεπε λα ηαηξηάδνπλ ζηε θαζεκεξηλή πξαθηηθή 

ηνπο. Σαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη κηα εθαξκνγή ζην δηαδίθηπν πνπ 

έρεη αλαπηπρζεί απφ ην Loughborough University, ζρεδηαζκέλν εηδηθά γηα 

ζρεδηαζηέο. Ρν φλνκα ηεο είλαη “Information/ inspiration- Ξιεξνθνξία- 

έκπλεπζε”. (41) 

3. Νπηηθή αλαπαξάζηαζε: Ζ ζπλδπαζκέλε γλψζε θαη ηα ελδηαθέξνληα case 

studies θάλνπλ ηελ πιεξνθνξία πην ελδηαθέξνπζα θαη ηα παξαδείγκαηα πην 

δσληαλά. Ζ κέγηζηε ρξήζε γξαθηθψλ (εηθφλεο θαη ρξψκα) θαη ε 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ (κε ιηγφηεξε ηερληθή γιψζζα) δίλνπλ έκθαζε 
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ζηε ζεκαζία ηεο παξνπζίαζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Πηελ νπηηθή 

αλαπαξάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ κπνξεί λα πξνζηεζεί εθηφο απφ ηα 

ξαβδνγξάκκαηα- πίηεο θαη νη πίλαθεο δηάζεζεο (mood boards) .  

4. Γπλακηθή πξφζβαζε: Πε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ. 

5. Κε ηερληθή γιψζζα: Ξξνθχπηεη φηη νη ζρεδηαζηέο κεξνιεπηνχλ ζε κηα κε-

ηερληθή πξνζέγγηζε θαη ζηε πεξηεθηηθή πιεξνθνξία φπνπ κπνξεί εχθνια λα 

αθνκνησζεί. Ξξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε «κεηάθξαζε» θαη ε «θνηλή 

γιψζζα» ηεο εηαηξίαο πνπ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ ελζσκάησζε θαζψο θαη 

λα είλαη ζπκβαηή κε ηελ θνπιηνχξα. 

 

Εηθόλα 34: Οιηζηηθό πιαίζην γηα βηνκεραληθνύο ζρεδηαζηέο πνπ εζηηάδνπλ ζηα ecodesign 

εξγαιεία (40) 

Αξρηθά ρξεηάδεηαη λα απαληεζνχλ νη παξαθάησ εξσηήζεηο «ηη ζέινπλ θαη ηη 

ρξεηάδνληαη» νη ζρεδηαζηέο, «κε πνηνλ ηξφπν» ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηεί ην 

πεξηερφκελν θαη «πνην είδνο πιεξνθνξίαο» ρξεηάδνληαη λα ηνπο δνζεί ψζηε λα 
βνεζήζνπλ ην ecodesign (απφ πεξηβαιινληηθή θαη ζρεδηαζηηθή/design ζθνπηά).  

Ρα απνηειέζκαηα έρνπλ αλαιπζεί ρξεζηκνπνηψληαο κηα νκαδνπνηεκέλε 

κεζνδνινγία (clustering metholodology) (40) (46), πνπ θαηεγνξηνπνηεί ζε ηέζζεξα 

ζέκαηα αλάπηπμεο. Ρα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ηέηνηνπ 

κνληέινπ αθνξνχλ ην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο ππεξεζίαο (θαζνδήγεζε/ 

πιεξνθφξεζε/ εθπαίδεπζε) θαζψο θαη ην πνιηηηζηηθφ πιαίζην (κείσζε ρξφλνπ θαη 

εθαξκνγέο ζρεδηαζκέλεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπο). Ρα ζέκαηα αλάπηπμεο ηεο 
κεζνδνινγίαο:  

1. Ξεξηερφκελν: Ν ηχπνο πεξηερνκέλνπ είλαη θαηάιιεινο ψζηε λα 

επηθνηλσλήζεη ν ζρεδηαζηήο κέζσ ηνπ εξγαιείνπ. Ξαξέρεηαη ζπγθεθξηκέλε 

πιεξνθνξία γηα design projects κε έκθαζε ζην ecodesign. 

2. Πηπι: Νπηηθή πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηθνηλσλία, 

θαηάιιειε γιψζζα επηθνηλσλίαο θαη ελίζρπζε ηεο πιεξνθνξίαο φπνπ 

ρξεηάδεηαη κε ζχληνκε πιεξνθνξία.  

3. Σξφλνο: Σξήζε ζε αηνκηθφ πιαίζην/ ρξήζε θαζεκεξηλή. 

4. Format: Νιηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε παξνπζίαζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ π.ρ βηβιίν, ηζηνζειίδα, booklet, workshop 

3.6 ρέζε ζρεδηαζηώλ κε marketing  

Ξέξα απφ ηελ αλάπηπμε ελφο κνληέινπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ελφο πξντφληνο, πξέπεη 

λα θαηαλνεζεί θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη εηαηξίεο ελζαξξχλνπλ ηε ζρεδηαζηηθή 

ηνπο νκάδα λα ζθέθηνληαη γηα ην πεξηβάιινλ. Πηα πξψηα ζηάδηα νη πην ζεκαληηθέο 
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απνθάζεηο ιακβάλνληαη, παίξλνληαο ππφςε ηελ ηηκή, ηελ εκθάληζε, ηελ επηινγή 

ησλ πιηθψλ, ηε θαηλνηνκία, ηε πεξηβαιινληηθή επίπησζε θαη ηελ αληίιεςε ηεο 

πνηφηεηαο (δηάξθεηα δσήο, αλζεθηηθφηεηα, επηζθεπαζηκφηεηα). Νπφηε ν 

βηνκεραληθφο ζρεδηαζηήο έρεη έλα βαζηθφ ξφιν ζην θαζνξηζκφ ηεο θχζεο ηνπ 
πξντφληνο. 

Ζ αλάδεημε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνθίι ηεο εηαηξίαο, ρξεζηκνπνηείηαη σο 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Δπεηδή φκσο είλαη ζεκαληηθή ε απνδνρή ηνπ θνηλνχ, 

εμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαιέγνπλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο 

θαηαλαισηέο. πάξρνπλ αξθεηνί ηξφπνη πνπ κηα εηαηξία κπνξεί λα εληζρχζεη θαη λα 
πξνβάιιεη ην πεξηβαιινληηθφ ηεο πξνθίι.  

Πεκαληηθφ θνκκάηη βέβαηα εθηφο απφ ηελ πξνβνιή ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ 

πξντφληνο/ ή ηεο ππεξεζίαο είλαη ε ηηκή θαη ε εηθφλα πνπ είλαη άξξεθηα δεκέλεο. 

Απφ ηελ ηηκή εμαξηάηαη ε επηηπρία ηνπ ζηελ αγνξά, αιιά θαη ην θέξδνο πνπ ζα 

αθήζεη. Πε απηή ηε θάζε είλαη ζεκαληηθφ λα αμηνινγεζεί ζσζηά ην πξντφλ/ 

ππεξεζία αθνχ λαη κελ ν πειάηεο ζέιεη έλα «θηελφ πξντφλ» αιιά είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα δψζνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ψζηε λα έρεη πςειή πνηφηεηα. 

Σαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε βέιγηθε κπχξα Stella Artois, ρξεζηκνπνηεί ζηε 

δηαθήκηζε ηεο ην κήλπκα: «Δίλαη ηφζν αθξηβή φζν ηεο αμίδεη». πάξρνπλ ηέζζεξηο 

βαζηθνί ηξφπνη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο κε βάζε (42): ην θφζηνο θαη ην 

πεξηζψξην θέξδνπο, ηε δήηεζε, ηνλ αληαγσληζκφ θαη ην κάξθεηηλγθ. 

Γηα ηελ είζνδν ηνπ πξντφληνο/ ππεξεζίαο ζηελ αγνξά ρξεηάδεηαη κηα απαξαίηεηε 

δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη κέζσ ηεο δηαλνκήο. Νη ηξφπνη εηζαγσγήο κέζσ ηεο 

δηαθήκηζεο ή ησλ ηζηνζειίδσλ είλαη απφ ηηο επηθξαηέζηεξεο. Κέζσ απηψλ 

πξνβάιιεηαη θαη ε πεξηβαιινληηθή ηαπηφηεηα ηεο εηαηξίαο, πνπ πνιιέο θνξέο 

αληηπξνζσπεχεη θαη ε ίδηα δηαθήκηζε. Ξαξάδεηγκα ηέηνηα είλαη ε εηαηξία 

θαιιπληηθψλ Body Shop, πνπ ζπλδέεηαη κε νηθνινγηθά πξντφληα θαη έληνλε 
πξάζηλε δξάζε. 

Άιινη ηξφπνη πξνψζεζεο είλαη κέζσ πεξηβαιινληηθψλ εθζέζεσλ. πάξρεη ήδε 

λνκνζεζία θαηεπζχλεη ην ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

κεηψλεηαη ην πεξηβαιινληηθφ ηνπο θνξηίν, εηδηθφηεξα κε ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

αλαθχθισζεο ηνπο. Πηε βηνκεραλία, ε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε είλαη ζπλήζσο 

νδεγνχκελε απφ θαλνληζκνχο θαη θαλφλεο. Νη δηαθνξεηηθνί θαλφλεο έρνπλ 

ελζαξξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο λα επαλεμεηάζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ, φπσο 

ην ISO 9000 (παξαθηλεί γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ) θαη ην ISO 14000. Ζ πηνζέηεζε ηεο λνκνζεζίαο, βειηηψλεη ηελ εηθφλα 

ησλ εηαηξηψλ, ειέγρεη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο θαη θάλεη ηνπο πξνκεζεπηέο λα 

ζεβαζηνχλ ηε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, ησλ πιηθψλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο. 

Βέβαηα απφ ηελ αληίιεςε ησλ πειαηψλ, απηνί νη θαλνληζκνί ηεο λνκνζεζίαο δελ 

είλαη πνιχ νξαηνί. Ρν Labelling είλαη ζπρλά ην κφλν ζεκάδη πνπ παξαθηλεί ηνπο 

πειάηεο ψζηε λα επηιέμνπλ έλα πξάζηλν πξντφλ. Δληνχηνηο, ζην κεγαιχηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα (κε εμαίξεζε ηηο ππεξεζίεο) νη πειάηεο είλαη νη «θχξηνη» ηνπ 

πξντφληνο, κέρξη ην ηέινο ηεο θάζεο ρξήζεο, φηαλ πξέπεη λα ιεθζεί κηα απφθαζε. 

Κεξηθέο εηαηξίεο παξνπζηάδνπλ πξντφληα κε θαζαξφ «eco» πξνθίι (π.ρ Body Shop, 

Apivita), θαζψο είλαη απηφ ην νπνίν ζέινπλ νη θαηαλαισηέο. Άιιεο εηαηξίεο (π.ρ 

Plilips) πξνσζνχλ ηα πξντφληα ηνπο κε άιια πιενλεθηήκαηα φπσο πνηφηεηα, αμία ή 

άιια πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα πνπ έρνπλ πξνζηεζεί. Ζ αηζζεηηθή πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ηελ ζηξαηεγηθή ηεο θάζε εηαηξίαο θαη απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο 

(π.ρ ππάξρνπλ πειάηεο πνπ ζέινπλ ηα αλαθπθισκέλν ραξηί λα θαίλεηαη έηζη θαη 

άιινη πνπ ζέινπλ λα θαίλεηαη ζαλ «παξζέλν» ραξηί). Ρν Eco-labelling, ζπκβαδίδεη 
κε ην πφζν «πξάζηλν» είλαη έλα πξντφλ. 
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Πεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη θαη ε θαηλνηνκία. Πε πςειά αληαγσληζηηθέο αγνξέο ε 

«θαηλνηνκία (εθηφο απφ ηε ηηκή) είλαη ζπρλά ην θιεηδί γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

θφξκαο γηα ηελ εκπνξηθή πιεπξά» θαη ζεσξείηαη φ, ηη «… απηή ε πιεπξά κπνξεί λα 

εθθξαζηεί κέζσ ηεο πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο» (48). Ζγεηηθέο εηαηξίεο φπσο ε 

Xerox, ε Electrolux, ε Bosch, ε BMW, ε Philips, ε Volvo, ε AEG θαη ε Wilkhann 

έρνπλ βξεη θαηλνχξηεο δηαδηθαζίεο, ζπζηήκαηα, ηερλνινγίεο παξαγσγήο θαη 

ζρεδηαζηηθέο κεζφδνπο γηα ηε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεσλ ζην 

πξντφλ. Ιφγνη πνπ απνθαζίδνπλ νη εηαηξίεο λα εθεχξνπλ «θαηλνηνκίεο» είλαη φηη: 
(49) 

 Θέινπλ λα ηνπνζεηήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζαλ εγεηηθνχο ζηελ αγνξά 

 Θέινπλ λα αιιάμνπλ ή λα βειηηψζνπλ ηελ εηθφλα ηεο εηαηξίαο 

 Γελ ζέινπλ κειινληηθέο «εθπιήμεηο» (ζέινπλ λα πξνιακβάλνπλ ηηο 

αιιαγέο παξά λα δξάζνπλ κε απηέο) 

 Αλαγλσξίδνπλ ην πφζν επείγνλ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο λένπ παξαδείγκαηνο 

επηρείξεζεο ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. 

 Δπηζπκνχλ λα δξνπλ ππεχζπλα θαη ζπλεηδεηά 

 Δπηζπκνχλ λα επεξεάζνπλ ηε θαηεχζπλζε ηεο λνκνζεζίαο 

 Δπηζπκνχλ λα ηζρπξνπνηήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ κηα αγνξά κε ηερληθή 

επάξθεηα 

Πηελ θαηεγνξία ηνπ κάξθεηηλγθ θαη πσο ζπζρεηίδεηαη απηφ κε ην ecodesign, 

αλαθεξφκαζηε ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, ή ζηα πξνγξάκκαηα ιήςεο απνθάζεσλ. 
Ππλήζσο ηα κνληέια αθνινπζνχλ green design πξνζέγγηζε.  

3.7 Καζνξηζκόο ησλ ζηαδίσλ ηνπ θύθινπ δσήο πξντόλησλ θαη ησλ 
πεξηβαιινληηθώλ αξρώλ 

Ν Θχθινο Εσήο ελφο πξντφληνο αλαθέξεηαη σο έλα ζχλνιν απφ ηα δηαδνρηθά θαη 

αιιειέλδεηα ζηάδηα ελφο ζπζηήκαηνο πξντφληνο, απφ ηελ απφθηεζε ησλ πξψησλ 

πιψλ ή ηε δεκηνπξγία ησλ θπζηθψλ πφξσλ κέρξη ηελ ηειηθή δηάζεζε. Ρα θχξηα 

ζηάδηα ηεο δσήο θάπνηνπ πξντφληνο πεξηιακβάλνπλ: ηελ απφθηεζε ησλ πξψησλ 

πιψλ, ηε θάζε πξηλ ηελ θαηαζθεπή, ηελ θαηαζθεπή, ηε ζπζθεπαζία & ηε δηαλνκή, 

ηε ρξήζε θαη ην ηέινο δσήο ηνπ. Νη γεληθέο θάζεηο ηεο δσήο ελφο πξντφληνο είλαη 
νη: 

1. Δμαγσγή πξψηεο χιεο 

2. Ξαξαγσγή 

3. Κεηαθνξά 

4. Σξήζε/ Δπαλαρξεζηκνπνίεζε 
5. Γηάζεζε / Αλαθχθισζε 

Αξρηθφο ζθνπφο είλαη φηη ε κεζνδνινγία πνπ ζα αλαπηπρζεί δίλεη έκθαζε ζηηο 

θάζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ε αληηκεηψπηζε ζα πξέπεη λα είλαη πην νιηζηηθή. Δθηφο 

απφ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ, γίλεηαη εζηίαζε ζηελ 
ελέξγεηα, ζηε κφιπλζε θαη ζηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ πξνθαινχληαη.  
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Εηθόλα 35 Product’s lifecycle 

Πε θάζε ζεκείν ηνπ θχθινπ δσήο θαηαλαιψλεηαη ελέξγεηα θαη ππάξρεη ζρεηηθή 

επηβάξπλζε απφ εθπνκπή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη άιισλ εθπνκπψλ ζεξκφηεηαο 

αεξίσλ, πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ. Πε αδξέο γξακκέο ην πξφβιεκα είλαη φηη 

ην ζχλνιν απηψλ ησλ αλεπηζχκεησλ παξαπξντφλησλ ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο λα ηα απνξξνθήζεη. Πε απηφ ην ζεκείν, εκθαλίζηεθε 

θαη ε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία πνπ ζηνρεχεη ζε κέηξηεο αιιά θαη ζπλερείο 

κεηψζεηο ησλ επηβαξπληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ξνιιέο θνξέο θαη νη λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο παίδνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν, ζεκαληηθή πξφθιεζε γηα ηελ ηερλνινγία (πρ 

νη κεηψζεηο ησλ εθπνκπψλ ζηε κέζε θαηαλάισζε βελδίλεο απφ επηβαηηθά 

απηνθίλεηα νδεγνχλ ζηε αιιαγή ηεο ζηξαηεγηθήο πνιιψλ 

απηνθηλεηνβηνκεραληψλ). 

Απφ ηε βηβιηνγξαθία θπθινθνξνχλ δηάθνξεο εθδνρέο ηνπ θχθινπ δσήο, έρνληαο 

φκσο ζαλ βαζηθά ηα πέληε ζηάδηα. Αθνινπζεί κηα αλάιπζε επηγξακκαηηθά ησλ 

θάζεσλ ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο.  

1. ιηθά: Ρν θεθάιαην ησλ πιηθψλ πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν θαη νπζηαζηηθφ 

θεθάιαην ζηνλ νηθνινγηθφ ζρεδηαζκφ. Πην ηνκέα απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

αξθεηνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα πιηθφ (θφζηνο, ηδηφηεηεο θ. ιπ). 

2. Γηαδηθαζία Ξαξαγσγήο: Πην θνκκάηη ηεο παξαγσγήο ζπκπεξηιακβάλεηαη ν 

ζρεδηαζκφο, ζπλαξκνιφγεζε, ζπζθεπαζία. 

3. Κεηαθνξά: Κε απηήλ ηελ έλλνηα ζπκπεξηιακβάλεηαη νπνηνζδήπνηε ηξφπνο 

κεηαθνξάο ηνπ πξντφληνο, απφ ηελ απνζήθεπζε έσο ηελ δηαλνκή ηνπ ζηελ 

αγνξά. 

4. Σξήζε/ επαλαρξεζηκνπνίεζε: Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηνλ ηξφπν 

ρξήζεο ηνπ πξντφληνο, ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ, ην θνκκάηη ηεο ζπληήξεζεο. 

5. Γηάζεζε/ αλαθχθισζε: Ρα πεξηζζφηεξα πξντφληα απνηεθξψλνληαη ή 

ζάβνληαη. Νη πειάηεο πξέπεη λα γίλνπλ επαίζζεηνη ζηελ αλάθιεζε ηνπ 

πξντφληνο δεδνκέλνπ φηη ε πνηφηεηα ηνπ αλαθηεκέλνπ πξντφληνο παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα πηζαλή επαλα-θαηαζθεπή (remanufacturing) ηνπ 

πξντφληνο. Ξξάγκαηη, κεξηθά πξντφληα κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ σο πιήξσο 

αλαθπθιψζηκα, αιιά δελ αλαθπθιψλνληαη ηειηθά. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ε 

αιπζίδα αλεθνδηαζκνχ δελ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα αλαθπθιψζεη ηα πξντφληα 

πνπ βξίζθνληαη ζηε ηειηθή θάζε ηεο δσήο ηνπο. Γεδνκέλν φηη θαη πνιιέο 

επηρεηξήζεηο δελ γλσξίδνπλ θαηά πφζν ηα πξντφληα ηνπο αλαθπθιψλνληαη 
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πξαγκαηηθά (30). Πε απηή ηελ θαηεγνξία γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ θαη αμηνινγείηαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ ηέινο δσήο ηνπ πξντφληνο.  

 

3.7.1 Τιηθά 

Ζ επηινγή ηνπ πιηθνχ επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. Ξξέπεη λα ζπλδπαζηεί 

ε αηζζεηηθή κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ πξντφληνο. Ρν πξντφλ θαηεγνξηνπνηείηαη 
ζηηο παξαθάησ δηαζηάζεηο:  

 Σξεζηηθή δηάζηαζε: Δλλνψληαο ηε θχζε ηνπ ρξήζηε θαη ην ζθνπφ πνπ έρεη 

θαηαζθεπαζηή. Δλαξκνλίδεηαη κε ηηο δηάθνξεο λνκνζεηηθέο πξνδηαγξαθέο 

πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ην πξντφλ (έγθξηζε απφ ηνλ νξγαληζκνχο ή 

ππνρξεσηηθέο πξνδηαγξαθέο γηα πεξηνξηζκέλε επθιεθηφηεηα, ηνμηθφηεηα, 

ζφξπβν, δνλήζεηο, βηνζπκβαηφηεηα θιπ). 

 Ξεξηβαιινληηθή δηάζηαζε: Ξηζηνπνίεζε θαηά ISO 9000/ 14000. 

Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ παξαγσγή, ηε ρξήζε θαη ηελ ηειηθή απφξξηςε 
ηνπ πξντφληνο. 

Πηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ πιηθψλ ν ζρεδηαζηήο αθνινπζεί θαη πάιη ηε 

δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ. Πε θάζε θάζε, ρξεηάδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα πιηθά, 

κεηαβάιινληαο βέβαηα ην επίπεδν αθξίβεηαο θαη ηνπ εχξνπο πνπ απαηηείηαη ζηα 

επφκελα ζηάδηα. Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ν ζρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη ηξία 
επξχηεξα ζηάδηα: 

 Δλλνηνινγηθή ζχιιεςε (conceptual design)  

 Αλάπηπμε (development)  
 Ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ (detailed design) 

Πην αξρηθφ ζηάδην ηεο ζχιιεςεο, ν ζρεδηαζηήο ρξεηάδεηαη απιψο γεληθέο 

πιεξνθνξίεο- ζθηαγξαθήκαηα δπλαηνηήησλ- γηα φζν γίλεηαη επξχηεξν θάζκα 

πιηθψλ. Πην ζηάδην απηφ δελ είλαη αλαγθαία ε αθξίβεηα. Κεγαιχηεξε ζεκαζία έρεη 

ην εχξνο θαη ε επθνιία πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο. «Ξσο κπνξεί λα 

παξνπζηαζηεί ε ηεξάζηηα πνηθηιία πιηθψλ ψζηε λα δψζεη ζην ζρεδηαζηή ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηή ειεπζεξία γηα λα κειεηήζεη δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο 
πξνηάζεηο;». (50).  

Πην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο, νη ηδέεο αλαπηχζζνληαη, αλαιχνληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο θαη δηεξεπλψληαη ελαιιαθηηθέο επηινγέο πιηθψλ θαη δηεξγαζηψλ πνπ ζα 

επηηξέςνπλ ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπο ζηηο αλακελφκελεο ζπλζήθεο θφξηηζεο, 

ζεξκνθξαζίαο θαη πεξηβάιινληνο. Ξαξάιιεια, δηεξεπλψληαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο, 

ρξψκαηα θαη πθέο θαη αλαδεηνχληαη ηα πιηθά θαη νη δηεξγαζίεο πνπ ζα δψζνπλ 

δεηνχκελα απνηειέζκαηα. Ρν ζηάδην ηεο αλάπηπμεο, ηειεηψλεη κε έλα πινπνηήζηκν 

ζρέδην, ην νπνίν παξαπέκπεηαη ζην επφκελν ζηάδην, ζην ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ. Πε 
απηφ ην ζηάδην γίλεηαη ε ηειηθή επηινγή θαη ησλ πιηθψλ.  

Όπσο παξαηεξνχκε ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ ρξεηάδνληαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηα πιηθά. Αξρηθά είλαη ππνςήθηα φια ηα πιηθά θαη νη πεξηνξηζκνί 

πνπ επηβάιινληαη απφ ην βηνκεραληθφ ζρεδηαζηή πεξηνξίδνπλ ηηο επηινγέο θαη 

νδεγνχλ ζε έλα κηθξφ αξηζκφ πιηθψλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ κε κεγάιε 
ιεπηνκέξεηα. 

Ρα πιηθά κπνξνχκε λα ηα ραξαθηεξίζνπκε απφ κεραληθή, ρξεζηηθή, αηζζεηηθή θαη 

πξνζσπηθή δηάζηαζε. Ρα πιηθά είλαη έλαο ηζρπξφο παξάγνληαο θαη ζην ζρεδηαζκφ 

αιιά θαη ζηνλ πεξηβαιινληηθφ ραξαθηήξα ηνπ πξντφληνο.  
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Κεραληθή δηάζηαζε- Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά πιηθψλ (50): Δίλαη ε επηζηεκνληθή 

κειέηε ησλ πιηθψλ (ε επηζηήκε ησλ πιηθψλ) αζρνιείηαη κε ηελ θαηαλφεζε ησλ 

ζεκειησδψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ θαη ηειηθά ηνλ 

θαηάιιειν ρεηξηζκφ ηνπο. Ζ ηαμηλφκεζε ησλ πιηθψλ δηαθέξεη αλάινγα κε ην 

ρξήζηε. Απφ ηα πην γλσζηά ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο είλαη ε επηζηεκνληθή 

ηαμηλφκεζε, φπνπ ηα πιηθά ρσξίδνληαη ζε νηθνγέλεηεο, ζηε ζπλέρεηα θιάζεηο θαη 

ζην κέινο. Θάζε κέινο έρεη έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ απνηππψλνπλ 

πνζνηηθά ηε θπζηθή, κεραληθή ζεξκηθή, ειεθηξηθή θαη νπηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ- 

απηφ πνπ απνθαινχκε ηερληθφ πξνθίι ηνπ.  

 
Πίλαθαο 6 Ταμηλόκεζε Υιηθώλ κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή θαηαλόεζε ηεο θύζεο ηωλ αηόκωλ 

πνπ πεξηέρνπλ θαη ηωλ δεζκώλ κεηαμύ ηωλ αηόκωλ. (50) 

 

Σξεζηηθή δηάζηαζε: Καο ελδηαθέξεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην πξντφλ αιιειεπηδξά 

κε ην ρξήζηε. Ν ζρεδηαζκφο ηεο δηαζχλδεζεο απηήο αθνξά ηξία ζεκαληηθά 

ζέκαηα: 

1. Ξξνζαξκνγή ηνπ πξντφληνο ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο 

2. Ρε πξνζαξκνγή ζηε ινγηθή ζθέςε ηνπ αλζξψπηλνπ κπαινχ 
3. Ξξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ φπνπ δεη θαη εξγάδεηαη ν άλζξσπνο. 

Όια ηα παξαπάλσ αλαθέξνληαη σο αλζξψπηλνο παξάγνληαο θαη ε κειέηε ηνπο, 

νλνκάδεηαη εξγνλνκία. Ρα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγηθφηεηαο ψζηε λα ιεηηνπξγεί 

θαιά έλα πξντφλ είλαη απαξαίηεηα κηα ζεηξά απφ ηερληθά θαη εξγνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Αθηίλα, κεηαθίλεζεο, πξνζαξκνζηηθφηεηα, αληνρή, ζηαζεξφηεηα, 

επθνιία ζην θαζάξηζκα, αλζεθηηθφηεηα ζηε ράξαμε θαη ζηε ηξηβή. 

Αηζζεηηθή δηάζηαζε- αηζζήζεηο: Ρα αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη απηά πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηηο αηζζήζεηο: φξαζε, αθή, αθνή, φζθξεζε θαη γεχζε. 

 

  

Οικογζνεια

•Μζταλλα

•Πολυμερή

•Κεραμικά

•φνθετα

Κλάςη

•Ελαςτομερή

•Θερμοπλαςτικά

•Θερμοςκληρυνόμενα

Μζλοσ

•ABS

•Πολυαμίδιο

•Πολυανθρακικό

•Πολυαιθυλζνιο

•Πολυπροπυλζνιο

•Πολυςτυρζνιο

•Πολυουραιθάνη

•PTFE

•PVC

ΣΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 
(ΠΟΛΤΠΡΟΠΤΛΕΝΙΟΤ)

•Φυςικά 
χαρακτηριςτικά

•Μηχανικά Χαρακτ/κα

•Θερμικά χαρακτ/κά

•Ηλεκτρικά χαρακτ/κά

•Οπτικά χαρακτ/κά

•Περιβαλλοντικά 
χαρακτ/κά

•Ακουςτικά χαρακτ/κά

•Απτικά χαρακτ/κά



  

  

Κεθάιαην 3 

Γηεξεύλεζε Μνληέινπ 

Πίλαθαο 7 Αηζζεηηθή δηάζηαζε πιηθώλ (50) 

Αίζζεζε Υαξαθηεξηζηηθά 

Αθή  Εεζηφ 
 Θξχν 
 Καιαθφ 
 Πθιεξφ 
 Δχθακπην 
 άθακπην 

Όξαζε  Νπηηθά θαζαξφ 
 Γηαθαλέο 
 Ζκηδηαθαλέο 
 Αδηαθαλέο 
 Πηηιπλφ 
 Καη 
 Κε πθή 

Αθνή  Κνπληφο, ππφθσθνο ήρνο  

 Ξληρηφο, ζβεζκέλνο ήρνο  
 Νμχο ήρνο (sharp) 
 Αληερψλ, ερεξφο ήρνο  
 Ήρνο θνπδνπλίζκαηνο, θακπάλαο  
 Ήρνο ρακεινχ ηφλνπ  

 Ήρνο πςεινχ ηφλνπ  
Γεύζε/ 
Όζθξεζε 

 Ξηθξφ 
 Γιπθφ 

Αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Δίλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηνπο ζρεδηαζηέο ε απαιφηεηα 

ζηελ αθή, ε ζεξκφηεηα, ν ηφλνο ηνπ ήρνπ, ε δσεξφηεηα ηνπ ήρνπ, ε αληίζηαζε 

ζηε ράξαμε, ε αθακςία, ε επαλαηαθηηθφηεηα (ηθαλφηεηα ησλ πιηθψλ λα 

απνθιίλνπλ ζεκαληηθά απφ ηε θαλνληθή ηνπο ζέζε ρσξίο κφληκε βιάβε). 

Ξξνζσπηθή δηάζηαζε: Αιιειεπηδξνχκε κε ηα πιηθά κέζσ ησλ πξντφλησλ. Θάζε 

πξντφλ καο δεκηνπξγεί ζπλεηξκνχο, αλακλήζεηο θαη αληηδξάζεηο θαη απηφ δίλεη ηελ 

πξνζσπηθφηεηα γηα ηε δεκηνπξγία ηεο νπνίαο εξγάδνληαη νη ζρεδηαζηέο. Απηφ ην 

θνκκάηη ζπλδέεηαη κε ραξαθηεξηζηηθνχο ήρνπο κπξσδηέο πνπ καο πξνθαιεί. Δδψ 

ππάξρεη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηελ απιή αηζζεηηθή, ππάξρνπλ ηα ζεκέιηα κηαο 

πξνζσπηθφηεηαο. 

Ξξνζσπηθφηεηα: Βαζίδεηαη ζηα νπηηθά θαη απηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Κηα αίζζεζε 

ηάμεο, αλαινγίαο εζσηεξηθήο ζπγθξφηεζεο θαζψο θαη ζρήκα, ρξψκα θαη αθή. 

Δπίζεο πεξηθιείεη ηελ αίζζεζε ηεο ζπκβαηφηεηαο κε ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηηο 

θηινδνμίεο ηνπ θαηαλαισηή. 

 

 



  

 

Κεθάιαην 4 

Αμηνιόγεζε Πξνγξακκάησλ 

  

                               Kεθάλαιο 4    

ΑΑννιιξξλλόόγγηηζζηη  ΠΠοοξξγγοοααμμμμάάηηωωμμ
 

ε απηφ ην θεθάιαην έρνπλ εμεηαζηεί δχν πξνγξάκκαηα επξέσο γλσζηά, ην 

Eco-it θαη ην Ecodesign Pilot θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη πξνζσπηθή 

αμηνιφγεζε. Δίλαη κνληέια πνπ αμηνινγνχλ ην πξντφλ, ρξεζηκνπνηνχλ 

ιεπηνκεξή δεδνκέλα θαη ελ γέλεη είλαη αξθεηά ηππνπνηεκέλα. Ν ρξήζηεο έρεη 

κεησκέλε ειεπζεξία ζηελ δεκηνπξγία δηθψλ ηνπ θαηαζηάζεσλ /θαηαιφγσλ (πιηθά, 

εξγαζίαο, δηαδηθαζίαο). Ζ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηα πεξηβαιινληηθά 

αληίηππα είλαη ζπλήζσο κε αξηζκεηηθέο ηηκέο.  

4.1 Eco-it 1.4- Eco indicator 99 

Ρν Eco- indicator είλαη έλα εξγαιείν πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

θχθινπ δσήο ελφο πξντφληνο θαη είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ζρεδηαζηέο, 

ζρεδηαζηέο ζπζθεπαζηψλ θαη product manager. Ρν πξφγξακκα έρεη αλαπηπρζεί γηα 

ηελ νιιαλδηθή θπβέξλεζε απφ κηα δηεζλή νκάδα εηδηθψλ (51). Σξεζηκνπνηεί eco 

indicators δείθηεο, ψζηε λα αμηνινγήζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ζην πξντφλ. 
Δπίζεο αθνινπζεί θαη ην ISO 14042. 

Έρεη ζπκπεξηιάβεη ηξεηο ηχπνπο δεκίαο ζρεηηθέο κε ηελ αλζξψπηλε πγεία (θιηκαηηθή 

αιιαγή, κείσζε ηνπ ζηξψκαηνο ηνπ φδνληνο ), ηελ πνηφηεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο 
(εθν- ηνμηθφηεηα, acidification) θαη ηηο πεγέο. 

Νη γεληθέο αμίεο πνπ αλαιχνληαη είλαη: 

 ιηθά: νη δείθηεο γηα ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο είλαη βαζηζκέλεο ζε 1 θηιφ 

πιηθνχ 

 Γηαδηθαζία παξαγσγήο: πεξηιακβάλεη αξθεηά πιηθά. Σξεζηκνπνηεί απφ 

ηππνπνηεκέλε ιίζηα κνλάδεο αλάινγα κε ην πιηθφ. 

 Γηαδηθαζία κεηαθνξάο: νη κνλάδεο είλαη εθθξαζκέλεο ηφλνο- θηιφ-κέηξν 

 Γηαδηθαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο: νη κνλάδεο δίλνληαη γηα ηνλ ειεθηξηζκφ 

θαη ηελ ζεξκφηεηα 

 Πελάξηα απφζεζεο: είλαη αλά θηιφ πιηθνχ, ρσξηζκέλν ζε ηχπνπο πιηθψλ θαη 
κεζνδνινγίεο δηαδηθαζίαο απνβιήησλ 

Ρα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ είλαη πέληε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 Βήκα 1ν Δηζαγσγή ηνπ ζθνπνχ 

 Βήκα 2ν Νξηζκφο ηνπ θχθινπ δσήο 

 Βήκα 3ν Κέηξεζε (πνζνηηθή) πιηθψλ θαη δηαδηθαζίαο 

 Βήκα 4ν Γέκηζκα θφξκαο 
 Βήκα 5ν Δξκήλεπζε απνηειεζκάησλ 

Π 



  

 

Κεθάιαην 4 

Αμηνιόγεζε Πξνγξακκάησλ 

Βήκα 1ν  

 Ξεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο ή ησλ θνκκαηηψλ πνπ αλαιχνληαη 

 Ξξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ πξαγκαηνπνίεζεο κηαο αλάιπζεο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο. 

 Ξξνζδηνξηζκφο ηνπ επηπέδνπ αθξίβεηαο πνπ απαηηείηαη.  

Ξαξάδεηγκα ππνινγηζκφο ηεο αλάιπζεο κηαο κεραλήο θαθέ, δηάξθεηαο 5 ρξφλσλ. 
Σξεζηκνπνηείηαη 2 θνξέο ηελ εκέξα θαη ν θαθέο δηαηεξείηαη δεζηφο γηα 30 ιεπηά.  

Πίλαθαο 8 θόξκα 

 
 

Βήκα 2ν  

 Πρεδηαζκφο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο, δίλνληαο πξνζνρή ζηε 

παξαγσγή, ρξήζε θαη δηαδηθαζία απνβιήησλ 

Πίλαθαο 9 Process tree ελόο απινπζηεπκέλνπ κνληέινπ κεραλήο θαθέ κε ηα πνζά θαη 
ηηο ππνζέζεηο.( ηα ιεπθά θνπηηά δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αλάιπζε) 

 



  

 

Κεθάιαην 4 

Αμηνιόγεζε Πξνγξακκάησλ 

Βήκα 3ν  

 Ξξνζδηνξηζκφο κηαο ιεηηνπξγηθήο κνλάδαο 

 Ξνζνηηθνπνίεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ απφ δηάγξακκα ξνήο 
 πνζέζεηο γηα πηζαλέο ειιείςεηο. 

O ππνινγηζκφο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα γίλεη κέζσ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ή 

απφ πξνζσπηθή εθηίκεζε ηνπ ρξήζηε. Πίγνπξα ρξεηάδνληαη ζε απηφ ην ζηάδην 

αξθεηέο εθηηκήζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πνζφηεηαο πνπ ρξεηάδεηαη γηα θάζε 

δηαδηθαζία. Γεληθφηεξα είλαη πξνηηκφηεξν λα γίλνληαη αξρηθά εθηηκήζεηο θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη ηα δεδνκέλα. 

Ξαξαδείγκαηνο ράξε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ κηα κεραλήο θαθέ σο ιεηηνπξγηθή 

κνλάδα. Δίλαη κηα κεραλή θαθέ πνπ θηηάρλεη 5 θνχπεο θαθέ, δχν θνξέο ηελ εκέξα 

θαη θξαηάεη ηνλ θαθέ δεζηφ γηα 30 ιεπηά κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ. Σξεηάδεηαη 

απαξαίηεηα ε ζπρλφηεηα ρξήζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ειεθηξηζκνχ θαζψο θαη 

νη αξηζκνί ησλ θίιηξσλ. Σξήζε κεραλήο δπν θνξέο ηελ εκέξα, δηάξθεηα δσήο 5 

ρξφληα, ρξήζε κηζήο ρσξεηηθφηεηαο 5 θνχπεο. Άξα ρξεηάδνληαη 3.650 θίιηξα κε 

ζπλνιηθφ βάξνο 7.3 θηιά. Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ ρξφλνπ πνπ δαπαλάηαη γηα λα εηνηκαζηεί ην αθέςεκα κε ηελ 

ηζρχ. Ν ππνινγηζκφο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο είλαη δχζθνιν λα ππνινγηζηεί. 
Πην θνκκάηη απηφ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή. 

Βήκα 4ν  

 Δπεμήγεζε ησλ πιηθψλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ζηε θφξκα θαη ζπκπιήξσζε 

ησλ πνζνηήησλ 

 Δχξεζε ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ θαη ζπκπιήξσζε 

 πνινγηζκφο ησλ ζθνξ πνιιαπιαζηάδνληαο ηηο πνζφηεηεο ησλ δεηθηψλ 
 Ππκπιήξσζε ησλ ππνινίπσλ απνηειεζκάησλ. 

Πίλαθαο 10 Φόξκα 

  

Δίλαη πξνηηκφηεξν λα ζπκπεξηιεθζεί νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία/ πιηθφ φζν κηθξή 

ζπλεηζθνξά θαη λα έρεη, απφ ην παξαιεηθζεί. Πε απηφ ην ζηάδην είλαη ζεκαληηθή ε 

εθηίκεζε θάπνησλ δεηθηψλ κε άιια κεγέζε (είηε κε δείθηεο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα 

εκβέιεηα π.ρ. αλ ζέισ πιαζηηθφ, βνήζεηα απφ θάπνην εηδηθφ). 



  

 

Κεθάιαην 4 

Αμηνιόγεζε Πξνγξακκάησλ 

Πηε θάζε δηάζεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηξία βαζηθά ζελάξηα, ψζηε λα επηιερηεί απηφ 

πνπ είλαη πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθφ κε ην πξντφλ. Ρα ζελάξηα απηά είλαη ε 

απνηέθξσζε, ε πγεηνλνκηθή ηαθή θαη ε αλαθχθισζε. Πε απηή ηε θάζε νη 

ζρεδηαζηέο δελ κπνξνχλ πξαγκαηηθά λα απνθαζίζνπλ πνηα είλαη ε θαηάιιειε 
επηινγή, αιιά κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ.  

πάξρεη επηπιένλ επηινγή, δχν δηαθνξεηηθψλ εθδνρψλ: ησλ νηθηαθψλ 

απνξξηκκάησλ θαη ησλ αζηηθψλ απφβιεησλ. Πηε πξψηε πεξίπησζε κπνξεί λα 

επηιερζνχλ θάπνηα πιηθά μερσξηζηά (γπαιί, ραξηί, θνκπνζηνπνηεκέλα πιηθά) φπνπ 

ζπιιέγνληαη θαη αλαθπθιψλνληαη ρσξηζηά. Ρα ππφινηπα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη 

επηζηξέθνπλ ζην δεκνηηθφ ζχζηεκα δηάζεζεο. Πε απηφ ην ζχζηεκα, πνπ 

αληηζηνηρεί ε δεχηεξε πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία είλαη κνληεινπνηεκέλε. Θεσξείηαη 

φηη θάπνηα πνζφηεηα ζάβεηαη ελψ ε ππφινηπε απνηεθξψλεηαη. Ππκπεξηιακβάλεηαη 

θαη ε πεξηβαιινληηθή επίδξαζε θαη ζηελ κεηαθνξά.  

 
Πίλαθαο 11 Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηωλ δπν ζελαξίωλ. Η επηινγή ηωλ ζελαξίωλ 

εμαξηάηαη από ην ρξήζηε. 

 

Βήκα 5ν  

 Ππλδπαζκφο ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπεξαζκάησλ κε ηα απνηειέζκαηα 

 Έιεγρνο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ αβεβαηνηήησλ 

 Βειηίσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ (αλ γίλεηαη) 

 Έιεγρνο εάλ έρεη επηηεπρζεί ν ζθνπφο ηνπ ζπκπεξάζκαηνο. 

Πε απηφ ην ζηάδην δίλεηαη ε δπλαηφηεηα απφ ην ηειηθφ ζθνξ λα θαηαιήμεηο ζε πνηα 

δηαδηθαζία ηνπ θχθινπ δσήο θαη ζε πνην θνκκάηη/ πιηθφ είλαη ην πην ζεκαληηθφ. Γηα 

ηελ εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ κπνξεί λα γίλεη πεξαηηέξσ πεηξακαηηζκφο κε 
ηηκέο. 

Ξαξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηε θαθεηηέξα 

ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί έλα ζεξκφο θαλάηα, αληί ελφο δεζηνχ ζθεχνπο. Δπίζεο 
ζα κπνξνχζε έλα είρε ελζσκαησκέλν έλα κφληκν θίιηξν αληί γηα ράξηηλα θίιηξα. 



  

 

Κεθάιαην 4 

Αμηνιόγεζε Πξνγξακκάησλ 

Πξνζσπηθή αμηνιόγεζε 

ηόρνο  

 Δχξεζε ηεο πην ζεκαληηθήο δηαδηθαζίαο 

 Αμηνιφγεζε ηνπ πιηθνχ/ ηκήκαηνο ηνπ πξντφληνο αλάινγα κε ηε 
ζεκαληηθφηεηα. 

Νη πιεξνθνξίεο ζα βνεζήζνπλ ζηελ εχξεζε ιχζεο. 

Αθξίβεηα  

Δπηινγή γηα ιεπηνκεξή ή ζχληνκε αλάιπζε. 

Δχξεζε ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη πινπνίεζε ησλ πην ζεκαληηθψλ πιηθψλ, 

παξαγσγήο θαη δηαδηθαζία ρξήζεο. Έηζη γίλεηαη ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πνπ είλαη ε 

εχξεζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ θχθινπ δσήο πνπ είλαη ν πην ζεκαληηθφο. 

Δηζαγσγή δεδνκέλσλ  

Ρν πξφγξακκα είλαη θαηαζθεπαζκέλν έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ζε θαηεπζχλεη. Νη 

επηινγέο είλαη ζπγθξηκέλεο θαη ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο αξθεηά απιή. Ζ επέκβαζε 

ηνπ ρξήζε ζηα δεδνκέλα (εθηφο απφ ηελ εηζαγσγή ησλ πιηθψλ/ ηκεκάησλ θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο) εκπεξηέρεη θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ηκεκάησλ. Νη ππφινηπνη ππνινγηζκνί 
γίλνληαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. 

Πρεηηθά κε ηελ επέκβαζε ησλ δεδνκέλσλ, φπσο αλαθέξζεθε είλαη ζρεηηθά 

πεξηνξηζκέλε αιιά βνεζάεη ζηελ εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ. Διεπζεξία επηινγήο 

ππάξρεη ζηελ εηζαγσγή επηπξφζζεησλ θχθισλ δσήο. (αλ θαη ππάξρεη επηινγή απφ 
ηππνπνηεκέλνπο θχθινπο απφ πξνγξάκκαηα φπσο ην SimaPro). 

Παξαηήξεζε: επεηδή ε εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη ζηελ θάζε ηεο 
παξαγσγήο, ρξήζεο θαη δηάζεζεο. Όζν θνπκπηά δελ ρξεηάδνληαη είλαη αλελεξγά. 

  
Εηζαγωγή δεδνκέλωλ Database processes 

 

ηπι  

Ρν πξφγξακκα ρξεζηκνπνηεί αξθεηέο εηθφλεο ζηα θνπκπηά, ψζηε λα κπνξείο λα 

επηιέμεηο πην ρξεηάδεζαη θάζε θνξά. Γελ ρξεζηκνπνίεη αξθεηφ θείκελν θαη ππάξρεη 
αθξηβψο φηη ρξεηάδεζαη γηα λα ζπκπιεξψζεηο ηε θφξκα.  

Σξεζηκνπνηεί έμππλα εηθνλίδηα πνπ ζε θαηεπζχλνπλ. Ύπαξμε ηππνπνηεκέλσλ 
ζεκάησλ (cut, paste, print etc) 
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Δπίζεο ππάξρεη θαη ε επηινγή ηεο ηειηθήο παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ κε δχν 

ηξφπνπο. Δίηε ζρεκαηηθά (γξάθεκα ή πίηα), είηε πνηνηηθά. Όζν αθνξά επίζεο ηελ 

γξαθηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηα indicators bars ρξεζηκνπνηνχλ δχν 

ρξψκαηα ην θφθθηλν πνπ έρεη ζεηηθή αμία, ελψ ην θίηξηλν αξλεηηθή. Άιινο ηξφπνο 

πνηνηηθήο αλαπαξάζηαζεο είλαη ηα Indicator values, είλαη αξηζκνί, φπνπ νη ζεηηθνί 

δειψλνπλ ζεηηθή δηάζεζε. 

 
 

Πεξηερόκελν  

Πρεηηθά κε ην πεξηερφκελν, ε δηαδηθαζία είλαη αξθεηά ηππνπνηεκέλε θαη ν ηξφπνο 

ζηεζίκαηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ζπκβαηφο ζε νπνηνδήπνηε ρξήζηε. Ν ρξφλνο 
εθκάζεζεο θαη πεξηήγεζεο ζην πξφγξακκα είλαη ηθαλνπνηεηηθφο.  

Ζ γιψζζα είλαη θαηαλνεηή θαη δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξνη, δπζλφεηνη θαη ηερληθνί 

φξνη. 

Γηαδηθαζία εθκάζεζεο/ Ύπαξμε  βνήζεηαο  

Έλα άιιν πιενλέθηεκα ήηαλ ν ζπλνιηθφο ρξφλνο εθκάζεζεο, εγθαηάζηαζεο θαη 

εμνηθείσζεο κε ην πξφγξακκα. πήξρε επαξθήο πιεξνθφξεζε ζε φια ηα ζηάδηα 

πιεξνθνξίαο θαη ε θαιή δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο νδεγεί ζηελ θαηάιιειε επηινγή 

(πρ κπνξεί λα κελ ππήξραλ παξαδείγκαηα αιιά ζηελ επηινγή ησλ πιηθψλ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ίδηεο ηηκέο ζε παξφκνηα πιηθά ψζηε λα κελ αιιάδεη πνιχ ην 
ηειηθφ απνηέιεζκα). 

Ηδηαίηεξα επηκειεκέλε ε βνήζεηα ζην πξφγξακκα, φρη κφλν ζην επίπεδν εθκάζεζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα πνπ κπνξνχζεο λα ην θαηεβάζεηο 

πηινηηθά.  

Παξαηεξήζεηο- πκπέξαζκα  

Όπσο παξαηεξνχκε ε αμηνιφγεζε ηεο ζρεδηαζηηθήο δηαδηθαζίαο έρεη γεληθεπηεί. Ρν 

εξγαιείν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη αθνχ έρεη γίλεη ε θαηάιιειε επηινγή ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη αμηνινγνχληαη νη θάζεηο δσήο ηνπ πξντφληνο νη εθπνκπέο ηνπ 

Γηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Παλ κεηνλέθηεκα φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ νηθνινγηθψλ 

δεηθηψλ είλαη φηη δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζχγθξηζε πξντφλησλ- 

πεξηβαιινληηθφ labeling θαη πεξηβαιινληηθφ κάξθεηηλγθ. Δπίζεο νη δείθηεο απηνί 
δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ νδεγνί γηα ηε δεκηνπξγία νδεγηψλ (guidelines). 

Δίλαη έλα εξγαιείν δνκεκέλν γηα ζρεδηαζηέο θαη ε ρξήζε ηνπ εθηείλεηαη ζε 

αλζξψπνπο πνπ ρξεηάδνληαη γεληθνχ πεξηερνκέλνπ πεξηβαιινληηθέο γλψζεηο. Ιφγσ 

ηεο απιήο θφξκαο ηνπ είλαη θαιφ εξγαιείν γηα εθπαίδεπζε. Αθνινπζεί κηα 

ecodesign/ sustainable κεζνδνινγία. Δληππσζηαθή είλαη ε ζπκβαηφηεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κε νπνηνδήπνηε ρξήζηε. 

Ζ κεζνδνινγία ζηεξίδεηαη ζηνπο νηθνινγηθνχο δείθηεο θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

θχθινπ δσήο θαη ηα απνηειέζκαηα ζπλδπάδνπλ θαη πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

πξνζέγγηζε. Ρν ζεηηθφ ζε απηφ ην εξγαιείν είλαη φηη παξφιν πνπ ππάξρεη πνζνηηθή 

πξνζέγγηζε, ππάξρεη επηινγή «κεηάθξαζεο» ησλ απνηειεζκάησλ ζε νπηηθή 
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απεηθφληζε (ξαβδφγξακκα/ πίηα). Ρν ζηάδην εκπινθήο ηνπ εξγαιείνπ γίλεηαη ζην 

ζεκείν αμηνιφγεζεο ηνπ πξντφληνο, αθνχ έρεη ήδε επηιεγεί ε θαιχηεξε 
ζρεδηαζηηθή ιχζε. 

Θεηηθή αλαηξνθνδφηεζε έρεη ην ζηπι θαη ην πεξηερφκελν. Ζ δνκή ηνπ βνεζάεη ζηε 

ζπκβαηφηεηα ζε θάζε ρξήζηε θαη ζηε θαιή ιεηηνπξγία θαη αιιεινπρία ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Κείσζε πνιππινθφηεηαο, ιεηηνπξγηθφηεηαο, 

δπλαηφηεηα άκεζεο ρξήζεο ζε αηνκηθφ πιαίζην. Έλα ζεηηθφ επίζεο ζηνηρείν είλαη ε 
δπλακηθή πξφζβαζε θαη ε νξγαλσκέλε βνήζεηα. 

Πε γεληθέο γξακκέο έλα πξφγξακκα πνπ είλαη απιφ, ιεηηνπξγηθφ θαη θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο γηα κηα γεληθή αμηνιφγεζε πξντφλησλ. Πεκαληηθή επηινγή ε νπηηθή 

αλαπαξάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο γηα ηε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηαπηφηεηαο 

ηνπ πξντφληνο.  

4.2  Ecodesign Pilot 

Ρν πξφγξακκα απηφ έρεη αλαπηπρζεί απφ ην Ξαλεπηζηήκην Ρερλνινγίαο ηεο 

Βηέλλεο, απφ ην Ηλζηηηνχην The Institute for Engineering Design and Logistics 

Engineering. To Ecodesign PILOT (Product-Investigation, Learning and 

Optimization Tool), παξέρεη ζηξαηεγηθέο γηα έλα πην βηψζηκν ζρεδηαζκφ ηνπ 
πξντφληνο. 

Πην εξγαιείν απηφ γίλεηαη αμηνιφγεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνθίι ελφο πξντφληνο 

ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ (γηα απιή αμηνιφγεζε, γηα 

επαλαζρεδηαζκφ ή ηε δεκηνπξγία ελφο θαηλνχξηνπ πξντφληνο). Έρεη αλαπηπρζεί 
απφ νκάδα πνπ απνηειείηαη απφ πνιιέο εηδηθφηεηεο.  

Δπεηδή ζηεξίδεηαη ζηηο κεηξήζεηο πνπ γίλνληαη ζε θάζε πξντφλ γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο θάζε θάζεο, ρξεζηκνπνηεί εηδηθά checklist πνπ ζε θαηεπζχλνπλ ζηελ 

θαηάιιειε ιίζηα κε Ecodesign κεηξήζεηο, θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλεο ζην πξντφλ 

ζνπ. Νη επηινγέο είλαη: 

 Ρχπνο Α: Ξξψηε χιε- Raw material intensive 

 Ρχπνο B: Θαηαζθεπή- Manufacture intensive 

 Ρχπνο C: Κεηαθνξά- Transportation intensive 

 Ρχπνο D: Σξήζε- Use intensive 

 Ρχπνο E: Γηάζεζε- Disposal intensive 

Ρχπνο Α: Raw material intensive 

Απηφο ν ηχπνο εκθαλίδεηαη ζηελ πξψηε θάζε ηνπ θχθινπ δσήο. Ζ δηαδηθαζία 

εμφξπμεο ηεο πξψηεο χιεο πξνθαιεί ηελ πεξηζζφηεξε πεξηβαιινληηθή δεκηά. Ρν 

πνζφ ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηή ηε βάζε 
πξνζδηνξίδνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή απφδνζε νιφθιεξνπ ηνπ πξντφληνο. 

Ρν πξντφλ πεξηέρεη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ πιηθψλ (φπσο ην πξσηνγελέο 

αινπκίλην, πςειήο πνηφηεηαο θξάκα ράιπβα θιπ). Δπί ηνπ παξφληνο, δελ είλαη 

δπλαηή ε απνζπλαξκνιφγεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε /αλαθχθισζε ηκεκάησλ 

ηνπ πξντφληνο πνπ πεξηέρεη πιηθά εληαηηθήο ρξήζεο. Ζ παξαζθεπή ηνπ πξντφληνο, 

δελ πεξηιακβάλεη αθφκα ηε ρξήζε αλαθπθισκέλσλ πιηθψλ ή αλαλεψζηκσλ 

πξψησλ πιψλ ή «αλαθαηληζκέλσλ» ηκεκάησλ. 

Πε πεξίπησζε πνπ ην πξντφλ πεξηέρεη ηέηνηα πιηθά: 
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 Σξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ή φρη κε κεγάιε 

ζπρλφηεηα. 

 Γελ είλαη δπλαηή ε επηζθεπή ηνπ ή απαηηεί ζεκαληηθφ φγθν εξγαζίαο. 

Ρχπνο B: Manufacture intensive 

Ζ θαηαζθεπή ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ παξαγσγή πξνθαιεί ηα θχξηα 

πεξηβαιινληηθά θνξηία. Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη πιηθψλ θαηά ηελ δηάξθεηα 
παξαγσγήο θαζνξίδεη ηελ πεξηβαιινληηθή απφδνζε νιφθιεξνπ ηνπ πξντφληνο. 

Πε πεξίπησζε πνπ ε παξαγσγή απαηηεί πςειή εηζξνή πιηθψλ ή ελέξγεηαο: 

 Ρν πξντφλ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ή φρη γηα 

κεγάιε ζπρλφηεηα. 

 Ζ επηζθεπή ηνπ πξντφληνο δελ είλαη δπλαηή ή απαηηεί ζεκαληηθφ φγθν 

εξγαζίαο. 

 Δπί ηνπ παξφληνο, δελ είλαη δπλαηφλ λα απνζπλαξκνινγεζεί θαη λα 

επαλαρξεζηκνπνηήζεη/ αλαθπθιψζεη ζπζηαηηθά ηνπ πξντφληνο πνπ 

πξνυπνζέηνπλ ζεκαληηθή εηζξνή ησλ πιηθψλ ή ελέξγεηαο. 

Ρχπνο C: Transportation intensive 

Ρν ζπλνιηθφ πεξηβαιινληηθφ θνξηίν, θαζνξίδεηαη ζηε θάζε ηεο δηαλνκήο. Ζ 

κεηαθνξά θαη ζπζθεπαζία είλαη θπξίαξρα γηα ην ζχλνιν ηνπ πεξηβαιινληηθνχ 

αληίθηππνπ ηνπ πξντφληνο. Ρππηθφ πξντφλ ζα κπνξνχζε λα είλαη: ζπζθεπαζίεο, 
θηάιεο θ.ιπ 

Δπί ηνπ παξφληνο, ε δηαλνκή δελ ρξεζηκνπνηεί αθφκε θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ 

κέζα κεηαθνξάο (ζηδεξφδξνκνο, πινίν) φπσο θαη ε δηαλνκή ηνπ πξντφληνο απαηηεί 

πνζφηεηα πιηθνχ ζπζθεπαζίαο. Βειηηψζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ είλαη ε κείσζε 
ζπζθεπαζίαο θαη αιιαγή ηξφπνπ κεηαθνξάο. 

Ρχπνο D: Use intensive 

Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, πιηθψλ, πνζφηεηα απνβιήησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε 

ρξήζε είλαη απηά πνπ θπξηαξρνχλ ζηηο πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο ηνπ πξντφληνο.  
Ρππηθφ πξντφλ ηνπ ηχπνπ απηνχ είλαη: πιπληήξην πηάησλ, πιπληήξην ξνχρσλ θ.ιπ.  

Πε απηήλ ηελ θαηεγνξία ε ρξήζε ηνπ πξντφληνο απαηηεί επηπιένλ ελέξγεηα (π.ρ. 

επεμεξγαζία πιηθψλ), ην πξντφλ ιφγσ ηεο κεηαθίλεζεο, απαηηεί κεγάιε πνζφηεηα 

ελέξγεηαο, επεμεξγαζίαο θαη βνεζεηηθψλ πιψλ. Ιφγσ δπζιεηηνπξγίαο ή θαθήο 

ρξήζεο ηνπ πξντφληνο δεκηνπξγνχληαη αλακελφκελεο επηβιαβείο επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ. Έκθαζε δίλεηαη ζηε βειηίσζε ησλ πξντφλησλ απηνχ ηνπ ηχπνπ ζηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα, ζηε ζπληήξεζε, ζηελ αζθάιεηα (ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ξίζθνπ) θαη 

αηελ εχξεζε ηξφπσλ γηα ηε κείσζε ηεο ελέξγεηα θαη ησλ πιηθψλ ζηε θάζε 
ρξήζεο.  
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Ρχπνο E: Disposal intensive 

Ζ δηάζεζε πξνθαιεί ην θχξην πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν. Δπηβιαβείο νπζίεο πνπ 

πξφθεηηαη λα δηαηεζνχλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο ηνπ 

πξντφληνο. Ρππηθά πξντφληα ζα κπνξνχζε λα είλαη: κπαηαξίεο, ζπζθεπέο πνπ 

πεξηέρνπλ ηνμηθέο νπζίεο θ. ιπ 

Ρέηνηα πξντφληα πξνθαινχλ πξνβιήκαηα ζην ηέινο ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπο, 

επεηδή δελ κπνξνχλ λα απνζπλαξκνινγεζνχλ, λα βειηησζνχλ ή λα 

αλαθπθισζνχλ. Δπί ηνπ παξφληνο, ηέηνηα πιηθά δελ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε 

πιηθά άιισλ θχθισλ δσήο. Πε πεξίπησζε πνπ ην πξντφλ πεξηέρεη νπζίεο 

επηθίλδπλεο γηα ην πεξηβάιινλ, ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα έλα κηθξφ ρξνληθφ 
δηάζηεκα ή γηα κεγάιε ζπρλφηεηα. 

Έκθαζε δίλεηαη ζηελ επηινγή ησλ πιηθψλ (είηε κείσζεο ηεο πνζφηεηαο, είηε 

ελαιιαθηηθή ιχζε) θαη βέβαηα ζην θνκκάηη ηεο απνζπλαξκνιφγεζεο/ 

αλαθχθισζεο φπνπ δίλεηαη έκθαζε ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ζηελ αλζεθηηθφηεηα θαη 
ζηελ αλαθχθισζε. 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ 
ΣΤΠΟ 

Α  Β C D E 

Τιηθά 

Σξήζε ελαιιαθηηθψλ πιηθψλ      

Κείσζε ρξήζεο πιηθψλ απφ απηφ ηνλ ηχπν      

Καιύηεξε ρξήζε θαη ιεηηνπξγηθόηεηα πιηθώλ/ πξντόληνο/ ζρεδηαζκόο/ 
απνζπλαξκνιόγεζε θαη αλαθύθισζε 

Δληαηηθή ρξήζε ηνπ πξντφληνο 
 Βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ηνπ πξντφληνο 
 Βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ πξντφληνο 

 Βειηίσζε ηεο ζπληήξεζεο 

     

Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο 
 Αχμεζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηνπ πξντφληνο 
 Βειηίσζε ηεο επηζθεπαζηκφηεηαο 

     

Δπαλα- ρξεζηκνπνηεζε ηνπ πιηθνχ 

 Βειηίσζε ηεο απφ-ζπλαξκνιφγεζεο 
 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ θνκκαηηψλ/ κειψλ/ ηκεκάησλ 

ηνπ πξντφληνο 
 Αλαθχθισζε ηνπ πξντφληνο/ πιηθψλ 

     

Αζθαιήο ρξήζε ησλ πξντφλησλ      

Δλέξγεηα/ Απόβιεηα (ζηε θάζε παξαγσγήο θαη ρξήζεο) 

Σξήζε κεησκέλεο ελέξγεηαο θαη πιηθψλ ζηε δηαδηθαζία 
παξαγσγήο 

 Κείσζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηε δηαδηθαζία 
παξαγσγήο 

Βειηηζηνπνίεζε ηχπνπ θαη πνζνχ ηεο δηαδηθαζίαο πιηθψλ 

     

Ξην απνηειεζκαηηθή ρξήζε πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε 
δηαδηθαζία παξαγσγήο 

 Απνθπγή απφβιεησλ 

     

Αγνξά ιηθψλ θαη ηκεκάησλ απφ εμσηεξηθφ αληηπξφζσπν 
 Νηθνινγηθή Ξξνκήζεηα ηκεκάησλ  

     

Γηαλνκή/ ζπζθεπαζία 

Αιιαγή ηεο ζπζθεπαζίαο 
 Κείσζε ηεο ζπζθεπαζίαο 

     

Αιιαγή ηξφπνπ κεηαθνξάο      
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Πξνζσπηθή αμηνιόγεζε 

ηόρνο  

 Checklist γηα ηελ βειηίσζε ηνπ πξντφληνο 

 Βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο εθηέιεζεο (πιηθά, ελέξγεηα, εθπνκπέο, 

ηνμηθφηεηα) 

 Βειηίσζε ηεο δνκήο ηνπ θφζηνπο 

 Ππλεξγαζία ζηε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ πξντφλησλ (έιεγρνο πνηφηεηαο, 
αλάγθεο αγνξάο, ιεηηνπξγηθφηεηα, ηξφπνο ρξήζεο). 

Αθξίβεηα/ Δηζαγσγή δεδνκέλσλ  

Νη επηινγέο ζπκπιήξσζεο ηεο θφξκαο είλαη πνιιαπιήο επηινγήο θαη ππάξρεη 

δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξψζεηο επηπξφζζεηα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα ζε 

βνεζήζνπλ. Δπεηδή ην πξφγξακκα απηφ δίλεη guidelines ζηεξίδεηαη ζε πνηνηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηελ πξνζσπηθή αμηνιφγεζε ηνπ ρξήζηε. 

 

 

Πε απηφ ην ζηπι είλαη πξνζαξκνζκέλεο φιεο νη θφξκεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αξρηθά 

γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο πξνηεξαηφηεηαο ηεο επέκβαζεο. Πηνηρεία πνπ ηελ 

επεξεάδνπλ είλαη ε ζρεηηθφηεηα θαη ε εθπιήξσζε. Πηε ζπλέρεηα ππάξρεη 

δπλαηφηεηα ζπκπιήξσζεο θάπνηαο ηδέαο ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

βειηίσζεο θαη αμηνιφγεζε ηνπ παξάγνληα ηνπ θφζηνπο, ηεο πξαγκαηνπνίεζεο θαη 

ηεο ελέξγεηαο. Πεκαληηθή παξαηήξεζε νη πνιιαπιέο επηινγέο είλαη πεξηνξηζκέλεο 
ζε ηξία επίπεδα.  

Ζ δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο είλαη απιή θαη δελ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε βνήζεηα ή 

γλψζε. Ζ κνλαδηθή ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη ε επηινγή ηνπ ηχπνπ (Α,B, 

C, D ,E) αλάινγα κε ην ηη αληηπξνζσπεχεη ην πξντφλ θαη ζηε ζπλέρεηα ε 

ζπκπιήξσζε ηεο αληίζηνηρεο θφξκαο. 

ηπι  

Ρν πξφγξακκα δελ ρξεζηκνπνηεί ζρεδφλ θαζφινπ γξαθηθά. Νη εηθφλεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη βξίζθνληαη κφλν ζηε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ θαη ρξεζηκνπνηεί 

απιέο θφξκεο. Ρα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζε κνξθή html.  
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Πεξηερόκελν  

Πρεηηθά κε ην πεξηερφκελν, ε δηαδηθαζία είλαη ηππνπνηεκέλε αιιά ρξεηάδεηαη 

αξθεηφο ρξφλνο γηα λα εμνηθεησζείο κε ηε ινγηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σξεηάζηεθε 

αξθεηφο ρξφλνο εθκάζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, φρη φζνλ αθνξά ηε ζπκπιήξσζε 

ηεο θφξκαο αιιά ζηε ινγηθή πνπ έρεη ζηεζεί ην πξφγξακκα. Πρεηηθά κε ην ρξφλν 
πεξηήγεζεο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο αθνχ νη επηινγέο είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλεο.  

Ζ γιψζζα είλαη θαηαλνεηή θαη δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξνη, δπζλφεηνη θαη ηερληθνί 

φξνη. 

Γηαδηθαζία εθκάζεζεο/ Ύπαξμε βνήζεηαο  

Έλα πιενλέθηεκα ήηαλ ε άκεζε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη 

παξαπάλσ, ππήξρε δπζθνιία ζηελ εμνηθείσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ πιεξνθφξεζε 
φκσο ήηαλ επαξθήο. 

 
 

Παξαηεξήζεηο- πκπέξαζκα  

Όπσο παξαηεξνχκε ε αμηνιφγεζε ηεο ζρεδηαζηηθήο δηαδηθαζίαο αθνινπζεί κηα πην 

πξάζηλε πξνζέγγηζε, πνπ βαζίδεηαη ζηελ επηινγή ησλ πιηθψλ. Γίλεηαη αμηνιφγεζε 

ησλ πιηθψλ θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπ, θαζψο θαη ζην ηξφπν πνπ επεξεάδεη ηελ θάζε 

θάζε δσήο ηνπ πξντφληνο.  

Ρν εξγαιείν απηφ δελ αμηνινγεί έλα νινθιεξσκέλν πξντφλ, αθνχ ε ινγηθή 

ζρεδηαζκνχ ηνπ αθνινπζεί ηελ θάζε ηεο δσήο ηνπ πξντφληνο πνπ έρεη ηα δηθά ηεο 

ραξαθηεξηζηηθά. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ ελέξγεηα, ζην θφζηνο θαη ζηελ 

επηθηλδπλφηεηα ησλ πιηθψλ. Δίλαη έλα εξγαιείν πνπ έρεη αλαπηπρζεί γηα ην 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο αλάπηπμεο ελφο πξντφληνο, ηεο αλάιπζεο ηνπ θχθινπ 

δσήο ηνπ πξντφληνο (θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο), ηελ ζσζηή επηινγή 
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ζηξαηεγηθήο κέζσ κεηξήζεσλ θαη ζπλεξγαζίαο κε ην green management.  

Δίλαη έλα εξγαιείν δνκεκέλν γηα κεραληθνχο/ επηζηήκνλεο πνπ αζρνινχληαη κε ην 

πξάζηλν design/ green management. Γελ είλαη ηδηαίηεξν ζηελ ηερληθή ηνπ, νχηε 

ζηε γιψζζα αιιειεπίδξαζεο κε ην ρξήζηε, αιιά ζεσξψ φηη δελ απεπζχλεηαη ζε 

ρξήζηεο κε γεληθέο πεξηβαιινληηθέο γλψζεηο. Θεηηθφ ζηνηρείν είλαη φηη κπνξεί λα 

θαλεί ρξήζηκν ζε έλα ζρεδηαζηή, ν νπνίνο κπνξεί λα αληεπεμέιζεη, επεηδή ηνπ 

πξνζθέξνληαη checklist πνπ κπνξνχλ λα ηνλ θαηεπζχλνπλ ζε κηα γξακκή. 

Ζ κεζνδνινγία ζηεξίδεηαη ζηε δεκηνπξγία checklist, αθνινπζεί πνηνηηθή 

πξνζέγγηζε θαη ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα. Ρν ζεηηθφ ζε απηφ ην εξγαιείν είλαη φηη 

ε ινγηθή ηνπ δελ δεκηνπξγεί ζηάδηα εκπινθήο κφλν ζηε ηειηθή θάζε ηνπ 

πξντφληνο αιιά ζε θάζε θάζε αλάπηπμεο ηνπ. Απφ ηελ άιιε, ε ινγηθή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη πεξίπινθε θαη δεκηνπξγεί πξφβιεκα εμνηθείσζεο. 

Όζν αθνξά ην ζηπι θαη ην πεξηερφκελν αθνινπζνχλ κηα απιή γξακκή, ρσξίο 

ηδηαίηεξεο ηερληθέο γλψζεηο. Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη πνιππινθφηεηα είλαη ζε έλα 

κεζαίν επίπεδν. πάξρεη ε δπλαηφηεηα άκεζεο ρξήζεο ζε αηνκηθφ πιαίζην, πνπ 

είλαη έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ δπλαηφηεηα βνήζεηαο είλαη 

θαη απηή ελζσκαησκέλε ζην πξφγξακκα. 

Πε γεληθέο γξακκέο έλα πξφγξακκα πνπ είλαη απιφ, ιεηηνπξγηθφ θαη θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο γηα αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο, 

δίλνληαο έκθαζε ζηα πιηθά θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Απεπζχλεηαη ιηγφηεξν 

ζηνπο ζρεδηαζηέο, κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ Life Cycle design θαη βνεζάεη 

πεξηζζφηεξν ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ.  
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                                Kεθάλαιο 5    

ΚΚααηηεερρθθρρμμηηήήοοιιεεππ  ΓΓοοααμμμμέέππ  ((GGuuiiddeelliinneess))
 

 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά 

κε ηελ αλάπηπμε ελφο εξγαιείνπ. Αλαιχνληαη μερσξηζηά δηάθνξνη ηνκείο πνπ 

έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηεο κεζνδνινγίαο θαη ην γεληθφηεξν 

πιαίζην πνπ πξέπεη θάπνηνο λα αθνινπζήζεη γηα ηελ εχζηνρε δεκηνπξγία ηνπ 
εξγαιείνπ. 

Κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθία δηαπηζηψζεθαλ θάπνηα μεθάζαξα πξφηππα (52) ηα νπνία 
παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 Ρν θιεηδί γηα ηε θαιχηεξε πξαθηηθή είλαη ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο 

πξνζέγγηζεο θαη ε αξρή ηνπ «θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο». Καο δίλνπλ κία 

νιηζηηθή εηθφλα ηνπ πξντφληνο θαη εζηηάδεη ζηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ γηα ηελ κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεσλ. 

 Νη πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη είλαη απμεηηθέο, δειαδή παξέρνπλ κηθξέο 

βειηηψζεηο. Γελ πξνάγνπλ «ξηδηθέο» θαηλνηνκίεο ή ηελ αλάπηπμε 

πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ απφ ηελ αξρή. 

 Ζ θξηηηθή ζηε δηαδηθαζία είλαη ε αμηνιφγεζε ή ε αλάιπζε ησλ επηδξάζεσλ 

ζην πξντφλ. Έλαο ηχπνο πεξηβαιινληηθήο αμηνιφγεζεο ρεηξαγσγεί ψζηε λα 

παξαρζεί έλα πεξηβαιινληηθφ πξνθίι. Πην επφκελν ζηάδην, ην πξντφλ 

μαλαζρεδηάδεηαη θαη βειηηψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξνχζεο αμηνινγήζεηο. 

 Ζ πξνζέγγηζε ηνπ θχθινπ δσήο εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζε ηερληθνχο 

εμεηδηθεπκέλνπο φξνπο ηνπ ζρεδηαζκνχ. Φαίλεηαη ν ζρεδηαζκφο είλαη ε 

νξγάλσζε θαη ε βειηηζηνπνίεζε ησλ πιηθψλ, ε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο 
θαη ε επηηπρία ρακειφηεξεο πεξηβαιινληηθήο επίπησζεο. 

Δλ γέλεη απηά είλαη ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα πνπ 

έγηλε. Πε απηφ ην θεθάιαην ζα γίλεη κηα παξνπζίαζε ηνπ γεληθφηεξνπ πιαηζίνπ γηα 

ηελ αλάπηπμε ελφο εξγαιείνπ. Γελ ππάξρεη θάπνηνο «θαλφλαο» πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζεί θαη ε επηινγή γίλεηαη αλάινγα κε ην ηη ζέινπκε λα πεηχρνπκε. 

Πεκαληηθφ ξφιν ζην κνληέιν αλάπηπμεο παίδεη ε ζρεδηαζηηθή πξνζέγγηζε. Αλάινγα 

κε ηνλ ηχπν δηακνξθψλνληαη θαη ηα απαξαίηεηα βνεζεηηθά εξγαιεία. Αζθαιψο ν 

γεληθφηεξνο ηξφπνο ζθέςεο αθνινπζεί ηε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ρξήζηε θαη ηε 

κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Κέζσ ηνπ θαηλνηφκνπ ζρεδηαζκνχ ζα 

πξέπεη ν ζρεδηαζηήο λα εληάμεη έλα έμππλν θαη θηιηθφ πξντφλ πνπ ζα θαηαθέξεη λα 

επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ ρξεζηψλ ψζηε λα κεηψζνπλ 

ηελ επηπηψζεηο ζηε ρξήζε ελφο πξντφληνο. 

5.1  ρεδηαζηηθή- Αεηθνξηθή Πξνζέγγηζε 

Κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθία, θαηαιήγνπκε φηη γηα έλα πεηπρεκέλν πεξηβαιινληηθφ 

ζρεδηαζκφ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα θιαζζηθά θξηηήξηα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο R&D (research and development) θάζεο. Πηε R&D θάζε 

Π 
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πεξηζζφηεξν απφ 60% ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πξνθαλψο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

θνζηψλ πξνζδηνξίδνληαη γηα ην κειινληηθφ θχθιν δσήο ηνπ πξντφληνο (29). Ζ 

θάζε ζρεδηαζκνχ ελφο πξντφληνο είλαη απφ ηηο πην ζεκαληηθέο θάζεηο ζηε δσή ελφο 

πξντφληνο, ηδίσο απφ ηε πιεπξά ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, θφζηνπο θαη πεξηβάιινληνο. 

Νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ηφηε παξακέλνπλ ζην πξντφλ κέρξη ην ηέινο δσήο 

ηνπ. Νπφηε είλαη αλαγθαία ε ελζσκάησζε ηνπ βηνκεραληθνχ ζρεδηαζηή ζηε θάζε 

αλάπηπμεο ελφο πεξηβαιινληηθνχ εξγαιείνπ. 

Ν ξφινο ηνπ ζρεδηαζηή ζηε δηαδηθαζία απηή είλαη κέζσ θαηλνηφκσλ θαη ξηδηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο. Όπσο θαη 

ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο εηαηξίαο Electrolux, ε ελζσκάησζε ηεο νκάδαο ησλ 

ζρεδηαζηψλ γίλεηαη εζηηάδνληαο ζηα κειινληηθά πξντφληα, αλαδεηθλχνληαο ηηο 

ηάζεηο ηηο επνρήο θαζψο θαη ηηο κειινληηθέο επηρεηξήζεηο. Πχκθσλα κε ηνλ 

Sherwin (52), εζηηάδνπκε «ζηελ βειηίσζε ηεο δσήο, ζην ζπλδπαζκφ ζρεδηαζκνχ 

θαη γλψζεο ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ σο κειινληηθνί ρξήζηεο». Ζ νκάδα παξάγεη 

αλζξσπνθεληξηθέο δηαδηθαζίεο πνπ νδεγνχληαη απφ δεκηνπξγηθέο πξνηάζεηο θαη 

κελχκαηα κάξθεηηλγθ, παξάγνληαο θαηλνηφκεο θαη κνλαδηθέο ιχζεηο γηα ην κέιινλ. 

Πηελ πεξίπησζε ηεο Philips, ε ζηξαηεγηθή νκάδα ζρεδηαζκνχ ιεηηνπξγεί κε κηα 

θαηλνηφκα δηαδηθαζία, γλσζηή σο Αεηθνξηθφ Κέιινλ (Sustainable Futures) πνπ 

βειηηψλεη ηελ κειινληηθή πνηφηεηα δσήο ησλ αλζξψπσλ. Δίλαη κηα νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε πνπ πεξηιακβάλεη business, marketing, έξεπλα θαη ζρεδηαζκφ ζηε 
ζπλ-δεκηνπξγία ησλ νξακάησλ, ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ ζελαξίσλ.  

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο εηαηξηψλ ν ζρεδηαζκφο εθηφο απφ ην 

ζπλεζηζκέλν ζθνπφ πνπ είρε κέρξη πξφηηλνο, θαηεπζχλεηαη ζηε θαηλνηνκία ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αεηθνξηθή αλάπηπμε. Ν ηξφπνο επίηεπμεο γίλεηαη κε ηνλ 

αλζξσπνθεληξηθφ ζρεδηαζκφ. Δλδπλακψλεηαη ε ηδέα φηη ηα πξντφληα/ ππεξεζίεο 

θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ, ζπγθεληξψλνπλ ηηο αμίεο/ σθέιεηεο θαη 

ηέινο ζπλδένπλ ηελ θηινδνμία θαη ηελ επηζπκία. Κπνξνχκε λα πνχκε φηη «ν ξφινο 

ηνπ ζρεδηαζηή έρεη αιιάμεη απφ ηηο αλάγθεο πνπ ζπλαληάκε ζηηο ππνθηλνχκελεο 

επηζπκίεο» (36). Ν νηθνινγηθφο ζρεδηαζκφο ηείλεη λα εζηηάδεη ζην ρξήζηε θαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πειάηε, κέζσ ηεο πξαθηηθήο ηεο αλζξσπνθεληξηθήο θαη ζνζηαιν-

θνηλσληθήο δηάζηαζε ηεο βησζηκφηεηαο. 

Ξαξαηεξνχκε ηελ κεηαθίλεζε ζε κηα πην ζηξαηεγηθή θχζε ζρεδηαζκνχ. 

Σαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απφ κεγάιεο εηαηξίεο πνπ αθνινπζνχλ ηελ θαηλνχξηα 

ηάζε λα θαηεπζχλνληαη απφ ηνλ ακηγψο νηθνινγηθφ ζρεδηαζκφ ζηελ ζηξαηεγηθή 

ζρεδίαζε ηεο αεηθνξίαο είλαη ε Electrolux θαη ε Philips. Νη ζρεδηαζηέο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπιιάβνπλ θαη λα πξνηείλνπλ πεξηζζφηεξεο βηψζηκεο ιχζεηο, πνπ 

ζα κπνξνχζε λα είλαη ειθπζηηθέο θαη επηζπκεηέο γηα ηνπο αλζξψπνπο σο 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζην ηξέρνλ βηψζηκν ηξφπν δσήο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ 

ρξεζηψλ. 

Νη ρξήζηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη θπξίσο ζρεδηαζηέο. Απφ έξεπλα 

δηαπηζηψζεθε φηη νη πεξηζζφηεξνη ζρεδηαζηέο είραλ ηνλ έιεγρν γηα ηηο απνθάζεηο 

ζρεδηαζκνχ πνπ θαζφξηδαλ ην ίδην ην πξντφλ (concept), ηε κνξθή, ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ θαη ηηο ηππηθέο επηινγέο πιηθνχ. Ππγθεθξηκέλα απφ ηελ έξεπλα ηεο IDSA πνπ 

έγηλε ην 2003, πελήληα δχν ζρεδηαζηέο δήισζαλ φηη ήηαλ ζε ζέζε λα επεξεάζνπλ, 

κνξθή, ρξψκα, πθή θαη «θηλίξηζκα ηχπνπ». Ήηαλ ζεκαληηθφ γηα ηελ αθξίβεηα ηνπ 

εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο ηνπ πξντφληνο λα ζπκπεξηιάβεη κφλν ηηο απνθάζεηο 

ζρεδίαζεο πνπ νη ζρεδηαζηέο ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ. Γηαθνξεηηθά, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο πνπ είλαη εθηφο ηνπ πεδίνπ ειέγρνπ ηνπο λα κελ ηα 

επεξεάδεη αξλεηηθά ε βαζκνινγία αμηνιφγεζήο ηνπο. Ν βηνκεραληθφο ζρεδηαζηήο 

έρεη δχν ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο επζχλεο: α)λα εθπξνζσπεί ηηο απαηηήζεηο ηεο 

αγνξάο θαη ησλ ρξεζηψλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο εξγνλνκία θαη ηεο εκθάληζεο ηνπ 

πξντφλ θαζψο θαη β) λα εληάμεη ζηελ αγνξά, ζηνπο ρξήζηεο ηηο αληίζηνηρεο 
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κεραληθέο απαηηήζεηο ζε κηα ζπλνιηθή ζρεδηαζηηθή ιχζε  (37). Πε απηή ηε θάζε 

πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ππάξρνπλ ζρεδηαζηέο φπνπ ειέγρνπλ δηαθνξεηηθνχο 

ηνκείο θαη άιινη έρνπλ έιιεηςε πεξηβαιινληηθψλ γλψζεσλ. Νπφηε δελ κπνξεί λα 
δεκηνπξγεί έλα ινγηζκηθφ πνπ λα είλαη ηεθκεξησκέλν γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. 

Έλα άιιν εξψηεκα είλαη πνηα πξνζέγγηζε ζρεδηαζκνχ ζα αθνινπζεζεί. Απφ ηε 

δηεξεχλεζε παξαηεξήζακε φηη ππάξρνπλ πνιιά εξγαιεία, δηαζέζηκα αθφκα θαη ζην 

δηαδίθηπν, πνπ θαιχπηνπλ πηζαλέο θαηαζηάζεηο ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο. Ν φγθνο 

φκσο ηεο πιεξνθνξίαο έρεη ηε ηάζε λα κεγαιψλεη ζε έλα επίπεδν φπνπ είλαη 

δχζθνιν λα δηαρεηξηζηεί. Νη ηερληθέο βαζηζκέλεο ζην δηαδίθηπν βνήζεζαλ ζηελ πην 

εχθνιε δηαρείξηζε κεγάισλ πνζνηήησλ πιεξνθνξίαο. Αιιά αθφκα θαη απηφο ν 

ηχπνο (εηδηθά γηα πιηθά) φπνπ απαληάο ζε εξσηήζεηο απεπζείαο θαη είλαη 

δηαηππσκέλεο κε ηππηθφ επηζηεκνληθφ ηξφπν νδεγνχλ ζην ζρεδηαζκφ πξντφλησλ 

πξάζηλσλ  (36). Νη πξνζεγγίζεηο πνπ ππάξρνπλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά αλάπηπμεο 

ησλ αληίζηνηρσλ εξγαιείσλ αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 Green design: εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο εζηηαζκέλεο ζε πιηθά, 

εξσηήζεηο δηαηππσκέλεο κε ηππηθφ επηζηεκνληθφ ηξφπν, εζηίαζε ζηα πιηθά 

θαη ζην marketing. Ρα νηθνινγηθά πξντφληα ζπλήζσο έρνπλ πςειφηεξε 

ηηκή. Απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο είλαη ζεκαληηθφ λα μέξνπλ γηα πην 

ιφγν θάπνηνο ζέιεη λα αγνξάζεη έλα νηθνινγηθφ πξντφλ. Έλα πξντφλ είλαη 

έλαο ηχπνο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο (conceptual creation). Κπνξεί λα 

παξνπζηάζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ελφο πειάηε κέζσ ηεο θφξκαο πνπ ηνλ 

εμππεξεηεί. Κηα άπνςε ησλ νηθνινγηθψλ πξντφλησλ κπνξεί λα είλαη ην 

εκθαλέο, ην ελζσκαησκέλν θνκκάηη ηεο ερεξήο αλάπηπμεο πνπ έρεη 

δηακνξθσζεί. Ρα πξντφληα απηά ελδπλακψλνπλ ηε φλνκα ηεο εηαηξίαο θαη 

αλαθεξφκαζηε ζην Green labeling 

 Δco-design: (θαη απφ ηνλ νξηζκφ) έρεη έλα πξνθίι «πιηθψλ» θαη εζηηάδεη 

ζην ηερλνινγηθφ θνκκάηη. Ρείλεη λα βιέπεη ηα πξντφληα ζαλ λα είλαη κηα 

ζπλαξκνιφγεζε απφ ηερλνινγηθά ζπζηαηηθά θαη ν ζρεδηαζκφο είλαη ε 

δηαδηθαζία νξγάλσζεο ησλ παξαπάλσ. Ρν eco-design κπνξεί λα γίλεη θαη 

ρσξίο ηελ εκπινθή ηνπ ζρεδηαζκνχ, αθνχ δηεμάγεηαη θπξίσο απφ άιιεο 

εηδηθφηεηεο κεραληθψλ πνπ εζηηάδνπλ ζηε κεραληθή θαη ζηελ ηερλνινγία 

(eco-engineering & eco-technology). πάξρεη κηθξή εκπινθή ησλ 

ζρεδηαζηψλ. 

 Sustainable design: είλαη ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο αμηνιφγεζεο. Ζ 

κεζνδνινγία ζα πξέπεη λα αμηνινγεί πνηνηηθά απνηειέζκαηα θαη φρη 

πνζνηηθά. Γίλεηαη κηα αμηνιφγεζε νιηζηηθή ησλ πξντφλησλ κε έκθαζε ζην 

ζρήκα, ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ην ρξήζηε 

(sustainable behavior) θαη ζηνλ αλζξσπνθεληξηθφ ζρεδηαζκφ. Ζ 

κεζνδνινγία ζηνρεχεη θαη ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο: νηθνινγία, πεξηβάιινλ θαη 

θνηλσλία. Νπφηε δίλεηαη έκθαζε ζηνλ θνηλσληθφ παξάγνληα, ζην ρξήζηε 

θαη ζηε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξίαο (ζρεδηαζκφ- θαηλνηνκία). 

5.2 Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο  

Ρα εξγαιεία πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ηελ ηειεπηαία δεθαεηία γηα ηελ κείσζε ηεο 
πεξηβαιινληηθήο επίπησζεο (48):  

a. Δξγαιεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξντφλησλ κέζσ ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο 

b. πνζηεξηθηηθά εξγαιεία γηα ηνλ ελλνηνινγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ πξντφληνο θαη 

αλάπηπμεο (guidelines-checklist) 

c. Πηξαηεγηθά εξγαιεία γηα ηελ βησζηκφηεηα  
d. Ξεξηβαιινληηθά Δπηθνηλσληαθά Δξγαιεία 
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Ρα ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία γηα ηε ζχιιεςε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηελ αλάπηπμή ηνπ 

(guidelines-checklist), αλαθέξνληαη ζηελ πνηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο 

απφθαζεο θαη ζηελ ηππνινγία πξντφλησλ. Πρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ιήςεο 

απφθαζεο, νη νδεγίεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο γηα ην 

θάζε πξντφλ θαη λα είλαη μεθάζαξν ηη ζέινπκε λα θαηαζθεπαζηεί θαη ζε πνηνλ 

απεπζχλεηαη. Ιέγνληαο ηππνινγία πξντφλησλ αλαθεξφκαζηε ζηηο γεληθέο 

απαηήζεηο, ζηα ραξαθηεξηζηηθά, ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζηελ πεξηβαιινληηθή 

επίδξαζε. Αλαθεξφκελνη επίζεο ζηα θξηηήξηα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξνηεξαηφηεηα 

γηα ηελ ηππνινγία ηνπ θάζε πξντφληνο. Ζ γξακκή πνπ ζα αθνινπζήζεη ν θάζε 

ζρεδηαζηήο, αλάινγα βέβαηα κε ην ηη ζέιεη λα πεηχρεη, θαζνξίδεη θαη ηελ επηινγή 

ηεο ζηξαηεγηθήο (κείσζε πιηθψλ, ελέξγεηαο, απνθπγή ηνμηθψλ θαη επηθίλδπλσλ 
νπζηψλ θ. ιπ). 

πάξρεη θαη ε έλλνηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ απαηηήζεσλ ησλ βηνκεραληθψλ 

πξντφλησλ. Νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο (48)ζπκθσλνχλ φηη νη εγεηηθέο αξρέο ηνπ 

LCD (Life Cycle Design) είλαη ε επέθηαζε ηνπ ζρεδηαζηηθνχ νξίδνληα, απφ ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ πξντφληνο ζην ζπζηεκαηηθφ ζρεδηαζκφ φισλ ησλ ζηαδίσλ ηνπ 

θχθινπ δσήο θαη κηα θαηλνχξηα αλαθνξά ζην ζρεδηαζκφ, απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

πξντφληνο ζην ιεηηνπξγηθφ ζρεδηαζκφ.  

Κέζα απφ ηελ εξγαζία πξνθχπηεη ε χπαξμε αξθεηψλ εξγαιείσλ (κεζνδνινγία, 

ζηξαηεγηθέο, εξγαιεία κε αμηνιφγεζε πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ) 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζθνπνχ. Θιεηδί βέβαηα 

ζηελ εχξεζε θαη αλάπηπμε κηαο βηψζηκεο ιχζεο είλαη ε νιηζηηθή αληηκεηψπηζε θαη 

εμέηαζε ελφο ζπζηήκαηνο. Ππκπεξαζκαηηθά ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη είλαη ηα 

παξαθάησ. H βάζε ηεο κεζνδνινγίαο πξνέξρεηαη είλαη απφ ην National Centre for 

Design at the Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) for the 

EcoRedesign programme. 

 Βήκα 1: Αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεσλ 

 Βήκα 2: Έξεπλα αγνξάο 

 Βήκα 3: Δπηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο 

 Βήκα 4: Πρεδηαζκφο πξντφληνο 

Βήκα 1: Ζ αμηνιφγεζε ηνπ θχθινπ δσήο είλαη ζεκαληηθή ζην πξψην ζηάδην, αθνχ 

ηα πεξηβαιινληηθά φξηα δελ αμηνινγνχληαη κέρξη ηε ιεπηνκεξή θάζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ. Δπίζεο αδπλαηεί λα πξνζθέξεη νδεγίεο γηα ην κειινληηθφ ζρεδηαζκφ 

ησλ πξντφλησλ ή λα δψζεη ζπζηάζεηο γηα βειηηψζεηο. Ρν LCA (Life Cycle Analysis), 

είλαη πεξηζζφηεξν ηξφπνο ζθέςεο παξά έλα εξγαιείν. Βνεζάεη ηνπο ζρεδηαζηέο λα 

πξνζδηνξίζνπλ ην design brief θαη λα ελζσκαηψζνπλ ηε ινγηθή γηα ηνλ 

πεξηβαιινληηθφ ζρεδηαζκφ (49). Ζ αλάγθε ηεο επηινγήο ηεο θαηάιιειεο 

ζηξαηεγηθήο είλαη έληνλε θαη θαζνξηζηηθή ζην πξψηκν ζρέδην. Δίλαη δχζθνιε ε 

αλάπηπμε κηα κφλν κεζνδνινγίαο αθνχ εμαξηάηαη απφ ην εχξνο ησλ πξντφλησλ, 

ηνλ ηχπν ησλ απνηειεζκάησλ (πνζνηηθά/ πνηνηηθά) θαζψο θαη απφ ην ζηφρν. 

Κηα πξνζέγγηζε ζηελ βειηίσζε ηεο αλάιπζεο, είλαη ε βειηίσζε ελφο ζρεδίνπ, 

ζηνρεχνληαο ζηηο πην ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ ζην ππάξρνλ 

ζχζηεκα. Ν αλαιπηήο πξέπεη λα ηηο ζπλδέζεη, ψζηε νη λέεο ζρεδηαζηηθέο 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο λα κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή κπνξεί λα 

είλαη ιηγφηεξν πνιχπινθε φηαλ νη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ κε ιχζεηο πνπ είλαη εληνπηζκέλεο. Ιχζεηο πνπ νδεγνχλ ζε 

πνιιαπιέο αιιαγέο ζην ζπλνιηθφ ζχζηεκα, δπλεηηθά ζα κπνξνχζαλ λα 

δεκηνπξγνχλ λέεο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ηηο αξρηθέο. Γηα ην ιφγν 

απηφ εζηηάδνπκε ζηε δηαδηθαζία παξέκβαζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

θάζε ηνπ θχθινπ δσήο. (54) 

Βήκα 2: Ρν θνκκάηη ηεο έξεπλαο ηεο αγνξάο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ αθνχ έλαο 

ζρεδηαζηήο ρξεηάδεηαη λα μέξεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην αληαγσληζηηθφ πξντφλ 
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θαη ηηο αιιαγέο πνπ γίλνληαη κέζα ζηελ αγνξά. Ζ έξεπλα ζα βνεζήζεη ψζηε λα 

θαηαιάβεη ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο, λα ζπιιάβεη θαηλνχξηεο ηδέεο θαη ηερλνινγίεο 

πνπ κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζηε δηάξθεηα ηεο ζρεδηαζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Βήκα 3: Αλάινγα κε θάζε πξντφλ ππάξρεη θαη ε θαηάιιειε ζηξαηεγηθή πνπ πξέπεη 

λα αθνινπζεζεί. Δίλαη γεληθέο θαηεπζχλζεηο φπνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ 

πξντφληνο (φπσο κείσζε πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ ηνμηθά, επηινγή θαιχηεξεο 

δηαδηθαζίαο θιπ).  

Βήκα 4: Πε απηφ ην ζηάδην αθνινπζείηαη ε ζρεδηαζηηθή δηαδηθαζία πνπ αλαιχεηαη 

ζην πξψην θεθάιαην. 

5.3 Υαξαθηεξηζηηθά Δξγαιείνπ 

Ν ζηφρνο ησλ εξγαιείσλ είλαη ε απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ιήςεο 

απφθαζεο ζηε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ. Ζ απνδνηηθφηεηα 

ζπλάδεη κε ηελ ηαρχηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε ην κέηξν ηεο 

πιεξφηεηαο θαη ηεο αθξίβεηαο. Ρα εξγαιεία ππνζηήξημεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα 

αθφινπζα επηά ραξαθηεξηζηηθά (24): 

1. Απιά-ζα πξέπεη λα είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε 

2. Δχθνια Γηαζέζηκα- κε ινγηθφ θφζηνο 

3. Ξξνζδηνξίζηκα- λα είλαη ζαθέο σο πξνο ην πψο κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ 

4. Αληηθεηκεληθφ- δχν ή πεξηζζφηεξνη παξαηεξεηέο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

θηάζνπλ ζην ίδην απνηέιεζκα 

5. Έγθπξα- ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα κεηξνχλ, λα πξνβιέςνπλ ζσζηά  

6. Δπζηαζή- ζρεηηθά αλεμάξηεηα απφ ηηο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηεο εθαξκνγήο 

7. Βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο θαη πξφβιεςεο –κνληέια θαη ππνζηεξηθηηθά 

εξγαιεία ππνζηήξημεο απφθαζεο πνπ ζα κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ δηνξαηηθά 

θαη λα βνεζήζνπλ ζηελ πξφβιεςε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ζηηο παξακέηξνπο 

ηνπ πξντφληνο. 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην (clustering 

metholodology ή πξφζζεηεο απαηηήζεηο) πνπ αληαλαθινχλ ηηο επηζπκίεο ελφο 

ζρεδηαζηή. 
 

Πίλαθαο 12 clustering metholodology (42) 

 

•Ξαξαδείγκαηα γηα λα εληζρχζνπλ ηελ έκπλεπζε

•Θαηαιιειε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηελ εηδηθφηεηα 
ηνπο

•Κεηαθξαζε ηεο γλψζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 
ζεκάησλ ζηε γιψζζα ησλ ζρεδηαζηψλ. 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ

•Έκθαζε ζηελ νπηηθή απεηθφληζε ηεο πιεξνθνξίαο

•Ππλδπαζκφο εηθφλσλ θαη "nuggets" πιεξνθνξίαο

•Απνθπγή θιχαξσλ θαη ηερληθψλ εμεγήζεσλ
ΣΤΛ

•Fit Short Time Scale

•Compliment Dyamic way of working

•Ππλδπαζκφο ζε θαζεκεξηλή πξαθηηθή φπνηε θαη φηαλ 
ρξεηάδεηαη

ΥΡΟΝΟ

•Γπλακηθφ θαη ελαιιαθηηθφ

•Λα επηηξέπεη ζηνπο ζρεδηαζηέο λα  εκβαζχλνπλ 
φπνηε ρξεηάδεηαη

•Power Point/ Web based

•Δπίπεδα πιεξνθνξίαο

FORMAT
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                                Kεθάλαιο 6   

ΣΣρρμμππεεοοάάζζμμααηηαα//  ΜΜεελλλλξξμμηηιικκήή  έέοοεερρμμαα
 

Ρν Design είλαη έλαο δεκηνπξγηθφο, ζχλζεηνο ζπλδπαζκφο. Ζ αλάγθε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ πξνθχπηεη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ρξήζηε, ηε δηαηήξεζε 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ (ιεηηνπξγηθφηεηα, εξγνλνκία, επρξεζηία) θαζψο θαη ηε 

δηαηήξεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ αμηψλ. Ν ξφινο ηνπ ζρεδηαζηή 

είλαη πνιπδηάζηαηνο θαη πνιπκνξθηθφο κε ζηφρν πάληα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

ρξήζηε. Ν ξφινο ηνπ απφ ηε πεξηβαιινληηθή πιεπξά είλαη πεξηνξηζκέλνο, 

ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο εηδηθφηεηεο, αιιά είλαη θξηηηθφο αθνχ έγθεηηαη ηελ 

επηηπρία ηεο ελζσκάησζεο ζην πξντφλ. Δπίζεο είλαη απηφο πνπ δεκηνπξγεί ην 

δηαζπλδεηηθφ ζηνηρείν ζηε θαηλνηνκία θαη ζηελ ηερλνινγία. Πηνηρεία πνιχ ηζρπξά 

γηα ηελ θαζνδήγεζε ηεο εηαηξίαο ζηε θνξπθή. 

Δπεηδή ην ecodesign «δελ είλαη κία ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ή εξγαιείν», αιιά 

«έλαο ηξφπνο ζθέςεο θαη αλάιπζεο», νπφηε ζε θάζε επίπεδν ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην θαηάιιειν εξγαιείν πνπ 

αληηθαηνπηξίδεη απηέο ηηο αξρέο. Έλαο απφ ηα βαζηθά θξηηήξηα είλαη ε επηηπρία 

ελζσκάησζεο ηνπο. Ζ ελζσκάησζε απηψλ ησλ εξγαιείσλ θαιχπηεη ζπγθεθξηκέλεο 
αλάγθεο ηεο ζρεδηαζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Θπθινθνξνχλ αξθεηά εξγαιεία πνπ έρνπλ ειιείςεηο γηαηί αθξηβψο δελ είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα γηα βηνκεραληθνχο ζρεδηαζηέο. Ρν πην ζεκαληηθφ γηα ηελ 

αλάπηπμε ελφο εξγαιείνπ είλαη λα θαζνξηζηεί πνηνο ζα είλαη ν ρξήζηεο θαη πνηνο 

είλαη ν ζηφρνο ηνπ. Γεκηνπξγείηαη ην εξψηεκα, πφηε ρξεηάδεηαη ε εκπινθή ελφο 

ζρεδηαζηή. Αζθαιψο πξέπεη λα έρεη γίλεη δηεξεχλεζε γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ 

ρξήζηε (εηαηξία, ηερλνινγία πνπ δηαηίζεηαη, ζρεδηαζηηθέο δηαδηθαζίεο). Ρα εξγαιεία 

ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη ζχκθσλα κε ηελ θνπιηνχξα ηνπ βηνκεραληθνχ 

ζρεδηαζηή θαη λα επηθεληξψλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ησλ ζεκάησλ πνπ ηνπο 

ελδηαθέξνπλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ζα πξνζθέξνπλ δπλακηθά ζηνλ νηθνινγηθφ 

ζρεδηαζκφ.  

Ζ κεζνδνινγία ζα πξέπεη λα είλαη εχθνιε, απηφλνκε θαη φρη ρξνλνβφξα. Ζ 

εηζαγσγή ηνπ εξγαιείνπ ζε κηα ζρεδηαζηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηε 

ζπγθέληξσζε, ζην management θαη ζηελ επηξξνή ηεο πιεξνθνξίαο πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε. Πηφρνο ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο 

θαη αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηα ησλ ζρεδηαζηψλ. Ραπηφρξνλα επηδηψθεηαη ε αχμεζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζρεδηαζηψλ. 

Όζν αθνξά ηνλ ηξφπν ζρεδηαζκνχ ζηξεθφκαζηε ζηνλ αλζξσπνθεληξηθφ ηξφπν. Ν 

ζρεδηαζηήο δελ ελδηαθέξεηαη κφλν λα ζρεδηάζεη έλα έμππλν ή πεξηζζφηεξν θηιηθφ 

πξντφλ αιιά λα θαηαθέξεη λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ ηξφπν «δσήο» 

ηνπο ψζηε λα κεηψζνπλ ηελ επηπηψζεηο ζηε ρξήζε ελφο πξντφληνο. Κέζα απφ απηή 

ηε ζηξαηεγηθή, ζθνπφο είλαη λα πξνθχςνπλ ζεηηθά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ελψ 

κέζσ ηεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ πξντφληνο κε ην ρξήζηε, 

λα κεησζνχλ ηα αξλεηηθά πξφηππα. Κέζα απφ ηελ επαλαιακβαλφκελε ρξήζε 

απηψλ ησλ πξντφλησλ, επηηπρία είλαη νη ζπκπεξηθνξέο λα θαηαζηνχλ «ξηδσκέλεο» 

θαη «ελζηηθηψδεηο» (55). πάξρεη θαη ε ιχζε αλάπηπμεο ελφο εξγαιείνπ ζε έλα 
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ππάξρνλ ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα (cad/ cam), αιιά ζα πξέπεη λα ιπζεί ην 

πξφβιεκα ηεο δηπιήο εηζαγσγήο πιεξνθνξίαο θαη ηεο δηαθχκαλζεο ηεο (24).  

πάξρνπλ εξσηεκαηηθά θαηά πφζν απηέο νη θηιηθέο πεξηβαιινληηθέο ζπκπεξηθνξέο 

κπνξνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο λα επεξεάζνπλ ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξντφληνο, 

δεκηνπξγψληαο έηζη έλα ζεηηθφ απνηέιεζκα. Γειαδή αλ ν ζρεδηαζκφο ησλ 

πξντφλησλ γηα ηελ ελζηηθηψδε ρξήζε ελδέρεηαη λα έρεη θάπνην φθεινο φζνλ 

αθνξά ηε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ. Ζ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ δελ είλαη καθξνρξφληα, αθνχ ε αλάγθε κείσζεο 

ησλ επηπέδσλ θαηαλάισζεο είλαη επηηαθηηθή. Όιεο απηέο νη πξνζπάζεηεο 

πξνζθέξνπλ κηα πηζαλή πνξεία δξάζεο πνπ κεηψλεη ηηο επηπηψζεηο ησλ ζεκεξηλψλ 

πξαθηηθψλ θαηαλάισζεο κε ζηφρν ηε θαιχηεξε/ ειεγρφκελε κειινληηθή ηνπο 

δηαρείξηζε. 
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Παξάξηεκα Α 

Παοάοηημα 

A. Briefing / Checklist (Πεκεηψζεηο καζήκαηνο Studio, Θαζεγεηήο Γ. 

Ξαπαδφπνπινο) 
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Παξάξηεκα Β 

B. Τλικά/ μέθξδξπ καηαλξγξγοάθηζηπ (50) 

Γελ ππάξρνπλ ζπζηεκαηηθέο δηαδξνκέο πξνο ηνλ θαιφ ζρεδηαζκφ αληίζεηα ν 

ζρεδηαζηήο πξέπεη λα βξεη θαη λα ζπγθξαηήζεη κηα ζάιαζζα ηδεψλ θαη αληηδξάζεσλ 

ζε πιηθά, ζρήκαηα, πθέο θαη ρξψκαηα ηα νπνία αλαδηαηάζζεη θαη αλα- ζπλδπάδεη 

αλαδεηψληαο κηα ιχζε πνπ λα ηθαλνπνηεί θαη ηηο ζρεδηαζηηθέο απαηηήζεηο θαη ην 
μερσξηζηφ φξακα γηα ην πξντφλ.  

Σξεηάδνληαη ελαχζκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ κε ηε ρξήζε 

απνζεθεπκέλσλ εηθφλσλ θαη νπηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα πιηθά θαη πξντφληα- 

εθφζνλ βέβαηα έρνπλ θαηαινγνγξαθεζεί κε ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηε γξήγνξε 

αλάθιεζε ηνπο. ε θαηαινγνγξάθεζε, επνκέλσο, είλαη ζεκειηψδεο γηα ηελ 

ηαμηλφκεζε πιεξνθνξηψλ γηα πιηθά θαη κεζφδνπο θαηεξγαζίαο, έηζη ψζηε λα 

απνηειέζνπλ ζρεδηαζηηθφ εξγαιείν. Γηα λα γίλεη κε απνδνηηθφ ηξφπν, ε 

θαηαινγνγξάθεζε πξέπεη λα είλαη αξθεηά αθαηξεηηθή ψζηε λα εληνπίδεη ζρέζεηο, 

αιιά θαη επαξθψο αθξηβήο ψζηε λα γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηή απφ έλαλ αξράξην 

ρξήζηε. Δάλ είλαη δπλαηφλ θάηη ηέηνην, απηφ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα πιαίζην 

γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πιηθψλ θαη ηνπ 

ξφινπ ηνπο ζην ηερληθφ θαη βηνκεραληθφ ζρεδηαζκφ. Νη ηειηθνί ζηφρνη απηνχ ηνπ 
δεκηνπξγηθνχ πιαηζίνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη (50): 

 Ζ ζπιινγή θαη απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ γηα πιηθά θαη κεζφδνπο 

θαηεξγαζίαο φπσο απηά πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνδηθά, επεηεξίδεο θαη 

εθδφζεηο γηα εθζέζεηο. 

 Ζ παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα πιηθά θαη ηηο κεζφδνπο θαηεξγαζίαο 

κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν πνπ ζα ηηο ζπζρεηίδεη κε ην ζρεδηαζκφ ησλ 

πξντφλησλ. 

 Ζ δπλαηφηεηα θπιινκεηξήκαηνο ζηα ππνςήθηα πιηθά θαη ηηο κεζφδνπο 

θαηεξγαζίαο κε ηε βνήζεηα ζπλδέζεσλ ππεξ- θεηκέλνπ θαη ειεχζεξεο 

αλαδήηεζεο θεηκέλνπ. 

 Ζ δπλαηφηεηα αλάθηεζεο «απνηειεζκάησλ» πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηερληθά 

αληηιεπηά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ, ηηο κεζφδνπο θαηεξγαζίαο θαη ηα 
πξντφληα πνπ δεκηνπξγνχλ. 

Θα κπνξνχζε λα γίλε κηα δηάθξηζε πιηθψλ ζε παζεηηθά θαη ελεξγνβφξα (50). 

Ξαζεηηθά ιέγνληαη απηά πνπ δελ απαηηνχλ πνιχ ελέξγεηα γηα λα επηηειέζνπλ ηελ 

αξρηθή ηνπο ιεηηνπξγία (π.ρ έπηπια, νηθηαθά ζθεχε, γέθπξεο θιπ). Γηα ηα πξντφληα 

απηά ηα ζεκαληηθά ζηάδηα σο πξνο ηε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη πιηθψλ είλαη ηα 

ζηάδηα ηεο παξαγσγήο ησλ πξψησλ πιψλ ηνπο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπο. Ππλεπψο 

ε επηκήθπλζε ηεο δσήο ηνπο έρεη λφεκα, ν δηπιαζηαζκφο ηεο δσήο ελφο παζεηηθνχ 

πξντφληνο έρεη απνηέιεζκα ηνλ ππνδηπιαζηαζκφ ηεο θαηαλάισζεο πφξσλ. 

Αληίζεηα ηα ελεξγνβφξα πξντφληα (νηθηαθέο ζπζθεπέο, απηνθίλεηα θιπ) 

θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξνπο πφξνπο- θαη πεξηζζφηεξε ελέξγεηα, θαηά ην ζηάδην 

ηεο ρξήζεο ηνπο παξά ζε φια ηα άιια ηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο ζπλνιηθά. Πε απηά, 

νη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο βειηηψζεσλ βξίζθνληαη ζηελ αλαζεψξεζε ησλ 

ζηαδίσλ ρξήζεο θαη ηεο απφζπξζεο απηψλ ησλ πξντφλησλ θαη φρη ζην ζηάδην ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπο. ε επηκήθπλζε ηεο δσήο ησλ ελεξγνβφξσλ πξντφλησλ, θαη 

εηδηθφηεξα απηψλ πνπ ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη γξήγνξα, κπνξεί λα είλαη 

αληηπαξαγσγηθή. Αλ ε δσή ηνπ πξντφληνο είλαη ζχληνκε, ζεκαληηθά 

πεξηβαιινληηθά νθέιε κπνξεί λα πξνζθέξεη ε εθ λένπ ρξήζε ησλ πιηθψλ ή ε 

αλαθχθισζή ηνπο. 
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C. Γπιλξγή Τλικώμ για ηξ ζςεδιαζμό ποξυόμητμ (50) 

Πχκθσλα κε ηνλ Ashby M & Johnson K. (50) μεθαζαξίδνπλ ηνπο νξηζκνχο 

ηεζζάξσλ φξσλ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ, θαη 

ηδηαίηεξα απηά πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην βηνκεραληθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 
πξνζσπηθφηεηα ελφο πξντφληνο.  

 Αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη απηά πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηηο 

αηζζήζεηο: φξαζε, αθή, γεχζε, νζκή, αθνή. Απηά πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηελ φξαζε πεξηιακβάλνπλ ηε κνξθή, ην ρξψκα θαη ηελ πθή ηνπ πιηθνχ 

ή ηνπ πξντφληνο. 

 Ππλεηξκηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη απηά πνπ ζπλδένπλ ην πξντφλ κε 

θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ή πεξίνδν, κε έλαλ ηφπν, κε έλα γεγνλφο ή 

θάπνην πξφζσπν. Ρέηνην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη θαη ην ρξψκα. Ξξνθαλψο 

ηα ζπλεηξκηθά ραξαθηεξηζηηθά επεξεάδνπλ άκεζα θαη ηελ ςπρνινγία 

ηνπ ρξήζηε.  

 Αληηιεπηά ραξαθηεξηζηηθά είλαη απηά πνπ πεξηγξάθνπλ κηα αληίδξαζε 

ζην πιηθφ ή ην πξντφλ- επηπρία, ιχπε ίζσο απεηιή. Ξξφθεηηαη γηα ηε 
«ζπλαηζζεκαηηθή» εξγνλνκία. 

Ζ πξάμε ηεο επηινγήο πεξηιακβάλεη ηε κεηαηξνπή ελφο ζπλφινπ εηζφδσλ- 

ζρεδηαζηηθέο απαηηήζεηο- ζε έλα ζχλνιν εμφδσλ- ηνλ θαηάινγν κε ηα ππνςήθηα 

πιηθά θαη ηηο δηεξγαζίεο θαηεξγαζίαο ηνπο. νη κέζνδνη επηινγήο ρσξίδνληαη κέζσ 
αλάιπζεο, ζχλζεζεο, νκνηφηεηαο θαη έκπλεπζεο. 
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Μκέζνδνη επηινγήο 

Δπηινγή κέζσ αλάιπζεο (ζπκπεξαζκαηηθφο ή αιιηψο αθαηξεηηθφο ινγηζκφο): ε 

νπνία ρξεζηκνπνηεί πιήξσο θαζνξηζκέλεο εηζφδνπο θαη ηηο θαιά θαζηεξσκέλεο 

ζρεδηαζηηθέο κεζφδνπο ηεο ζχγρξνλεο κεραληθήο θαη αληιεί πιεξνθνξίεο απφ 

βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ πιηθψλ θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπο.  

Νη είζνδνη είλαη ζπλήζσο ηερληθέο απαηηήζεηο. Αλάινγα κε ηηο ζρεδηαζηηθέο 

απαηηήζεηο (πρ αλζεθηηθφ ζε δηάβξσζε) ζέηνπλ ηα φξηα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πιηθψλ θαη βγάδνπλ απφ ηνλ θαηάινγν ησλ ππνςεθίσλ πιηθψλ φζα είλαη 
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αθαηάιιεια. Απηά πνπ απνκέλνπλ θαηαηάζζνληαη ζε αμηνινγηθή ζεηξά κε βάζε ηελ 

αληίζηνηρε απαίηεζε. 

Έρεη πνιιά δπλαηά ζεκεία. Δίλαη ζπζηεκαηηθή. Βαζίδεηαη ζηε βαζηά («ζεκειηψδε») 

θαηαλφεζε ησλ ππνθείκελσλ θαηλνκέλσλ. Δίλαη επίζεο «δπλαηή» - κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη νη είζνδνη ζα είλαη θαζνξηζκέλεο θαη φηη νη θαλφλεο ηεο 

πξνζνκνίσζεο ζα είλαη πξνζεγκέλνη. 

Δπηινγή κέζσ ζχλζεζεο (επαγσγηθφο ινγηζκφο): ε νπνία αληιεί πιεξνθνξίεο απφ 

ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία, ηηο νπνίεο αλαζχξεη ζηελ πξνζπάζεηα ζπληαχηηζεο 

επηζπκεηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, επηζπκεηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, επηζπκεηψλ ζθνπψλ 

ζρεδίαζεο ή επηζπκεηψλ αληηιεπηψλ ή αηζζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηα 

αληίζηνηρα ζε δνθηκαζκέλεο ζρεδηαζηηθέο ιχζεηο πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο ζε 

βάζεηο δεδνκέλσλ «πεξηπηψζεσλ» πξντφλησλ. 

Νη είζνδνη είλαη ζρεδηαζηηθέο απαηηήζεηο εθθξαζκέλεο ζαλ επηζπκεηά 

ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ θηιηθφ, κνδάην). Ρν απνηέιεζκα είλαη ν θαηάινγνο κε ηα 

επηζπκεηά αληηιεπηά ραξαθηεξηζηηθά. Έλα ζεκείν εθθίλεζεο είλαη ε αλαδήηεζε 

άιισλ πξντφλησλ, πνπ γίλνληαη αληηιεπηά κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Κηα αλαδήηεζε κε 

βάζε παξαδείγκαηνο ράξε ηνπο φξνπο «κφδα» θαη «ρηνχκνξ», ζα δψζεη έλαλ 

αξηζκφ πξντφλησλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ δσεξά ρξψκαηα, ηε ρξήζε 

εκηδηαθαλψλ πιηθψλ, ζηξνγγπιεκέλα ηειεηψκαηα θιπ. 

Κε απηή ηε κέζνδν γελληνχληαη λέεο ιχζεηο ( θαη επηιέγνληαη πιηθά γηα απηέο) κε 

ηελ εμέηαζε ππαξρφλησλ πξντφλησλ κε ραξαθηεξηζηηθά ζαλ ηα απαηηνχκελα γηα ην 

λέν ζρέδην. Ξξφθεηηαη γηα θαηλνηνκία άιινπ είδνπο, απηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα 

νλνκαζηεί «ζχδεπμε ηερλνινγηψλ». 

Δπηινγή κέζσ νκνηφηεηαο: ε νπνία αλαδεηάεη πιηθά κε επηιεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

ηα νπνία ηαηξηάδνπλ κε εθείλα ελφο ήδε ρξεζηκνπνηεκέλνπ πιηθνχ, ρσξίο λα 

ελδηαθέξεηαη γηα ην ιφγν πνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά έρνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ηηκέο, αιιά απιψο θαη κφλν φηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζρεδίνπ. 

Ρα ππνθαηάζηαηα αλαδεηνχληαη φηαλ έλα θαζηεξσκέλν πιηθφ παχεη λα είλαη 

δηαζέζηκν ή απνηπγράλεη, γηα θάπνην ιφγν, λα ηθαλνπνηήζεη κηα ζρεδηαζηηθή 

απαίηεζε πνπ άιιαμε- γηα παξάδεηγκα επεηδή έρεη ζεζπηζηεί λέα πεξηβαιινληηθή 

λνκνζεζία. Έλαο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηέηνησλ πξνβιεκάησλ είλαη ε κέζνδνο: 

«ζχιιεςε- επεμεξγαζία- αλαδήηεζε». Ξξνεγείηαη ε ζχιιεςε ηνπ πξνθίι 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ σε ηφηε ρξεζηκνπνηεκέλνπ πιηθνχ- θάηη εχθνιν κε ηηο 

ζεκεξηλέο πεγέο δεδνκέλσλ. Έηζη, ζην επφκελν βήκα, ηελ «επεμεξγαζία», 

αθνινπζεί ραιάξσζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηα κε θξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά- πνπ δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ πεξηζζφηεξα πιηθά απνδεθηά σο ππνςήθηα, αιιά θαη ηελ 

έληαζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ζην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξνθάιεζε ην πξφβιεκα. Ρη 

ηειεπηαίν βήκα, ε «αλαδήηεζε», εληνπίδεη ππνθαηάζηαηα πιηθά πνπ έρνπλ ηα 

ζεκειηψδε πνηνηηθά ζηνηρεία ηνπ σο ηφηε θαζηεξσκέλνπ πιηθνχ, ρσξίο ηηο 

αδπλακίεο ηνπ. 

Ζ αλαδήηεζε παξφκνησλ πιηθψλ κπνξεί λα γθξεκίζεη πξνθαηαιήςεηο θαη, 

επνκέλσο, λα εηζάγεη δεκηνπξγηθφηεηα ή λεσηεξηζκνχο ζε κηα ζρεδηαζηηθή ιχζε. 

Δπηινγή κέζσ έκπλεπζεο: ε νπνία αλαδεηάεη ηδέεο ζηελ εμέηαζε ηπραίσλ εηθφλσλ 

πξντφλησλ ή πιηθψλ κέρξη λα βξεζνχλ κία ή πεξηζζφηεξεο ιχζεηο ζηελ ηξέρνπζα 

πξφθιεζε. 

Ζ αλαδήηεζε ηέηνησλ ηδεψλ βαζίδεηαη ζε έλα λνεξφ επξεηήξην γηα ηελ αλαδήηεζε 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγνχληαη. Πε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε ε επηζηεκνληθή κέζνδνο δελ βνεζάεη, ε έκπλεπζε απηή ηνπ είδνπο 

έξρεηαη κξ ηελ απνξξφθεζε απφ ην πεξηβάιινλ, κε ηελ εμεξεχλεζε ηδεψλ ζρεδφλ 
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θαηά ηχρε. Ζ έκπλεπζε κπνξεί λα ππξνδνηεζεί απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηα 

πιηθά- κε ηε βνήζεηα κηαο ζπιινγήο πιηθψλ ή (αλ θαη φρη εμίζνπ θαιά) κηαο 

ζπιινγήο εηθφλσλ θαη πιηθψλ. Άιινο ηξφπνο είλαη ε θπιινκέηξεζε βηβιίσλ, 

πεξηνδηθά βηνκεραληθνχ ζρεδηαζκνχ, ιεπθσκάησλ πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

ζηνλ αλαγλψζηε ζπλαξπαζηηθέο εηθφλεο ζε ιίγν ή πνιχ ηπραία ζεηξά. Κηα άιια 

δπλαηφηεηα, πνπ πξνζθέξεηαη ράξε ζηελ ηερλνινγία ηνπ Γηαδηθηχνπ, είλαη ε 

εμέηαζε ςεθηαθψλ εηθφλσλ ησλ πιηθψλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ζηνηρεηψδεηο 

ηερληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα πιηθά. (www.materialselection.com) 

 


