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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

  Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα σηµαντικό εργαλείο της πράσινης 
χηµείας, η εκτίµηση κύκλου ζωής (Life Cycle Assessment, LCA). Οι πρώτες σχετικές 
µελέτες τοποθετούνται στη δεκαετία του ’70. H LCA είναι µια σχετικά σύγχρονη και 
ακόµα υπό εξέλιξη µέθοδος, που δηµιουργήθηκε για να συµβάλλει στην πρόληψη ή ακόµα 
και στην εξάλειψη των περιβαλλοντικών προβληµάτων που δηµιουργούνται κατά την 
παραγωγή των προϊόντων. 

Η εκτίµηση κύκλου ζωής είναι µια µελέτη, που όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, 
εξετάζει ένα προϊόν από τον «λίκνο έως τον τάφο», δηλαδή από την συλλογή πρώτων υλών 
για την παραγωγή ενός προϊόντος, έως την τελική διάθεση και απόθεση των αποβλήτων. Η 
εκτίµηση κύκλου ζωής επιτρέπει την αποτίµηση όλων των περιβαλλοντικών προβληµάτων 
που απορρέουν απ’ όλα τα στάδια ζωής ενός προϊόντος. 

Η LCA περιλαµβάνει τέσσερα στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο, που ονοµάζεται 
προσδιορισµός του σκοπού και του στόχου, προσδιορίζονται τα όρια του συστήµατος και 
οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την διαδικασία. Στο δεύτερο στάδιο, που είναι η 
απογραφή, προσδιορίζεται και ποσοτικοποιείται η ενέργεια, τα απόβλητα και τα υλικά που 
χρησιµοποιούνται. Στη συνέχεια, στο τρίτο στάδιο, που λέγεται εκτίµηση των 
επιπτώσεων, εκτιµούνται οι επιπτώσεις στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Τελικά στο 
τέταρτο στάδιο, που ονοµάζεται ερµηνεία των αποτελεσµάτων, πραγµατεύεται την 
αποτίµηση των αποτελεσµάτων και την εκτίµηση των επιπτώσεων. 

Η ανάλυση έχει ως στόχο την επιλογή του κατάλληλου προϊόντος και της 
καλύτερης και λιγότερο βλαβερής διαδικασίας για το περιβάλλον, ώστε τελικά να 
καταλήγει αυτό στην απόκτηση του οικολογικού σήµατος, eco label. 

Λέξεις κλειδιά: Εκτίµηση κύκλου ζωής, LCA, Περιβαλλοντική διαχείριση.             
 
 

ABSTRACT 
 

In this article, one of the major environmental management tools, Life Cycle 
Assessment (LCA), is described. LCA is a relatively new method that was developed 
aiming the prevention or even the extinction of the environmental impacts of a product, 
process or activity throughout their entire “life” of it.  

LCA is a process from “cradle to grave”, which includes the procedure from 
collecting raw materials to the disposal of wastes. This method enables the estimation of 
the environmental impacts resulting from the various stages of the product etc. 

Life Cycle assessment consists of four stages. At the first stage, the goal and scope 
definition, the boundaries and the environmental impacts are determined. At the second 
stage, the inventory analysis, the energy, the waste and the processed materials are 
designated and quantified. At the third stage, the impact assessment and the 



consequences upon man and environment are evaluated. At the last stage which is the life 
cycle interpretation, the obtained results are evaluated in terms of recommending possible 
measures for improving the environmental behavior of the product, process or activity. 

Overall, aim of LCA is to choose the proper and less uphill product, process or 
activity for the environment, and can lead to the eco label of the product. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στα πλαίσια µιας φιλικής προς το περιβάλλον πολιτικής από πολλές βιοµηχανίες 
χρησιµοποιούνται διάφορα εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ένα τέτοιο εργαλείο 
είναι και η εκτίµηση του κύκλου ζωής (Life Cycle Assessment, LCA).� Οι πρώτες 
µελέτες σχετικά µε την εκτίµηση του κύκλου ζωής ενός προϊόντος χρονολογούνται στα 
τέλη της δεκαετίας του ’60 και στις αρχές της δεκαετίας του ’70 και επικεντρώνονται σε 
ζητήµατα όπως η απόδοση της ενέργειας, η κατανάλωση των πρώτων υλών και έως ένα 
βαθµό στη διάθεση των αποβλήτων. Κατά τα µέσα της δεκαετίας του ’80 και στις αρχές 
της δεκαετίας του ’90 εκδηλώθηκε ένα πραγµατικό ενδιαφέρον για την εκτίµηση του 
κύκλου ζωής από ένα µεγάλο µέρος των βιοµηχανιών. Πιο πρόσφατα, ο οργανισµός 
SETAC στη Β. Αµερική χρηµατοδότησε µελέτες και εργασίες για την ανάπτυξη και την 
προώθηση του µεγαλύτερου µέρους του πλαισίου εργασίας της διεξαγωγής των σταδίων 
καταγραφής και εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Παρόµοιες προσπάθειες 
έχουν γίνει και από την SETAC–EU και άλλους οργανισµούς όπως η ISO. Ως αποτέλεσµα 
αυτών των προσπαθειών έχει επιτευχθεί ένα συνολικό πλαίσιο εργασίας και ένας καλός 
καθορισµός της µεθόδου καταγραφής των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων. ������ 
��� ������� 

Η εκτίµηση του κύκλου είναι η αποτίµηση των επιπτώσεων που απορρέουν από 
όλα τα σταδία του κύκλου ζωής ενός προϊόντος ή µιας διαδικασίας «από το λίκνο στον 
τάφο» δηλαδή από την αρχή της σύνθεσης του µέχρι την τελική του διάθεση. Είναι ένα 
εργαλείο που καθιστά δυνατή την αποτίµηση των συσσωρευτικών επιπτώσεων που 
απορρέουν από όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος. Ο όρος «κύκλος ζωής» 
αναφέρεται στις κύριες δραστηριότητες της όλης πορείας της διάρκειας ζωής από την 
παραγωγή του, τη χρησιµοποίηση, την διατήρηση, και την τελική απόθεση, 
συµπεριλαµβάνοντας και την απόκτηση των πρώτων υλών που απαιτούνται για την 
παραγωγή του προϊόντος. Η εκτίµηση του κύκλου ζωής είναι µια συστηµατική, σταδιακή 
προσέγγιση και περιλαµβάνει τέσσερα στάδια:  
1.Προσδιορισµός του σκοπού και του στόχου: προσδιορίζεται και περιγράφεται το 
προϊόν, η διαδικασία ή η δραστηριότητα. Οριοθετείται το πλαίσιο όπου θα διεξαχθεί η 
µελέτη και προσδιορίζονται τα όρια και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που πρέπει να 
διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της µελέτης. 

2.Απογραφή του κύκλου ζωής: προσδιορίζεται και ποσοτικοποιείται η ενέργεια, τα 
απόβλητα, και τα υλικά που χρησιµοποιούνται καθώς και οι απελευθερώσεις στο 
περιβάλλον (π.χ. αέριες εκποµπές, απόθεση στερεών αποβλήτων, απελευθέρωση υγρών 
αστικών λυµάτων). 

3.Εκτίµηση των επιπτώσεων: Εκτιµούνται οι επιδράσεις στον άνθρωπο και την  
οικολογία  από τη χρησιµοποίηση της ενέργειας, του νερού και των υλικών, καθώς και 
από τις εκποµπές στο περιβάλλον, που έχουν προσδιοριστεί στη απογραφική ανάλυση. 

4.Ερµηνεία των αποτελεσµάτων: αποτίµηση των αποτελεσµάτων της απογραφικής 
ανάλυσης και της εκτίµησης των επιπτώσεων για την επιλογή του κατάλληλου 



προϊόντος, διαδικασίας ή υπηρεσίας, µε σαφή κατανόηση της αβεβαιότητας και των 
υποθέσεων που χρησιµοποιήθηκαν για την εξαγωγή των αποτελεσµάτων [1]. 
 

Η εκτίµηση του κύκλου ζωής είναι µια µέθοδος που βοηθάει στην επιλογή του 
προϊόντος ή της µεθόδου η οποία συµβάλει στο ελάχιστο στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
Εκτελώντας µια εκτίµηση του κύκλου ζωής οι ερευνητές µπορούν: 
• Να αναπτύσσουν µια σύνθετη αποτίµηση των περιβαλλοντικών συνεπειών που 
σχετίζονται µε ένα συγκεκριµένο προϊόν. 

• Να πραγµατοποιούν ποσοτικό προσδιορισµό των περιβαλλοντικών εκροών στον αέρα, 
στο νερό και στο έδαφος σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής και/ή της κυρίας 
συνεισφέρουσας µεθόδου. 

• Να προσδιορίσουν κάθε σηµαντική µετακίνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
µεταξύ των σταδίων του κύκλου ζωής και των περιβαλλοντικών µέσων. 

• Να αποτιµήσουν τις επιπτώσεις στον άνθρωπο και στην οικολογία από την κατανάλωση 
υλικών αγαθών και των εκροών στο περιβάλλον, στα όρια µιας τοπικής κοινωνίας, µιας 
γεωγραφικής περιοχής και στον κόσµο. 

• Να συγκρίνουν τις επιπτώσεις στην υγεία και στη οικολογία, δύο ή περισσότερων 
εφάµιλλων προϊόντων /µεθόδων ή να προσδιορίσουν τις επιπτώσεις ενός συγκεκριµένου 
προϊόντος ή µιας συγκεκριµένης µεθόδου. 

• Να προσδιορίσουν τις επιπτώσεις για ένα ή περισσότερους συγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς τοµείς όπου υπάρχει ανησυχία. 
 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή των σταδίων του 
περιβαλλοντικού εργαλείου, εκτίµηση του κύκλου ζωής (LCA) και η ανάδειξη της 
χρησιµότητάς του στη λήψη αποφάσεων σχετικά µε περιβαλλοντικά θέµατα. 

 
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) [2,3] 
 

Στάδιο 1: Προσδιορισµός του σκοπού και του στόχου. 
Ο προσδιορισµός του σκοπού και του στόχου είναι το στάδιο της µεθόδου της 

εκτίµησης του κύκλου ζωής, στο οποίο καθορίζεται ο σκοπός και η µέθοδος που 
περιλαµβάνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κύκλου ζωής στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. Σε αυτό το στάδιο, πρέπει να προσδιοριστούν τα παρακάτω αντικείµενα:  

• Ο σκοπός της εργασίας. Ο πρωταρχικός σκοπός είναι να επιλεχθεί το καλύτερο προϊόν, 
διαδικασία ή υπηρεσία µε τις λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και 
στο περιβάλλον. 

• Ο τύπος των πληροφοριών. Ο προσδιορισµός των ερωτήσεων, για τις οποίες 
ενδιαφέρονται αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, βοηθάει στον προσδιορισµό των 
παραµέτρων της µελέτης και των πληροφοριών που πρέπει να συγκεντρωθούν.  

• Ο τρόπος µε τον οποίο θα οργανωθούν τα δεδοµένα. 
• Ποια στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος θα περιλαµβάνει η εκτίµηση του 
κύκλου ζωής. Αυτό εξαρτάται από το σκοπό, την ακρίβεια των αποτελεσµάτων, τον 
διατιθέµενο χρόνο, τις πηγές 

• Ακρίβεια των δεδοµένων. Καθορίζεται από το που θα παρουσιαστούν τα τελικά 
αποτελέσµατα, την κρισιµότητα της απόφασης που ληφθεί µε βάση τα αποτελέσµατα της 
µελέτης, το χρηµατικό ποσό που απαιτείται για την πραγµατοποίηση της. 

• Οι διαδικαστικοί κανόνες για την διεξαγωγή της εργασίας. Είναι σηµαντικό στο στάδιο 
αυτό να καθοριστούν οι παρακάτω διαδικασίες: Η τεκµηρίωση των υποθέσεων, οι 
διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας, η υποβολή έκθεσης  



 
 

Στάδιο 2: Απογραφή του κύκλου ζωής (Life Cycle Inventory, LCI) 
Το δεύτερο βήµα της εκτίµησης του κύκλου ζωής ((LCA) ενός προϊόντος, µιας 

διεργασίας ή µιας δραστηριότητας είναι η απογραφή του κύκλου ζωής (LCI). 
Σε αυτό το στάδιο συλλέγονται και οργανώνονται όλα τα δεδοµένα που έχουν 

σχέση µε την εκτίµηση του κύκλου ζωής. Χωρίς την ύπαρξη του LCI δεν υπάρχει η βάση 
για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιδράσεων και των πιθανών βελτιώσεων τους. Το 
επίπεδο της ακρίβειας και της λεπτοµέρειας των αποτελεσµάτων που συγκεντρώθηκαν, 
καθορίζουν την πορεία του LCA που θα ακολουθήσει. 

Σε αυτό το στάδιο ορίζεται επίσης ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία µιας µελέτης 
LCA που είναι η λειτουργική µονάδα (Functional unit). Η λειτουργική µονάδα είναι ένα 
ποσοτικό µέτρο και επιτρέπει την ασφαλή σύγκριση προϊόντων ή συστηµάτων στο πλαίσιο 
της LCA. Παραδείγµατος χάριν, η σύγκριση µεταξύ δύο συσκευασιών για ποτά πρέπει να 
βασίζεται σε αντίστοιχη µονάδα που µπορεί να είναι η ποσότητα του ποτού που περιέχουν. 
Εποµένως η λειτουργική µονάδα ορίζεται ως « η ποσότητα της συσκευασίας που 
απαιτείται για ένα συγκεκριµένο όγκο ποτού». 

 
Τα βασικά βήµατα του LCI, σύµφωνα µε την EPA [4], είναι: 

 
1) Ανάπτυξη ενός διαγράµµατος ροής για τη διεργασία που θέλουµε να εκτιµήσουµε. 
Σε αυτό το στάδιο, το σύστηµα προσδιορίζεται και χαρακτηρίζεται σε µεγαλύτερο 

βαθµό, προκειµένου να καθοριστούν εντελώς τα δεδοµένα που απαιτούνται. Το σύστηµα 
ορίζεται ως µια συλλογή από διεργασίες που συνδέονται µεταξύ τους, τόσο υλικά όσο και 
ενεργειακά (όπως είναι, για παράδειγµα, η διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, της 
µεταφοράς του και η διαδικασία εξόρυξης των καυσίµων), οι οποίες παρουσιάζουν κάποιες 
καθορισµένες λειτουργίες. Το σύστηµα διαχωρίζεται από το περιβάλλον του µε όρια.  

Το διάγραµµα ροής είναι ένα εργαλείο, στο οποίο απεικονίζονται όλες οι εισροές 
και οι εκροές του συστήµατος κατά τη διάρκεια µιας διεργασίας. Το σύστηµα και τα όρια 
του συστήµατος διαφέρουν σε κάθε εκτίµηση του κύκλου ζωής. Κατά τη διάρκεια της 
φάσης όπου καθορίστηκε ο στόχος και ο σκοπός της µελέτης, καθορίστηκαν αρχικά τα 
όρια του συστήµατος, οπότε ξεκαθαρίστηκε τι θα συµπεριληφθεί στη συγκεκριµένη 
διαδικασία της απογραφή του κύκλου ζωής. Τα όρια αυτά χρησιµοποιούνται και ως όρια 
του συστήµατος για να κατασκευαστεί το διάγραµµα ροής. Οι διεργασίες που λαµβάνουν 
χώρα µέσα στο σύστηµα συνδέονται µεταξύ τους και σχηµατίζουν µια ολοκληρωµένη 
εικόνα των εισροών και των εκροών του συστήµατος. 

Επίσης, πρέπει να γίνει προσδιορισµός των συµπροϊόντων. Μια διεργασία µπορεί 
να παράγει περισσότερα από ένα προϊόντα, π.χ. ένα ηλεκτρικό πριόνι το οποίο 
παρασκευάζει ξύλινες σανίδες και πριονίδι. Θα ήταν άδικο να αποδοθούν στο κύριο προϊόν 
µόνο οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις των συµπροϊόντων (χρήσιµα) και των 
παραπροϊόντων (άχρηστα). Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για την αποµάκρυνση 
µερικών περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων από το σύστηµα. 

Ένα παραπροϊόν µπορεί να βρει κάποια χρήση και να µετατραπεί σε συµπροϊόν. Θα 
πρέπει να βρεθούν τρόποι αντικατάστασης των συµπροϊόντων και υπολογισµού των 
επιβαρύνσεών τους και στη συνέχεια να αφαιρεθούν από το σύστηµα. Εάν δεν µπορεί να 
γίνει τίποτα από τα παραπάνω, τότε θα πρέπει να υπολογιστούν οι επιβαρύνσεις τους µε 
βάση κάποια κριτήρια, όπως είναι η οικονοµική τους αξία ή µια φυσική τους ιδιότητα, π.χ. 
βάρος ή ενεργειακό περιεχόµενο. 



Το σύστηµα χωρίζεται σε υποσυστήµατα, τα οποία συνδέονται µεταξύ τους µε 
διαγράµµατα ροής. Ανάλογα µε το πόσο ακριβή είναι τα δεδοµένα, τα υποσυστήµατα 
µπορούν να απεικονίσουν τη συνολική διεργασία ή µια οµάδα διεργασιών. Το κάθε 
υποσύστηµα περιγράφεται λεπτοµερώς µε τη ροή υλικών, ενέργειας, αέριων εκποµπών, 
καθώς και υγρών και στερεών αποβλήτων. Σε αυτή τη φάση, εξισορροπούνται όλες οι 
εισροές και οι εκροές του συστήµατος και εναρµονίζονται τα δεδοµένα για την εκροή του 
κάθε υποσυστήµατος. Στην αρχή της µελέτης, όπου συλλέγονται τα δεδοµένα για κάποια 
χρονική περίοδο ανάλογη του συνολικού χρόνου διεξαγωγής της µελέτης για την εκτίµηση 
του κύκλου ζωής, υπολογίζονται και οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, όπως είναι η 
εξάντληση των πρώτων υλών, οι αέριες εκποµπές και τα στερεά απόβλητα. Οι 
επιβαρύνσεις στη συνέχεια υπολογίζονται για ολόκληρο το σύστηµα και τα αποτελέσµατα 
τοποθετούνται σε πίνακες και αναπαριστάνονται γραφικά. 

2) Ανάπτυξη πλάνου συλλογής δεδοµένων. 
Κατά τη διάρκεια του προσδιορισµού του σκοπού και του στόχου, καθορίστηκε το 

απαιτούµενο επίπεδο ακρίβειας των δεδοµένων που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση 
του κύκλου ζωής ενός προϊόντος ή µιας διαδικασίας. Κατά την επιλογή των πηγών, από τις 
οποίες θα συλλεχθούν τα δεδοµένα για να ολοκληρωθεί η απογραφή του κύκλου ζωής, η 
ανάπτυξη πλάνου συλλογής των δεδοµένων για την απογραφή του κύκλου ζωής 
επισφραγίζει την ποιότητα και την ακρίβεια των δεδοµένων που θα συλλεχθούν.  

Αρχικά πρέπει να προσδιοριστούν τα κριτήρια ποιότητας των δεδοµένων. Τα 
κριτήρια ποιότητας των δεδοµένων παρέχουν ένα πλαίσιο για την εξισορρόπηση του 
χρόνου και των πόρων που θα διατεθούν σε σχέση µε την ποιότητα των δεδοµένων, ώστε 
να ληφθούν αποφάσεις µε βάση τις επιδράσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία . 
Τα κριτήρια ποιότητας των δεδοµένων είναι στενά συνδεδεµένα µε τους στόχους της 
συνολικής µελέτης και εξυπηρετούν δύο βασικούς σκοπούς. Αρχικά, βοηθούν όσους 
εφαρµόζουν την εκτίµηση του κύκλου ζωής να κατασκευάσουν ένα πλάνο συλλογής 
δεδοµένων βασισµένο στην ποιότητα των δεδοµένων που απαιτούνται για την ανάλυση και 
επιπλέον λειτουργούν ως κριτήρια της ποιότητας των δεδοµένων. 

Έπειτα, πρέπει να προσδιοριστούν οι δείκτες ποιότητας των δεδοµένων. Οι δείκτες 
ποιότητας των δεδοµένων είναι πρότυπα, µε τα οποία συγκρίνονται τα δεδοµένα που 
συλλέχθηκαν, προκειµένου να διαπιστωθεί αν επιτεύχθηκε η απαιτούµενη ποιότητά τους. 
Η συλλογή των δεικτών ποιότητας εξαρτάται από το ποιοι από αυτούς τους δείκτες είναι 
πιο κατάλληλοι και εφαρµόσιµοι για την εκτίµηση µιας συγκεκριµένης πηγής δεδοµένων. 
Μερικοί δείκτες είναι η ακρίβεια, η πληρότητα, η αντιπροσωπευτικότητα, η συνέπεια και η 
επαναληψιµότητα. 

Στη συνέχεια πρέπει να γίνει κατηγοριοποίηση των δεδοµένων µε βάση την πηγή 
προέλευσης τους και τον τύπο τους. Για κάθε στάδιο του κύκλου ζωής, µονάδα 
λειτουργίας ή για κάθε εκροή στο περιβάλλον, καθορίζεται η απαιτούµενη πηγή 
δεδοµένων, η οποία θα επιφέρει την επιθυµητή ακρίβεια και ποιότητα, προκειµένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι της µελέτης. Κατηγοριοποιώντας τα δεδοµένα µε βάση την πηγή 
προέλευσης τους και τον τύπο τους πριν τη συλλογή τους, µειώνεται το κόστος και ο 
χρόνος της διαδικασίας αυτής. 

Το επόµενο βήµα είναι η ανάπτυξη µιας λίστας ελέγχου για την απογραφή του 
κύκλου ζωής. Η λίστα ελέγχου βοηθά στη συλλογή των δεδοµένων και στην ανάπτυξη 
µιας βάσης δεδοµένων για την αποθήκευση τους σε ηλεκτρονική µορφή. Επίσης, πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί ένα φύλλο εργασίας για την καταγραφή των εισροών και των εκροών της 
κάθε διεργασίας του διαγράµµατος ροής. 



Η λίστα ελέγχου και το φύλλο εργασίας είναι πολύτιµα εργαλεία για την 
εξακρίβωση της πληρότητας, της ακρίβειας και της συνοχής των δεδοµένων.  

3) Συλλογή δεδοµένων. 
Στο 3ο βήµα, γίνεται η συµπλήρωση του διαγράµµατος ροής και του φύλλου 

εργασίας µε αριθµητικά δεδοµένα. Αυτή η διαδικασία είναι αρκετά πολύπλοκη, επειδή 
κάποια δεδοµένα είναι δύσκολο ή αδύνατο να συλλεχθούν. Επιπλέον, τα διαθέσιµα 
δεδοµένα, ίσως είναι δύσκολο να µετατραπούν στη λειτουργική µονάδα που επιλέχθηκε. 
Για το λόγο αυτό, ίσως πρέπει να τροποποιηθούν τα όρια του συστήµατος ή τα κριτήρια 
ποιότητας των δεδοµένων της µελέτης. Η τροποποίηση αυτή, πρέπει να βασίζεται στα 
δεδοµένα που είναι ήδη διαθέσιµα. Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται συνήθως, για τα 
περισσότερα συστήµατα εκτίµησης του κύκλου ζωής. 

Η συλλογή των αριθµητικών δεδοµένων περιλαµβάνει έρευνα, αναζήτηση στο 
διαδίκτυο και επαφή µε ειδικούς. Με αυτό τον συνδυασµό συλλέγεται µεγάλη ποσότητα 
δεδοµένων. Για τη φύλαξη και την επεξεργασία των δεδοµένων χρειάζεται µια βάση 
δεδοµένων ή ένα φύλλο εργασίας. Για να µην κινδυνεύει η φύλαξη και η επεξεργασία των 
δεδοµένων από προχειρότητα, είναι προτιµότερο να χρησιµοποιηθεί ένα έτοιµο εµπορικό 
λογισµικό πακέτο για την εκτίµηση του κύκλου ζωής. 

4) Εκτίµηση και τεκµηρίωση των αποτελεσµάτων. 
Στο σηµείο αυτό έχει ολοκληρωθεί η συλλογή και η οργάνωση των δεδοµένων σε 

κάποια µορφή, οπότε θα πρέπει τώρα να γίνει επαλήθευση της αξιοπιστίας των 
αποτελεσµάτων. Η ακρίβεια των αποτελεσµάτων πρέπει να συµβαδίζει µε τα 
αποτελέσµατα που είχαν οριστεί ως στόχος της µελέτης κατά τη διάρκεια της φάσης του 
προσδιορισµού του σκοπού και του στόχου της µελέτης. Η εκτίµηση της ακρίβειας των 
αποτελεσµάτων της απογραφής του κύκλου ζωής πριν από την εκτίµηση των επιδράσεων 
του κύκλου ζωής (Life Cycle Impact Assessment, LCIA), εξοικονοµεί χρήµα και χρόνο. 
Στην αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή διαπιστωθεί αργότερα ότι η ακρίβεια των 
αποτελεσµάτων δεν είναι ικανοποιητική, θα πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία της 
εκτίµησης της ακρίβειας. 

Εξαιτίας της ποικιλίας της ποιότητας των δεδοµένων της απογραφής του κύκλου 
ζωής, είναι απαραίτητο να διεξάγεται ανάλυση ευαισθησίας για να διαπιστωθούν η 
ποικιλοµορφία και η αβεβαιότητα των δεδοµένων, καθώς και τα κενά των δεδοµένων που 
επηρεάζουν τα τελικά συµπεράσµατα της µελέτης. Η ανάλυση ευαισθησίας είναι µέρος του 
σταδίου βελτίωσης της διαδικασίας της εκτίµησης του κύκλου ζωής. 

Η διαδικασία της απογραφής περιλαµβάνει και τον καταµερισµό των 
περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων, ειδικά σε συστήµατα µε πολλαπλά στάδια, όπως είναι τα 
συστήµατα που παράγουν συµπροϊόντα, τα συστήµατα διαχείρισης αποβλήτων και 
ανακύκλωσης. Ο καταµερισµός είναι η διαδικασία κατά την οποία αποδίδονται σε κάθε 
διεργασία του συστήµατος, οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις που προκαλεί. 

Το αποτέλεσµα της απογραφής του κύκλου ζωής είναι µια λίστα, η οποία περιέχει 
τις ποσότητες των ρύπων που ελευθερώθηκαν στο περιβάλλον και τις ποσότητες ενέργειας 
και υλικών που καταναλώθηκαν. Οι πληροφορίες µπορούν να διαχωριστούν µε βάση το 
στάδιο του κύκλου ζωής, του µέσου στο οποίο ελευθερώθηκαν οι ρύποι (αέρας, νερό, 
έδαφος), µιας συγκεκριµένης διεργασίας ή οποιουδήποτε συνδυασµού αυτών. 

 

Στάδιο 3:Αξιολόγηση των επιπτώσεων του κύκλου ζωής (LCIA) 
Η εκτίµηση των επιπτώσεων του κύκλου ζωής είναι το στάδιο της εκτίµησης του 

κύκλου ζωής, στο οποίο γίνεται η εκτίµηση των επιπτώσεων στην  ανθρώπινη υγεία και 
στο περιβάλλον από τις περιβαλλοντικές πηγές και τις εκροές, που διερευνώνται κατά την 



διάρκεια του σταδίου της απογραφής του κύκλου ζωής (LCI). Η διαδικασία της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων του κύκλου ζωής προωθεί µια συστηµατική διαδικασία για 
την κατάταξη και τον χαρακτηρισµό αυτών των τύπων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Το βήµα αυτό κρίνεται απαραίτητο, διότι παρόλο που  µπορούµε να µάθουµε 
πολλά για µια διαδικασία από την µελέτη της καταγραφής των δεδοµένων κύκλου ζωής, η 
διαδικασία αξιολόγησης των επιπτώσεων του κύκλου ζωής παρέχει µια πιο ακριβή βάση 
για να κάνουµε συγκρίσεις.  

 

Τα βήµατα της LCIA 
Τα παρακάτω βήµατα συµπεριλαµβάνονται στην εκτίµηση των επιπτώσεων κύκλου 

ζωής: 
1) Συλλογή και καθορισµός των κατηγοριών των επιπτώσεων:  
Το πρώτο βήµα σε µία διαδικασία αξιολόγησης των επιπτώσεων του κύκλου ζωής 

είναι να επιλεγούν οι κατηγορίες επιπτώσεων που θα εξεταστούν ως τµήµατα της γενικής 
αξιολόγησης των επιπτώσεων του κύκλου ζωής (π.χ. φαινόµενο του θερµοκηπίου, 
επίδραση στην παράκτια χλωρίδα και πανίδα, οικοτοξικότητα). 

1. Κατάταξη:  
Σηµειώνονται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των επιπτώσεων του κύκλου ζωής 

στις κατηγορίες των επιπτώσεων (π.χ. επίδραση των εκποµπών του CO2 στην παγκόσµια 
θερµοκρασία). Υπάρχουν δύο τρόποι να τοποθετηθούν στις πολλαπλές κατηγορίες φορτίου 
τα αποτελέσµατα της απογραφής του κύκλου ζωής. 
• Διάθεση µια αντιπροσωπευτικής µερίδας των αποτελεσµάτων της απογραφής του 
κύκλου ζωής στις κατηγορίες των επιπτώσεων στις οποίες συµβάλλουν.  

• Ταξινόµηση των αποτελεσµάτων της απογραφής του κύκλου ζωής σε όλες τις 
κατηγορίες επιπτώσεων στις οποίες συµβάλλουν. 

2. Χαρακτηρισµός :  
  Ο χαρακτηρισµός επιπτώσεων χρησιµοποιεί παράγοντες µετατροπής βασισµένους 
σε επιστηµονικά δεδοµένα, που τους αποκαλεί παράγοντες χαρακτηρισµού, για να 
µετατρέψει και να συνδυάσει τα αποτελέσµατα της απογραφής του κύκλου ζωής σε 
αντιπροσωπευτικούς δείκτες επιπτώσεων στην ανθρώπινη και οικολογική υγεία. Οι 
παράγοντες χαρακτηρισµού συνήθως αναφέρονται ως παράγοντες ισοδυναµίας. Ο 
χαρακτηρισµός παρέχει έναν τρόπο να συγκριθούν άµεσα τα αποτελέσµατα της α-
πογραφής του κύκλου ζωής µέσα σε κάθε κατηγορία επιπτώσεων. Με άλλα λόγια οι 
παράγοντες χαρακτηρισµού εκφράζουν διαφορετική απόγραφή εισροών στους άµεσα 
συγκρίσιµους δείκτες επιπτώσεων. Παραδείγµατος χάριν, ο χαρακτηρισµός θα περιέχει µια 
εκτίµηση της σχετικής επίγειας τοξικότητας µεταξύ µόλυβδου, χρωµίου, και ψευδάργυρο. 

3.Κανονικοποίηση:  
Εκφράζει τις πιθανές επιπτώσεις µε τρόπους που µπορούν να συγκριθούν (π.χ. 

συγκρίνει τις επιπτώσεις που προκαλούν στην παγκόσµια θερµοκρασία το CO2 και το 
CH4). 

4.Οµαδοποίηση:  
Ταξινόµηση των δεικτών (π.χ. ταξινόµηση των δεικτών κατά θέση: τοπικός, 

περιφερειακός, παγκόσµιος). 
• Ταξινόµηση των δεικτών  ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους, όπως οι εκποµπές 

(π.χ. εκποµπές  στον αέρα και στο νερό) ή ανάλογα µε τη γεωγραφική τους θέση 
(π.χ. τοπικοί, περιφερειακοί και παγκόσµιοι). 



• Ταξινόµηση των δεικτών, βάση ενός συστήµατος ταξινόµησης όπως υψηλής, 
χαµηλής ή µεσαίας προτεραιότητας. Ταξινόµηση µε βάση την αξία επιλογής.  
5.Στάθµιση : 
Υπογραµµίζει τις σηµαντικότερες πιθανές επιπτώσεις και περιλαµβάνει τις 

ακόλουθες δραστηριότητες: 
• Προσδιορισµός των τιµών συµµετοχής. 
• Καθοριστικά βάρη που τοποθετούνται στις επιπτώσεις. 
Εφαρµογή των βαρών στους δείκτες επιπτώσεων.     

6.Αξιολόγηση και έκθεση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης των επιπτώσεων του 
κύκλου ζωής:  
Σε αυτό το βήµα γίνεται καλύτερη κατανόηση της αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων 

της LCIA. 
Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης των επιπτώσεων του κύκλου ζωής είναι µια λίστα 

που δείχνει τις σχετικές διαφορές στις δυνατές περιβαλλοντικές επιπτώσεις  για κάθε 
επιλογή. Για παράδειγµα, η διαδικασία αξιολόγησης των επιπτώσεων του κύκλου ζωής 
µπορεί να καθορίσει ποια προϊόντα/διαδικασίες προκαλούν περισσότερα αέρια 
θερµοκηπίου ή µπορούν δυναµικά να προκαλέσουν σηµαντικές βλάβες στη θαλάσσια ζωή.  

 

   Στάδιο 4: Ερµηνεία των αποτελεσµάτων του κύκλου ζωής 
Η ερµηνεία των αποτελεσµάτων του κύκλου ζωής, είναι µια συστηµατική τεχνική 

για την ταυτοποίηση, τον ποσοτικό προσδιορισµό, τον έλεγχο και την εκτίµηση των 
αποτελεσµάτων που προέκυψαν από την απογραφή του κύκλου ζωής (LCI) και από την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων του κύκλου ζωής (LCIA). Επιπλέον, συνδέει όλα τα 
αποτελέσµατα µεταξύ τους. Η ερµηνεία των αποτελεσµάτων του κύκλου ζωής, είναι η 
τελευταία φάση της εκτίµησης του κύκλου ζωής. Τα βήµατα της ερµηνείας των 
αποτελεσµάτων του κύκλου ζωής είναι τα εξής: 

1) Προσδιορισµός των σηµαντικότερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  
Το βήµα αυτό περιλαµβάνει την ανασκόπηση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν 

στις τρεις πρώτες φάσεις της εκτίµησης του κύκλου ζωής. Η ανασκόπηση 
πραγµατοποιείται για να προσδιοριστούν τα δεδοµένα που συµβάλλουν περισσότερο στα 
αποτελέσµατα της απογραφής του κύκλου ζωής (LCI) και της αξιολόγησης των 
επιδράσεων του κύκλου ζωής (LCIA) για οποιοδήποτε προϊόν, λειτουργία ή διεργασία.  

2) Αποτίµηση της πληρότητας, της ευαισθησίας και της συνοχής των δεδοµένων.  
Το βήµα της εκτίµησης της φάσης της ερµηνείας των αποτελεσµάτων προσδιορίζει 

το όριο εµπιστοσύνης και αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων του LCA. Η εκτίµηση 
πραγµατοποιείται ακολουθώντας τις παρακάτω διαδικασίες: 

• Έλεγχος πληρότητας. Εξετάζεται η πληρότητα της µελέτης. 
• Έλεγχος ευαισθησίας. Γίνεται εκτίµηση των δεδοµένων που επηρεάζουν 
περισσότερο τα αποτελέσµατα της µελέτης. 

• Έλεγχος συνέπειας. Εκτιµάται η συνέπεια στην οριοθέτηση του συστήµατος, στη 
συλλογή δεδοµένων, στην εισαγωγή υποθέσεων και στον καθορισµό των 
επιδράσεων της κάθε εναλλακτικής διεργασίας. 
3) Εξαγωγή αποτελεσµάτων.  
Ο αντικειµενικός σκοπός αυτού του σταδίου είναι η ερµηνεία των αποτελεσµάτων 

της εκτίµησης των επιπτώσεων του κύκλου ζωής και ο προσδιορισµός του προϊόντος 
/διαδικασίας που έχει τις λιγότερες συνολικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον. 



Όταν πλέον έχει ολοκληρωθεί η εκτίµηση του κύκλου ζωής, τα υλικά πρέπει να 
καταγράφονται σε µία κατανοητή έκθεση αποτελεσµάτων µε καθαρό και οργανωµένο 
τρόπο. Στην αναφορά παρατίθενται τα αποτελέσµατα, τα δεδοµένα, οι µέθοδοι, οι 
υποθέσεις και οι περιορισµοί µε αρκετές λεπτοµέρειες, που επιτρέπουν στον αναγνώστη να 
κατανοήσει την πολυπλοκότητα της εργασίας. 
 

Παραδείγµατα[5, 6, 7] 
Η εκτίµηση του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, µιας διεργασίας ή µιας 

δραστηριότητας εκτιµά ποιο προϊόν ή ποια µέθοδος έχει τις λιγότερες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις και τις λιγότερες απαιτήσεις ενέργειας. Κάποια από τα προϊόντα στα οποία έχει 
εφαρµοστεί η εκτίµηση του κύκλου ζωής είναι το χαρτί, το γυαλί, το ξύλο, διάφορα 
µέταλλα, απορρυπαντικά, το ελαιόλαδο, το ψωµί κ.α. 

Παρακάτω, παρουσιάζεται µια εφαρµογή της εκτίµησης του κύκλου ζωής στο 
παρθένο ελαιόλαδο που πραγµατοποιήθηκε στο πανεπιστήµιο του Μπάρι, στην Ιταλία. 
Σκοπός της µελέτης ήταν να γίνει σύγκριση του οργανικού και του συµβατικού τρόπου 
παραγωγής του ελαιολάδου. 

Τα αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν πως ο συµβατικός τρόπος παραγωγής 
ελαιολάδου έχει µικρότερο κόστος και λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται µια εφαρµογή της εκτίµησης του κύκλου ζωής στο 
ψωµί, που πραγµατοποιήθηκε στο ινστιτούτο ενέργειας της Γερµανίας. Κατά τη διάρκεια 
της µελέτης, πραγµατοποιήθηκε παραγωγή ενός κιλού ψωµιού µε οκτώ διαφορετικούς 
τρόπους. Πραγµατοποιήθηκαν δύο τρόποι παραγωγής σοδειάς (οργανικός, συµβατικός), 
δύο διαφορετικές τεχνολογίες αλέσµατος (βιοµηχανική, οικιακή) και τρεις τεχνολογίες 
ψησίµατος (εργοστάσιο, φούρνος, οικιακός φούρνος). 

Τελικά, διαπιστώθηκε πως η ιδανικότερη µέθοδος για την παραγωγή του ψωµιού, 
µε τις λιγότερες απαιτήσεις ενέργειας και το µικρότερο κόστος ήταν: 

• Οργανικός τρόπος παραγωγής σοδειάς 



• Βιοµηχανικός τρόπος αλέσµατος 
• Βιοµηχανικός τρόπος ψησίµατος. 
 

 
 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Το LCA είναι ένα ισχυρό περιβαλλοντικό εργαλείο που επιτρέπει την εκτίµηση της 
περιβαλλοντικής συµπεριφοράς ενός προϊόντος η µιας διεργασίας σε όλα τα στάδια του 
κύκλου ζωής του/της. 

Η συµµετοχή της εκτίµησης του κύκλου ζωής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
εξασφαλίζει την κατανόηση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, 
που συνήθως δεν λαµβανόταν υπόψη κατά την επιλογή ενός προϊόντος ή µιας διαδικασίας. 
Αυτή η πολύτιµη πληροφορία παρέχει ένα τρόπο εκτίµησης και απολογισµού όλων των 
επιπτώσεων που έχουν οι αποφάσεις και ιδιαίτερα αυτές που λαµβάνουν χώρα έξω από το 
χώρο που επηρεάζεται άµεσα από την επιλογή του εκάστοτε προϊόντος ή διαδικασίας. 

Η εκτίµηση του κύκλου ζωής είναι ένα εργαλείο για την καλύτερη πληροφόρηση 
αυτών που λαµβάνουν τις αποφάσεις και πρέπει να περιλαµβάνεται µαζί µε άλλα κριτήρια 
όπως το κόστος και η εκτέλεση, ώστε να παρθεί µια καλά ζυγισµένη απόφαση. 
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