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Abstract
Although there is only one planet Earth, yet by
2050, the world will be consuming as if there were
three. Global consumption of materials such as
biomass, fossil fuels, metals, is expected to double
in the next forty years, while annual waste
generation is projected to increase by 70% by
2050. As half of total greenhouse gas emissions and
more than 90% of biodiversity loss and water
stress come from resource extraction and
processing, the European Green Deal launched a
concerted strategy for a climate-neutral, resourceefficient and competitive economy. More than at
any time before is necessary to apply circular
economy and resource efficiency principles to
building to reduce resource use in the future. This
study examines the transition from the “take-makewaste principle”, which results in cheap massproducts that are thrown away at the end of their
life-cycle, to a circular economy in construction
sector and its contribution to a humane society.
Keywords: circular economy, circular building
assessment, reversible building design, waste reuse
in construction, material passports.
Introduction
Every year, the built environment consumes 41
billion tons of resources, most of which end up
landfilled or down cycled to low value applications
at the end of product life cycles. In fact, a third of
global waste production originates from the
construction sector, which makes it the largest
producer of waste by mass. By transitioning to a
fully circular model, this global ecological and
social challenge can be addressed, and
simultaneously new commercial opportunities
could be explored. This also reinforces the
company’s long-term commitment to combating
climate change and limiting negative
environmental impacts from operations [1].
Within the context of the Construction 2020
initiative, the Thematic Group 3 on “Sustainable use
of natural resources” developed an EU
Construction & Demolition Waste Protocol and
Guidelines (published in 2016), which was focused
on the reuse and recycling of this particular waste
stream. In contrast, the focus of the current
initiative is to present a set of principles for the
sustainable design of buildings with the aim to
generate less construction and demolition waste as
well as facilitate the reuse and recycling of
construction materials, products and building
elements, and help reduce the environmental
impacts and life cycle costs of the building [1], [2].
Moreover, the built environment has a significant
impact on many sectors of the economy, on local

Fig. 1 - Waste House in Brighton, UK’s first permanent carbon negative building made from trash

jobs and quality of life. It requires vast amounts of
resources and accounts for about 50% of all
extracted material, specifically in EU development
countries (Germany, France, Italy, and Belgium).
The construction sector is responsible for over
35% of the EU’s total waste generation.
Greenhouse gas emissions from material
extraction, manufacturing of construction products,
construction and renovation of buildings are
estimated at 5-12% of total national Green House
Gas emissions, so greater material efficiency could
save 80% of those emissions [2].
To exploit the potential for increasing material
efficiency and reducing climate impacts, the
Commission will launch a new comprehensive
Strategy for a Sustainable Built Environment
concerning climate, energy and resource efficiency,
management of construction and demolition waste,
accessibility, digitalization and skills, promoting
circularity principles throughout the lifecycle of
buildings [2].
Towards a circular economy
The problem of the ‘take-make-waste’-principle is
not waste in the first place. The linear economy on
which this principle is based is a major cause of
greenhouse gas emissions and, moreover, leads to
the depletion of raw materials by rich and
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emerging countries or better, their rich minorities
(fig. 2). The extraction of resources by
contemporary and previous generations will
stagnate the developing of the world’s population
in the future, so the replacement by the circular
principle can correct this lack of justice [2], [3], [4].
Shifting towards non-virgin and renewable
materials will enable construction companies to
close their circularity gap by decreasing virgin
material consumption. Thereby, they will be able to
minimize environmental impacts associated with
extracting and processing minerals and burning
fossil fuels. Simultaneously, this shift may
increasingly hold commercial potential due to
changing material and energy prices and growing
attention for sustainability among clients [3], [5].
A circular value chain will show significant
changes, like in the material flows associated with
stone wool products, which value chain can become
fully circular. The most impactful steps towards
that ambition include shifting to a feedstock that
consists entirely of non-virgin and renewable
materials, advancing the development of reverse
logistics and recycling infrastructure, and creating
more high value products that are designed to
profitably support the envisioned material cycles.
Firstly, the sourcing of raw material input would
shift away from virgin and fossil material inputs,
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resources, preserve and extend what’s already made,
use waste as a resource, rethink the business model,
design for the future, incorporate digital technology
and collaborate to create joint value [5], [7].

Fig. 2 - Circular Economy Plan

which results in an increase in the use of non-virgin
and renewable materials. Secondly, non-virgin
materials would increasingly come from
construction companies own reverse logistics and
partnerships with other industries and waste
management service providers.
Thirdly, waste to landfill will decrease substantially
as the recycling infrastructure for demolition waste
improves, thus closing material loops [5], [6].

Fig. 3 - Waste House in Brighton, External Detaill

Fig. 4 - Waste House in Brighton, An inside view

Moreover, a circular economy is reproduced by
design and aims to keep products and materials in
permanent use, without the need to exploit
additional resources. It is based on four principles:
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- Decoupling the provision of new products and
services from the availability of finite resources.
- Design out waste and pollution and other
negative externalities of economic activity that
harm human health and natural systems.
This includes toxic substances, greenhouse gas
emissions, air, land and water pollution, and
traffic congestion.
- Maintaining the highest value of components and
materials by designing them for reuse, rework
and recycling.
- Maintaining natural capital through the
circulation of nutrients and creating the
conditions for regeneration of, for example, soil
[5].
Basic elements of circular economy
The circular economy offers various opportunities
to improve sustainable construction's value chain
and deliver additional value to society. The
followings describe a selection of high-level
opportunities that demonstrate how improving the
circularity of the construction value chain is
feasible. This selection of levers has been
developed using the "7 elements" framework
depicted below and aims to inspire all associated
stakeholders to join the effort of improving the
circularity in material flows.
The levers are organised according to the three
leverage points identified in the current value
chain: (1) using more non-virgin and regenerative
materials rather than virgin rock and fossil
resources, (2) developing high-value, circular
product applications and (3) capturing the value in
construction and demolition waste [5], [7].
The circular economy assumes dynamic systems,
meaning there is rather a process of
transformation.
These 7 key elements give direction to this
transformative process, with the aim of slowing,
narrowing and closing the flow of resources, while
shifting to regenerative resources and clean energy,
describing the full breadth of relevant circular
strategies, which are:.prioritise regenerative
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Building sector moving towards a circular
economy
The impact of circular principles in the
construction sector is huge, because buildings are
responsible for more than 50% of the total use of
materials on earth, including valuable types such as
steel, copper, aluminium and zinc, producing about
40% of all greenhouse gases. By circular
construction is meaned designing, building and
demolishing a building in such a way that, in
addition to the high-quality reuse of materials,
justice is done to sustainability ambitions in the
field of energy, water, and biodiversity and
ecosystems [8], [9].
In case of demolishment, nowadays many
components are reused, but at a very low level, for
instance concrete and stones as the foundation of
new roads. Apart from the question how many new
roads are still needed, this type of recycling
destroys the intrinsic quality of materials and does
not diminish the recovery of new materials. At
least, separation of glass, steel, wood and other
materials can be made mandatory.
In addition, valuable materials can by ‘saved’ by
operating in a targeted manner, even though these
buildings are anything but circular.
This is called ‘urban mining’. The biggest problem
is that recycled materials are often more expensive
than new ones. Anyway, a first step is more
efficient use of existing buildings. Evidently,
progress can be made by planning, designing,
developing and building circular buildings, as it is
mentioned below [8], [9]:
- Urban planning. Challenges for planning are the
use of inner-city vacant land and issuing
mandatory requirements regarding the
construction of new buildings, for instance the
use of less cement, glass and steel, the mandatory
application of a certain percentage of reused
materials, becoming energy positive. Besides,
switching to sustainable construction is an option
for 90% of homes and 70% of offices being built
[10].
Mandatory reuse of existing components. The
obligation to reuse a large percentage of existing
components has far-reaching consequences for
the design and construction of new houses.
So, after every demolishment all materials must
be selected, cleaned, registered and stored in
new-to-develop warehouses [8].
- Industrial production and 3D printing.
Construction of components in factories,
deploying industrial processes of 3D printing, will
reduce costs by 30% and the delivery time by at
least 50%.
For example, in 2014, the Chinese company Win
Sun printed and assembled ten houses, each 195
square meters, in 24 hours, for an amount of €
5,000 per house, using 30 – 60 % less material
than in traditional construction.
The “ink” for their 3D printers is a mixture of dry
cement and construction waste. Win Sun plans to
open 100 recycling plants in China to convert
waste into cost-efficient ink [8].

Fig. 5 - Build Reversible in Conception (B.R.I.C.), a new module, consisting of a wood frame structure

The impact of circular principles on cities –
Circular urban construction examples
Circular construction lowers housing costs and
protects land from degradation, fragmentation and
non-sustainable use; reduces the negative impact
on the environment and improves the quality of life
in cities. At the same time, current income from
cities – 85% of global GDP – is closely linked to
global flows of oil and gas, raw materials,
components and end products and – as a result –
major interests of leading companies and
influential states in the ‘take-make-waste’
economy.The development of a circular economy is
a struggle for power and influence, which can only
be won in favour of circularity through a joint
effort. Cities are pre-eminently the platform for this
struggle, because here all stakeholders meet, they
can exchange ideas and possibly reach an
agreement based on shared interests [10].
Undoubtedly, the role of the city government is
decisive: Firstly, by bringing parties together,
developing inspiring goals, removing barriers
arising from existing regulations, facilitating
sharing and stimulating innovative research,
supporting start-ups that contribute to circular
solutions and providing financial incentives, for
example, by differentiating tax rates, and, Secondly,
by making circular plans in areas where the city
government is primarily responsible. Local
authorities have a large and direct
influence through legislation and investments
related to urban planning, issuing building permits,
mobility systems, urban infrastructure, district
heating, energy production and distribution, waste
collection, municipal taxes and the local labour
market [10].
The concepts of circular economy in building sector
has already been applied in some cases in
European cities, where have been constructed
buildings from waste and surplus materials and
reused structural elements from sustainable
materials, like Waste House in Brighton and Build
Reversible in Conception (B.R.I.C.) in Brussels,
Belgium [10], [11], [12]. Especially, the Brighton
Waste House (fig. 1, 4). is the first permanent
building in the UK to be constructed from waste,
surplus material and discarded plastic gathered
from the construction industry, other industries
and our homes. The idea, developed with Cat
Fletcher of FREEGLE UK, was to test the

performance of these undervalued resources over
the next few years. One of the main aims of the
project was to prove 'that there is no such thing
and waste, just stuff in the wrong place' [11].
Used carpet tiles clad walls that are insulated with
junk, including floppy discs and toothbrushes (fig.
3), were used in this building designed by East
Sussex studio BBM as a research facility and design
workshop for the University of Brighton's Faculty
of Arts. The architects claim that the Waste House
is the UK's first permanent building constructed
from rubbish and Baker-Brown, who is a senior
lecturer at the university, said the facility is
intended to demonstrate appropriate applications
for unheralded materials [11].
On the other hand, in Brussels, Belgium, an
education tool and case study is created: Build
Reversible in Conception (B.R.I.C.) (fig. 5), a new
module, consisting of a wood frame structure and
prefabricated wall, floor and roof boxes, which is
build, dismantled, reconstructed and transformed 3
times. The size is 70 – 80 m².
The sustainable and reversible teaching module is
part of an education center and will provide
training to future contractors of 12 professions of
construction sector (eg. carpenters, masonry
contractors, painters, interior designers,
electricians, installers of sanitary and heating
units) towards circular economy.
The module B.R.I.C. enables teachers, students and
construction product producers to investigate
together how different products can be
implemented.
The yearly redesign, construction and
deconstruction enables the integration of the latest
evolving techniques and products in the training
module, focusing in reversible design, the use of
new circular building materials and
reclaimed/reused materials, short circuits and
continuous loops fostering local and circular
economy, as well as in circular design of high
energy performance and sustainable use of water
[12].
At this point it is worth mentioning the innovation
of building materials reuse in Japan’s construction
sector, where an entire settlement has been created
in the city of Furano, Hokkaido (fig. 6, 7, 8), with
buildings built from reusable and/or recyclable
materials and as a result, nowadays, it’s a famous
tourist attraction [10].
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Conclusions
Concluding, the transition to the new model of
circular economy for sustainable constructions will
be systemic and transformative worldwide.
Circularity is an essential part of a wider
transformation of industry towards climate
neutrality and long-term competitiveness. It can
deliver substantial material savings throughout
value chains and production processes, generate
extra value and unlock economic opportunities.
Especially, concerning construction sector’s
involvement in circular economy model the EU’s
strategy for a sustainable built environment will
comprehend to:
- address the sustainability performance of
construction products in the context of the
revision of the Construction Product Regulation,
- promote measures to improve the durability and
adaptability of built assets in line with the
circular economy principles for building design;
- use levels to integrate life cycle assessment in
public procurement and the EU sustainable
finance framework;
- consider a revision of material recovery targets
set in EU legislation for construction and
demolition waste;
- promote initiatives to reduce soil sealing
rehabilitate abandoned or contaminated
brownfields and increase the safe, sustainable
and circular use of excavated soils.

Fig. 6 - House made of waste material reuse in
Furano, Hokkaido, Japan.

Fig. 7 - House made of waste material reuse in
Furano, Hokkaido, Japan.

Fig. 8 - House made of waste material reuse in
Furano, Hokkaido, Japan.
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ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Περίληψη
Αν και υπάρχει μόνο ένας πλανήτης η Γη, ο κόσμος θα
καταναλώνει μέχρι το 2050 σαν να υπήρχαν τρεις.
Η παγκόσμια κατανάλωση υλικών όπως βιομάζα, ορυκτά
καύσιμα, μέταλλα και ορυκτά αναμένεται να διπλασιαστεί
τα επόμενα σαράντα χρόνια, ενώ η ετήσια παραγωγή
αποβλήτων προβλέπεται να αυξηθεί κατά 70% έως το
2050.

70

Καθώς, το ήμισυ των συνολικών εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου και περισσότερο από 90% της απώλειας
βιοποικιλότητας και της πίεσης του νερού προέρχονται
από την εξόρυξη και επεξεργασία πόρων, η Ευρωπαϊκή
Πράσινη Συμφωνία ξεκίνησε μια συντονισμένη
στρατηγική για μια ουδέτερη από το κλίμα, οικονομικά
αποδοτική και ανταγωνιστική οικονομία.
Περισσότερο από οποιαδήποτε στιγμή στο παρελθόν είναι
απαραίτητη η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής
οικονομίας και της αποδοτικότητας των πόρων στον
κατασκευαστικό τομέα για τη μείωση της χρήσης πόρων
στο μέλλον.
Η μελέτη αυτή εξετάζει τη μετάβαση από το σημερινό
μοντέλο οικονομίας «πάρε-φτιάξε-πέτα», το οποίο οδηγεί
σε φθηνά προϊόντα μαζικής παραγωγής που
απορρίπτονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους, σε μια
κυκλική οικονομία στον κατασκευαστικό τομέα και την
συμβολή σε μια ανθρώπινη κοινωνία.
Λέξεις κλειδιά: αναστρέψιμος σχεδιασμός κτιρίων,
κυκλική οικονομία, αξιολόγηση κυκλικής δόμησης,
επανάχρηση αποβλήτων στην κατασκευή, διαβατήρια
υλικών.
Εισαγωγή
Κάθε χρόνο, το δομημένο περιβάλλον καταναλώνει 41
δισεκατομμύρια τόνους πόρων, οι περισσότεροι από τους
οποίους στο τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων
καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής. Στην
πραγματικότητα, το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής
αποβλήτων προέρχεται από τον κατασκευαστικό τομέα,
γεγονός που το καθιστά το μεγαλύτερο παραγωγό
απορριμμάτων μαζικά. Με τη μετάβαση σε ένα πλήρως
κυκλικό μοντέλο, αυτή η παγκόσμια οικολογική και
κοινωνική πρόκληση μπορεί να αντιμετωπιστεί και
ταυτόχρονα θα μπορούσαν να διερευνηθούν νέες
εμπορικές ευκαιρίες.
Αυτό ενισχύει επίσης τη μακροπρόθεσμη δέσμευση των
κατασκευαστικών εταιρειών για την καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής και τον περιορισμό των αρνητικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες [1].
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Κατασκευή 2020», η
Θεματική Ομάδα 3 «Αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων»
ανέπτυξε ένα Πρωτόκολλο και Οδηγίες για τα Απόβλητα
Κατασκευών και Κατεδάφισης της ΕΕ (2016), η οποία
επικεντρώθηκε στην επαναχρησιμοποίηση και
ανακύκλωση της συγκεκριμένης ροής αποβλήτων.
Ωστόσο, το επίκεντρο της τρέχουσας πρωτοβουλίας είναι
να παρουσιάσει ένα σύνολο αρχών για τον αειφόρο
σχεδιασμό των κτιρίων με στόχο την παραγωγή λιγότερων
αποβλήτων κατασκευής και κατεδάφισης, καθώς και τη
διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης και της
ανακύκλωσης δομικών υλικών, προϊόντων και δομικών
στοιχείων, συμβάλλοντας στη μείωση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του κόστους κύκλου
ζωής του κτιρίου [1], [2].
Επιπλέον, το δομημένο περιβάλλον έχει σημαντικό
αντίκτυπο σε πολλούς τομείς της οικονομίας, στις τοπικές
θέσεις εργασίας και στην ποιότητα ζωής. Απαιτεί
τεράστιες ποσότητες πόρων και αντιπροσωπεύει περίπου
το 50% του συνόλου του εξαγόμενου υλικού, ειδικότερα
στις αναπτυγμένες χώρες της ΕΕ (Γερμανία, Γαλλία,
Βέλγιο, Ιταλία). Ο κατασκευαστικός τομέας είναι
υπεύθυνος για πάνω από το 35% της συνολικής
παραγωγής αποβλήτων της ΕΕ.
Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την εξόρυξη υλικών,
την κατασκευή δομικών προϊόντων, την κατασκευή και
την ανακαίνιση κτιρίων εκτιμάται στο 5-12% των
συνολικών εθνικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
έτσι η μεγαλύτερη απόδοση του υλικού θα μπορούσε να
εξοικονομήσει το 80% αυτών των εκπομπών [2].
Για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αύξησης της
αποδοτικότητας των υλικών και μείωσης των κλιματικών
επιπτώσεων, η Επιτροπή θα δρομολογήσει μια νέα
ολοκληρωμένη στρατηγική για ένα αειφόρο οικοδομικό
περιβάλλον σχετικά με το κλίμα, την ενέργεια και την
αποδοτικότητα των πόρων, τη διαχείριση των αποβλήτων
κατασκευών και κατεδαφίσεων, την προσβασιμότητα, την
ψηφιοποίηση και τις δεξιότητες, προωθώντας τις αρχές
της κυκλικότητας σε όλο τον κύκλο ζωής των κτιρίων [2].
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Προς μια κυκλική οικονομία
Το πρόβλημα της αρχής «take-make-waste» δεν είναι
αρχικά τα απόβλητα. Η γραμμική οικονομία στην οποία
βασίζεται αυτή η αρχή είναι μια σημαντική αιτία
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και, επιπλέον, οδηγεί στην
εξάντληση των πρώτων υλών από πλούσιες και
αναδυόμενες χώρες ή καλύτερα από τις πλούσιες
μειονότητες τους (fig. 2). Η εξόρυξη πόρων από τις
σύγχρονες και προηγούμενες γενιές θα σταματήσει την
ανάπτυξη του παγκόσμιου πληθυσμού στο μέλλον, έτσι η
αντικατάστασή της από την κυκλική αρχή μπορεί να
διορθώσει αυτήν την έλλειψη δικαιοσύνης [2], [3],[4].
Η στροφή προς μη παρθένα και ανανεώσιμα υλικά θα
επιτρέψει στις κατασκευαστικές εταιρείες να καλύψουν το
κενό της κυκλικότητάς τους μειώνοντας την κατανάλωση
παρθένων υλικών. Με αυτόν τον τρόπο, θα είναι σε θέση
να ελαχιστοποιήσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που
σχετίζονται με την εξαγωγή και επεξεργασία ορυκτών,
καθώς και την καύση ορυκτών καυσίμων. Ταυτόχρονα,
αυτή η μετατόπιση μπορεί να κατέχει όλο και περισσότερο
εμπορικό δυναμικό λόγω της αλλαγής των τιμών υλικού
και ενέργειας και της αυξανόμενης προσοχής για τη
βιωσιμότητα μεταξύ των πελατών [3], [5].
Μια κυκλική αλυσίδα αξίας θα εμφανίσει σημαντικές
αλλαγές, όπως στις ροές υλικών που σχετίζονται με
προϊόντα από πετροβάμβακα, στα οποία η αλυσίδα αξίας
μπορεί να γίνει πλήρως κυκλική. Τα πιο σημαντικά βήματα
προς αυτήν την φιλοδοξία περιλαμβάνουν τη μετάβαση σε
μια πρώτη ύλη που αποτελείται εξ ολοκλήρου από μη
παρθένα και ανανεώσιμα υλικά, προωθώντας την
ανάπτυξη της αντίστροφης εφοδιαστικής και της
υποδομής ανακύκλωσης, δημιουργώντας περισσότερα
προϊόντα υψηλής αξίας που έχουν σχεδιαστεί για να
υποστηρίζουν κερδοφόρα τους προβλεπόμενους κύκλους
υλικών. Πρώτον, η προμήθεια πρώτων υλών θα
απομακρυνόταν από τις εισροές παρθένων και ορυκτών
υλικών, με αποτέλεσμα την αύξηση της χρήσης μη
παρθένων και ανανεώσιμων υλικών. Δεύτερον, τα μη
παρθένα υλικά προέρχονται ολοένα και περισσότερο από
κατασκευαστικές εταιρείες που διαθέτουν αντίστροφη
εφοδιαστική και συνεργασίες με άλλους κλάδους που
παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων. Τρίτον, τα
απόβλητα σε χώρους υγειονομικής ταφής θα μειωθούν
σημαντικά καθώς βελτιώνεται η υποδομή ανακύκλωσης
των αποβλήτων κατεδάφισης, κλείνοντας έτσι τους
βρόχους υλικών [5], [6].
Επιπλέον, μια κυκλική οικονομία είναι αναπαραγωγική από
το σχεδιασμό και στοχεύει να διατηρήσει τα προϊόντα και
τα υλικά σε μόνιμη χρήση, χωρίς την ανάγκη
εκμετάλλευσης πρόσθετων πόρων., καθώς βασίζεται σε
τέσσερις αρχές:
- Απο,σύνδεση της διάθεσης νέων προϊόντων και
υπηρεσιών από τη διαθεσιμότητα πεπερασμένων
πόρων.
- Σχεδιασμός χωρίς απόβλητα, ρύπανση και άλλα
αρνητικά εξωτερικά στοιχεία της οικονομικής
δραστηριότητας που βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία και
τα φυσικά συστήματα. Αυτό περιλαμβάνει τοξικές
ουσίες, εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ατμοσφαιρική
ρύπανση, γη, υδάτινους πόρους και κυκλοφοριακή
συμφόρηση.
- Διατήρηση της υψηλότερης αξίας εξαρτημάτων και
υλικών σχεδιάζοντας τα για επαναχρησιμοποίηση,
επανεπεξεργασία και ανακύκλωση.
- Διατήρηση του κεφαλαίου «φύση», για παράδειγμα, του
εδάφους, μέσω της κυκλοφορίας θρεπτικών συστατικών
και της δημιουργίας συνθηκών αναγέννησης [5].
Βασικά στοιχεία της κυκλικής οικονομίας
Η κυκλική οικονομία προσφέρει διάφορες ευκαιρίες για τη
βελτίωση της αλυσίδας αξιών στη βιώσιμη δόμηση και την
παροχή πρόσθετης αξίας στην κοινωνία. Τα ακόλουθα
περιγράφουν μια επιλογή ευκαιριών υψηλού επιπέδου που
καταδεικνύουν πώς είναι εφικτή η βελτίωση της
κυκλικότητας της αξίας στην κατασκευαστική αλυσίδα.
Αυτή η επιλογή μοχλών έχει αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας
το «πλαίσιο των 7 στοιχείων» που παραθέτονται
παρακάτω και στοχεύει να εμπνεύσει όλους τους
συνδεδεμένους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην
προσπάθεια βελτίωσης της κυκλικότητας των ροών

υλικών. Οι μοχλοί είναι οργανωμένοι σύμφωνα με τα τρία
σημεία μόχλευσης που προσδιορίζονται στην τρέχουσα
αλυσίδα αξίας: (1) χρησιμοποιώντας περισσότερα μη
παρθένα και αναγεννητικά υλικά παρά παρθένα υλικά και
ορυκτά μέσα, (2) αναπτύσσοντας εφαρμογές υψηλής
αξίας, κυκλικού προϊόντος και (3) καταγράφοντας την αξία
των απορριμμάτων κατασκευών και κατεδαφίσεων [5],
[7].
Η κυκλική οικονομία προϋποθέτει δυναμικά συστήματα,
που σημαίνει ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο τελικό σημείο,
αλλά είναι μάλλον μια διαδικασία μετασχηματισμού. Αυτά
τα 7 βασικά στοιχεία κατευθύνουν στη διαδικασία
μετασχηματισμού, με στόχο, τη μείωση και το κλείσιμο της
ροής των πόρων, ενώ μετατοπίζονται σε αναγεννητικούς
πόρους και καθαρή ενέργεια, περιγράφοντας το πλήρες
εύρος των σχετικών κυκλικών στρατηγικών που είναι:
προτεραιότητα στους αναγεννητικούς πόρους, διατήρηση
και επέκταση όσων έχουν ήδη δημιουργηθεί,
χρησιμοποίηση των αποβλήτων ως πόρους, επανεξέταση
του επιχειρηματικού μοντέλου, σχεδιασμός για το μέλλον,
ενσωμάτωση ψηφιακής τεχνολογίας και συνεργασία για τη
δημιουργία κοινής αξίας [5], [7].
Ο οικοδομικός τομέας κινείται προς μια κυκλική
οικονομία
Η επίδραση των κυκλικών αρχών στον κατασκευαστικό
τομέα είναι τεράστια, επειδή τα κτίρια ευθύνονται για
περισσότερο από το 50% της συνολικής χρήσης υλικών
στη γη, συμπεριλαμβανομένων των πολύτιμων μετάλλων
όπως χάλυβας, χαλκός, αλουμίνιο και ψευδάργυρος,
παράγοντας περίπου το 40% όλων των αερίων του
θερμοκηπίου. Με την κυκλική κατασκευή εννοείται ο
σχεδιασμός, η κατασκευή και η κατεδάφιση ενός κτιρίου
με τέτοιο τρόπο ώστε, εκτός από την επαναχρησιμοποίηση
υλικών υψηλής ποιότητας, να αποδίδεται δικαιοσύνη στις
φιλοδοξίες βιωσιμότητας στον τομέα της ενέργειας, του
νερού και της βιοποικιλότητας και των
οικοσυστημάτων.[8]-[9]
Έτσι, σήμερα, σε περίπτωση κατεδάφισης πολλά
εξαρτήματα επαναχρησιμοποιούνται, αλλά σε πολύ μικρό
επίπεδο, για παράδειγμα το σκυρόδεμα και οι πέτρες στη
θεμελίωση νέων δρόμων. Εκτός από το ερώτημα πόσοι
νέοι δρόμοι χρειάζονται ακόμη, αυτός ο τύπος
ανακύκλωσης καταστρέφει την εγγενή ποιότητα των
υλικών και δεν μειώνει την ανάκτηση νέων υλικών.
Τουλάχιστον, ο διαχωρισμός γυαλιού, χάλυβα, ξύλου και
άλλων υλικών μπορεί να γίνει υποχρεωτικός. Επιπλέον,
πολύτιμα υλικά μπορούν να «αποθηκευτούν»
λειτουργώντας με στοχευμένο τρόπο, παρόλο που αυτά τα
κτίρια είναι κυκλικά και ονομάζεται «αστική εξόρυξη». Το
μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι τα ανακυκλωμένα υλικά
είναι συχνά πιο ακριβά από τα νέα. Αλλά, ένα πρώτο βήμα
είναι η πιο αποτελεσματική χρήση των υπαρχόντων
κτιρίων. Προφανώς, μπορεί να σημειωθεί πρόοδος με την
οργάνωση, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή
κυκλικών κτιρίων, όπως αναφέρεται παρακάτω [8],[9]:
- Αστικός Σχεδιασμός.
Προκλήσεις για αστικό σχεδιασμό είναι η αδόμητη γη
εντός της πόλης και η υποχρέωση για την κατασκευή
νέων κτιρίων, μικρότερης έκτασης χρήσης τσιμέντου,
γυαλιού και χάλυβα, καθώς και ορισμένου ποσοστού
επαναχρησιμοποιούμενων υλικών ώστε να έχουν θετική
ενεργειακή απόδοση. Άλλωστε, η μετάβαση σε μια
βιώσιμη δόμηση είναι επιλογή για το 90% των σπιτιών
και το 70% των γραφείων που αναγείρονται [10].
- Επαναχρησιμοποίηση υπαρχόντων στοιχείων.
Η υποχρέωση επαναχρησιμοποίησης μεγάλου ποσοστού
υπαρχόντων εξαρτημάτων έχει εκτεταμένες συνέπειες
για το σχεδιασμό και την κατασκευή νέων κατοικιών.
Έτσι, μετά από κάθε κατεδάφιση, όλα τα υλικά πρέπει
να επιλεγούν, να καθαριστούν, να καταχωρηθούν και να
αποθηκευτούν σε νέες αποθήκες.[8]
- Βιομηχανική παραγωγή και εκτύπωση 3D.
Η κατασκευή εξαρτημάτων σε εργοστάσια με την
ανάπτυξη ανάλογων βιομηχανικών διεργασιών για την
για την 3D εκτύπωση, θα μειώσει τα κόστη κατά 30%
και το χρόνο παράδοσης κατά τουλάχιστον 50%. Για
παράδειγμα, το 2014, η κινεζική εταιρεία WinSun
εκτύπωσε και κατασκεύασε δέκα σπίτια, 195 τ.μ. το
καθένα, σε 24 ώρες, με κόστος 5.000 ευρώ ανά σπίτι,

χρησιμοποιώντας 30-60% λιγότερο υλικό από ότι στην
παραδοσιακή κατασκευή. Το «μελάνι» για τους 3D
εκτυπωτές τους είναι ένα μείγμα ξηρού τσιμέντου και
απορριμμάτων κατασκευής. Η WinSun σχεδιάζει να
ανοίξει 100 εργοστάσια ανακύκλωσης στην Κίνα για να
μετατρέψει τα απόβλητα σε οικονομικό «μελάνι» [8].
Ο αντίκτυπος των κυκλικών αρχών στις πόλειςΠαραδείγματα αστικών κυκλικών κατασκευών
Η κυκλική κατασκευή μειώνει το κόστος στέγασης και
προστατεύει τη γη από την υποβάθμιση, τον
κατακερματισμό και τη μη βιώσιμη χρήση, μειώνει τις
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και βελτιώνει την
ποιότητα ζωής στις πόλεις. Ταυτόχρονα, το τρέχον
εισόδημα από τις πόλεις - το 85% του παγκόσμιου ΑΕΠ συνδέεται στενά με τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου και
φυσικού αερίου, πρώτων υλών, εξαρτημάτων και τελικών
προϊόντων και μεγάλων συμφερόντων κορυφαίων
εταιρειών και κρατών με επιρροή στην οικονομία «takemake-waste». Η ανάπτυξη μιας κυκλικής οικονομίας είναι
μία αντιπαλότητα εξουσίας και επιρροής, που μπορεί να
κερδηθεί μόνο χάρη στην κυκλικότητα μέσω μιας κοινής
προσπάθειας. Αρχικά, οι πόλεις είναι η πλατφόρμα για
αυτήν την αντιπαλότητα, επειδή εκεί συναντώνται όλοι οι
ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ανταλλάξουν ιδέες και
ενδεχομένως να καταλήξουν σε συμφωνία βασισμένη σε
κοινά συμφέροντα [10].
Χωρίς αμφιβολία, ο ρόλος της δημοτικής αρχής είναι
καθοριστικός: Πρώτον, με την συνένωση των
αντιπαλόμενων μερών, την ανάπτυξη εμπνευσμένων
στόχων, την άρση των εμποδίων που προκύπτουν από
τους υπάρχοντες κανονισμούς, τη διευκόλυνση της
ανταλλαγής και την τόνωση καινοτόμων ερευνών, την
υποστήριξη νέων επιχειρήσεων που συμβάλλουν σε
κυκλικές λύσεις και την παροχή οικονομικών κινήτρων, για
παράδειγμα, με τη διαφοροποίηση των φορολογικών
συντελεστών και Δεύτερον, εφαρμόζοντας κυκλικά σχέδια
σε περιοχές όπου η δημοτική αρχή μιας πόλης είναι ο
κύριος υπεύθυνος. Οι τοπικές αρχές έχουν μεγάλη και
άμεση επιρροή μέσω της νομοθεσίας και των επενδύσεων
που σχετίζονται με τον αστικό σχεδιασμό, την έκδοση
οικοδομικών αδειών, συστημάτων κινητικότητας, αστικών
υποδομών, τηλεθέρμανσης, παραγωγής και διανομής
ενέργειας, συλλογής αποβλήτων, δημοτικών φόρων, καθώς
και της τοπικής αγοράς εργασίας [10].
Η έννοια της κυκλικής οικονομίας στον κατασκευαστικό
τομέα έχει ήδη εφαρμοστεί σε μερικές περιπτώσεις στην
Ευρώπη, όπου έχουν κατασκευαστεί κτίρια από
απορρίμματα και επαναχρησιμοποιούμενα δομικά στοιχεία
από βιώσιμα υλικά, όπως το Waste House στο Brighton του
Ηνωμένου Βασιλείου και το B.R.I.C., στις Βρυξέλλες [10],
[11], [12].
Συγκεκριμένα, το Waste House στο Brighton, είναι το
πρώτο μόνιμο κτίριο στο Ηνωμένο Βασίλειο(fig. 1, 4). που
κατασκευάστηκε από απορρίμματα, πλεόνασμα υλικού και
απορριπτόμενο πλαστικό που συγκεντρώθηκε από την
βιομηχανία κατασκευών, από άλλες βιομηχανίες και από
τα σπίτια μας. Η ιδέα, που αναπτύχθηκε με το Cat Fletcher
του FREEGLE UK, ήταν να δοκιμάσει την απόδοση αυτών
των υποτιμημένων πόρων τα επόμενα χρόνια. Επίσης, ένας
από τους κύριους στόχους του έργου ήταν να αποδείξει
"ότι δεν υπάρχουν απόβλητα, παρά μόνο πράγματα σε
λάθος μέρος" [11].
Σε αυτό το κτίριο που σχεδιάστηκε από το East Sussex
studio BBM ως ερευνητικό κέντρο και εργαστήριο
σχεδιασμού για τη Σχολή Τεχνών του Πανεπιστημίου του
Μπράιτον, χρησιμοποιήθηκαν μεταχειρισμένα πλακάκια
ταπήτων για επένδυση τοίχων και μόνωσης,
συμπεριλαμβανομένων δισκετών και οδοντόβουρτσων
(fig. 3). Οι αρχιτέκτονες ισχυρίζονται ότι το Waste House
είναι το πρώτο μόνιμο κτίριο του Ηνωμένου Βασιλείου που
κατασκευάστηκε από σκουπίδια και ο Baker-Brown, ο
οποίος είναι καθηγητής στο πανεπιστήμιο, δήλωσε ότι η
εγκατάσταση προορίζεται να δείξει τις κατάλληλες
εφαρμογές για τέτοιου είδους «υλικά» [11].
Από την άλλη, στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, δημιουργείται
ένα εκπαιδευτικό εργαλείο ως περίπτωση μελέτης: το
Build Reversible in Conception (B.R.I.C) (fig. 5), ένα νέο
δομικό στοιχείο, που αποτελείται από ένα ξύλινο πλαίσιο
και προκατασκευασμένα κουτιά τοίχου, δαπέδου και
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οροφής, το οποίο κατασκευάζεται, αποσυναρμολογείται,
ανακατασκευάζεται και μετασχηματίζεται 3 φορές. Το
μέγεθός του είναι 70 - 80 m². Αυτό το βιώσιμο και
αναστρέψιμο εκπαιδευτικό δομικό υλικό, αποτελεί μέρος
ενός εκπαιδευτικού κέντρου και θα παρέχει εκπαίδευση σε
μελλοντικούς εργολάβους 12 επαγγελμάτων του
κατασκευαστικού τομέα (π.χ. ξυλουργοί, εργολάβοι
τοιχοποιίας, ζωγράφοι, διακοσμητές εσωτερικών χώρων,
ηλεκτρολόγοι, εγκαταστάτες μονάδων υγιεινής και
θέρμανσης) προς την κυκλική οικονομία. Το B.R.I.C.
επιτρέπει στους δασκάλους, τους μαθητές και τους
παραγωγούς δομικών προϊόντων να διερευνήσουν από
κοινού πώς μπορούν να εφαρμοστούν διαφορετικά
προϊόντα.
Ο ετήσιος επανασχεδιασμός, η κατασκευή και η
αποδόμηση επιτρέπουν την ενσωμάτωση των τελευταίων
εξελισσόμενων τεχνικών και προϊόντων σε αυτό το
εκπαιδευτικό δομικό στοιχείο, εστιάζοντας στην
αναστρέψιμη σχεδίαση, στη χρήση νέων κυκλικών
δομικών υλικών και υλικών ανάκτησης /
επαναχρησιμοποίησης και πόρων που προωθούν την
τοπική και κυκλική οικονομία, όπως και στον κυκλικό
σχεδιασμό υψηλής ενεργειακής απόδοσης και βιώσιμης
χρήσης του νερού [12].
Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί και η καινοτομία
επανάχρησης δομικών υλικών στον κατασκευαστικό τομέα
στην Ιαπωνία, όπου στην πόλη Furano στοHokkaido (fig. 6,
7, 8). έχει δημιουργηθεί ολόκληρος οικισμός με κτίρια
δομημένα από επαναχρησιμοποιούμενα ή/και
ανακυκλώσιμα υλικά, ώστε να αποτελεί πόλο έλξης
τουριστικού προορισμού [10].
Επίλογος
Συμπερασματικά, η μετάβαση στο νέο μοντέλο κυκλικής
οικονομίας για βιώσιμες κατασκευές θα είναι συστημική
και μετασχηματιστική παγκοσμίως. Η κυκλικότητα
αποτελεί ουσιαστικό μέρος ενός ευρύτερου
μετασχηματισμού της βιομηχανίας προς την ουδετερότητα
του κλίματος και τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα.
Μπορεί να προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση υλικού σε
όλες τις αλυσίδες αξίας και τις διαδικασίες παραγωγής, να
παράγει επιπλέον αξία και να ξεκλειδώσει οικονομικές
ευκαιρίες.
Ειδικότερα, όσον αφορά τη συμμετοχή του
κατασκευαστικού τομέα στο μοντέλο της κυκλικής
οικονομίας, η ΕΕ στη στρατηγική της για ένα αειφόρο
οικοδομικό περιβάλλον θα συμπεριλάβει να:
- αντιμετωπίσει την απόδοση βιωσιμότητας των δομικών
προϊόντων στο πλαίσιο της αναθεώρησης του
κανονισμού για τα δομικά προϊόντα;
- προωθήσει μέτρα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας
και της προσαρμοστικότητας των κατασκευών
σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας για το
σχεδιασμό κτιρίων;
- χρησιμοποιήσει διαβαθμίσεις για την ενσωμάτωση της
αξιολόγησης του κύκλου ζωής των δομών στις δημόσιες
συμβάσεις και στο πλαίσιο της ΕΕ για τη βιώσιμη
χρηματοδότηση;
- εξετάσει την αναθεώρηση των στόχων ανάκτησης
υλικών που ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ για τα
απόβλητα κατασκευής και κατεδάφισης;
- προωθήσει πρωτοβουλίες για τη μείωση της ρύπανσης
του εδάφους, την αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων ή
μολυσμένων εκτάσεων και την αύξηση της ασφαλούς,
βιώσιμης και κυκλικής χρήσης των ανασκαμμένων
εδαφών.
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