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Περίληψη 
 
Η έννοια της βιωσιμότητας και η επίτευξή της αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στον σχεδιασμό έργων 
υποδομής. Αποτέλεσμα ήταν να αναπτυχθούν πολλά συστήματα με τα οποία αναζητείται η βέλτιστη βιώσιμη 
λύση στην κατασκευή και την λειτουργία των έργων.  
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν εννέα συστήματα εκτίμησης της βιωσιμότητας έργων οδικών υποδομών  
(GreenRoadsTM, GreenLITES, ENVISIONTM, INVEST 1.0, INVEST©, I-LASTTM, BE2ST IN HIGHWAYS, IS 
και CEEQUAL) ως προς τη δομή τους, τον τρόπο λειτουργία τους και τα κριτήρια αξιολόγησής τους.  
Συντάχθηκαν πίνακες και διαγράμματα με τα ποσοστά συμμετοχής των κατηγοριών των κριτηρίων του κάθε 
προγράμματος στη συνολική εκτίμηση των έργων. Δημιουργήθηκαν επτά κοινές κατηγορίες κριτηρίων 
βιωσιμότητας (Οικολογία- Βιοποικιλότητα, Ποιότητα & Διαχείριση Υδάτων, Ενέργεια, Υλικά, Ηχορρύπανση, 
Εκπομπές Ρύπων, Άνθρωπος-Τοπίο). Υπολογίστηκαν τα ποσοστά συμμετοχής των κριτηρίων, που εμπίπτουν σε 
αυτές τις κατηγορίες, στο τελικό αποτέλεσμα της εκτίμησης, καθώς και τα ανάλογα στατιστικά μεγέθη. Όλα τα 
αποτελέσματα ερμηνεύονται στα συμπεράσματα και συνοδεύονται από τους αντίστοιχους πίνακες και 
διαγράμματα. 
 
Λέξειςκλειδιά: Βιωσιμότητα, Σύστημα εκτίμησης, Οδικές υποδομές, Συγκριτική αξιολόγηση 

 
 

Abstract 
 
The concept of sustainability became an integral part of the civil engineering projects both in design and 
construction. In the present paper, an analysis of nine sustainability rating systems (GreenRoadsTM, 
GreenLITES, ENVISIONTM, INVEST 1.0, INVEST ©, I-LASTTM, BE2ST IN HIGHWAYS, IS and 
CEEQUAL) is attempted. The analysis focuses both on an examination of their structure and function and a 
comparative assessment between them. Tables and graphs were conducted in order to analyze the data, which 
included the rates of criteria categories for each rating system. The achievement of both effective comparisons of 
the systems and considerably reliable conclusions was based on the determination of seven common categories 
of criteria, namely Ecology and Biodiversity, Quality & Water Management, Energy, Materials, Noise Pollution, 
Air Pollutant Emissions, Man and Landscape.  The participation rate of the criteria was calculated concluding to 
the final result, as well as some statistical figures.  
 
Keywords: Sustainability, Rating systems, Road Infrastructure, Comparative assessment 

1.  Εισαγωγή 

Η βιωσιμότητα ως όρος εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Τότε για πρώτη 
φορά  άρχισαν να εγείρονται ανησυχίες, καθώς η αυξημένη κατανάλωση των φυσικών πόρων 
λόγω της ταχείας ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισμού συνδέθηκε με την υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος. Ο ορισμός για την αειφορία που τελικά επικράτησε είναι αυτός που 
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προτάθηκε από την Επιτροπή Brundtland, επισήμως γνωστή ως η Παγκόσμια Επιτροπή για 
το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη και αναφέρει ότι:  

«Βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει 
σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες » 
[WCED,1987]. 

Ένας μεγάλος αριθμός μελετών έχει δείξει ότι γενικά τα έργα υποδομής προκαλούν αρνητικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις τόσο κατά τη διάρκεια κατασκευής τους όσο και κατά τη 
λειτουργία τους. Για τον λόγο αυτό καθίσταται επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης μεθόδων και 
πρακτικών με τις οποίες θα είναι δυνατή η κατασκευή οδικών υποδομών, οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την ανθρωπότητα, αλλά με μειωμένες επιπτώσεις για τον άνθρωπο, την 
οικονομία και την φύση. Με αυτό το γνώμονα αναπτύχθηκαν διάφορα συστήματα εκτίμησης 
της βιωσιμότητας οδικών υποδομών, τα οποία θα αξιολογηθούν συγκριτικά στην παρούσα 
εργασία. 

Καθώς τα έργα οδικών υποδομών αποτελούν τα σημαντικότερα και συνηθέστερα έργα που 
πραγματοποιούνται από την ανθρωπότητα και παράλληλα ο σχεδιασμός,  η κατασκευή και η 
λειτουργία τους σχετίζεται άμεσα με τις έννοιες της βιωσιμότητας και της βιώσιμης 
ανάπτυξης, αποφασίστηκε η διενέργεια συγκριτικής μελέτης των κυριότερων υφιστάμενων 
συστημάτων εκτίμησης της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των έργων οδικών υποδομών.  

Αντικείμενο της μελέτης υπήρξαν 9 υφιστάμενα συστήματα εκτίμησης της βιωσιμότητας 
(GreenRoadsTM, GreenLITES, ENVISIONTM, INVEST 1.0, INVEST©, I-LASTTM, 
BE2STINHIGHWAYS, IS και CEEQUAL) σε έργα οδικών υποδομών, που έχουν 
διαμορφωθεί σε διεθνές επίπεδο. 

Στόχο της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη σύγκριση 
της δομής και της λειτουργίας των συστημάτων εκτίμησης, ως προς τα χρησιμοποιούμενα 
κριτήρια αξιολόγησης, τη μέθοδο βαθμονόμησής τους, τις κατηγορίες ταξινόμησης των 
έργων (αποδιδόμενα βραβεία) και την κατανομή της βαρύτητας σε επιλεγμένους τομείς 
βιωσιμότητας.  

2.  Ανάλυση υφιστάμενων συστημάτων εκτίμησης της βιωσιμότητας των 
οδικών υποδομών 

2.1 GreenRoadsTM 

Το Greenroads είναι ένα σύστημα αξιολόγησης έργων οδοποιίας το οποίο αξιολογεί έργα σε 
περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς. Έχει δημιουργηθεί από το 
πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον (University of Washington) το 2010 και αποτελεί μία 
συλλογή των καλύτερων πρακτικών που εφαρμόζονται στον σχεδιασμό και στην κατασκευή 
των οδικών έργων υποδομής. Αποτελείται από προαπαιτούμενα και εθελοντικά κριτήρια. Τα 
εθελοντικά κριτήρια ταξινομούνται σε 6 κατηγορίες και αναλύονται σε 50 εθελοντικά 
κριτήρια, τα οποία στο σύνολό τους μπορούν να αποδώσουν έως και 118 βαθμούς. Για να 
βαθμολογηθεί ένα σύστημα θα πρέπει να πληροί όλα τα προαπαιτούμενα κριτήρια. 

Οι κατηγορίες των εθελοντικών κριτηρίων είναι οι εξής: 

 Περιβάλλον & Νερό 
 Πρόσβαση & Αυτάρκεια 
 Δραστηριότητες κατασκευής 
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 Υλικά & Πόροι 
 Τεχνολογίες οδοστρώματος 
 Προσαρμοσμένα κριτήρια 

 
Τα τέσσερα επίπεδα πιστοποίησης του συστήματος GreenRoads είναι τα ακόλουθα: 

 Πιστοποιημένο (Certified)– όλα τα προαπαιτούμενα κριτήρια + 32-42 βαθμοί από τα 
προαιρετικά κριτήρια (30-40%) 

 Αργυρό (Silver) – όλα τα προαπαιτούμενα κριτήρια + 43-53 βαθμοί από τα 
προαιρετικά κριτήρια (40-50%) 

 Χρυσό (Gold) – όλα τα προαπαιτούμενα κριτήρια + 54-63 βαθμοί από τα προαιρετικά 
κριτήρια 50-60%) 

 Αειθαλές (Evergreen) – όλα  τα προαπαιτούμενα κριτήρια + 64+ βαθμοί από τα 
προαιρετικά κριτήρια (>60%) [Muench, et al., 2011] 

 

 
Σχήμα 1: Κατανομή ποσοστών κριτηρίων συστήματος GreenRoadsTM  

2.2  GreenLITES 

Το GreenLITES είναι ένα σύστημα αυτό-αξιολόγησης το οποίο κατηγοριοποιεί τα έργα 
οδοποιίας με βάση το κατά πόσο ενσωματώνουν βιώσιμες επιλογές σχεδιασμού. Το σύστημα 
αξιολογεί μόνο το στάδιο του σχεδιασμού καθώς δημιουργήθηκε το 2008 για να βοηθήσει το 
Τμήμα Μεταφορών της πολιτείας της Νέας Υόρκης να αξιολογήσει την βελτίωση και να 
αναγνωρίσει τις καινοτόμες πρακτικές στα έργα που σχεδιάζει. Αποτελείται από 5 κατηγορίες 
κριτηρίων και διαθέτει 178 κριτήρια που αποδίδουν 277 βαθμούς. 

Οι κατηγορίες των κριτηρίων είναι: 

 Βιώσιμα εργοτάξια 
 Ποιότητα νερού 
 Υλικά & Πόροι  
 Ενέργεια & Ατμόσφαιρα 
 Καινοτομίες 

 
Τα στάδια πιστοποίησης του συστήματος GreenLITES είναι: 
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 Μη πιστοποιημένο (Non- certified)0-14 (<33%) 
 Πιστοποιημένο (Certified) 15-29 (33 – 67%) 
 Ασημένιο (Silver) 30-44 (67 – 90%) 
 Χρυσό (Gold) 45-56 (90 – 98%) 
 Αειθαλές (Evergreen) 60 και άνω (>98%) [NYSDOT, 2010] 

 

 
Σχήμα 2: Κατανομή ποσοστών κριτηρίων συστήματος GreenLITE 

2.3  ENVISIONTM 

Το σύστημα αξιολόγησης της βιωσιμότητας Envision δημιουργήθηκε από την συνεργασία 
δύο οργανισμών, το πρόγραμμα Zofnass για βιώσιμες υποδομές στο πανεπιστήμιο του 
Harvard και το Ινστιτούτο Βιώσιμων Υποδομών (Institute for Sustainable Infrastructure) το 
2011. Το σύστημα Envision αποτελείται από μία ομάδα «εργαλείων» τα οποία είναι 
χωρισμένα ανάλογα με το στάδιο (stage) και τη φάση (phase) που βρίσκεται το υπό 
αξιολόγηση έργο. Το στάδιο που μας απασχολεί στην παρούσα μελέτη είναι το στάδιο Στάδιο 
2 (που έχει διαχωριστεί σε 4 φάσεις (phases):   

 Προγραμματισμός και σχεδιασμός (Planning & Design) 
 Κατασκευή (Construction) 
 Λειτουργία & Συντήρηση (Operation & Maintenance) 
 Αποδόμηση & Παρόπλιση (Deconstruction & Decommissioning) 

 
Το σύστημα Envision διαθέτει πέντε κατηγορίες κριτηρίων και δεκατέσσερις  υποκατηγορίες. 
Σε αυτές τις κατηγορίες αντιστοιχούν 60 κριτήρια που αποδίδουν συνολικά 700 βαθμούς. Οι 
πέντε κατηγορίες είναι οι ακόλουθες: 

 Ποιότητα Ζωής (Quality of Life) 
 Ηγεσία (Leadership) 
 Καταμερισμός Πόρων (Resource Allocation) 
 Φυσικός Κόσμος (Natural World) 
 Κλίμα & Επικινδυνότητα (Climate and Risk) 

 
Τα επίπεδα πιστοποίησης του συστήματος EnvisionTM είναι τα εξής: 

 Βελτιωμένο (Improved) 
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 Ενισχυμένο (Enhanced) 
 Ανώτερο (Superior) 
 Διατηρούμενο (Conserving) 
 Αποκαταστατικό (Restorative) [ISI, 2012] 

 

Σχήμα 3: Κατανομή ποσοστών κριτηρίων συστήματος ENVISIONTM 

2.4 INVEST 1.0 

Το σύστημα INVEST (Infrastructure Voluntary Evaluation Sustainability Tool), αναπτύχθηκε 
από την Ομοσπονδιακή Ένωση Αυτοκινητοδρόμων (FHWA) των ΗΠΑ, ως μία χρήσιμη, 
διαδικτυακή συλλογή των καλύτερων εθελοντικών πρακτικών, που εφεξής ονομάζονται 
κριτήρια και είναι σχεδιασμένα να βοηθούν τους φορείς των μεταφορών να ενσωματώσουν 
τη βιωσιμότητα στα προγράμματά τους (πολιτικές, διαδικασίες και πρακτικές) και στα έργα 
τους.  

Το σύστημα INVEST 1.0 λαμβάνει υπόψη του το σύνολο του κύκλου ζωής των έργων και 
διαθέτει 3 σκέλη για την αυτοαξιολόγηση του συνόλου των υπηρεσιών που παρέχονται, 
συμπεριλαμβανομένου του Προγραμματισμού του Έργου (System Planning – SP), της 
Ανάπτυξης του Έργου (System Development – PD) και της Λειτουργίας και Συντήρησης 
(Operations and Maintenance – OM). Κάθε ένα από τα τρία αυτά σκέλη βασίζεται σε 
ξεχωριστή συλλογή κριτηρίων και μπορεί να αξιολογηθεί ανεξάρτητα από τα άλλα. Το 
σύστημα INVEST 1.0 περιλαμβάνει εξήντα κριτήρια που ταξινομούνται στα παραπάνω τρία 
σκέλη. 

Στην έκδοση 1.0 του συστήματος INVEST μόνο τα κριτήρια της κατηγορίας “Ανάπτυξη του 
Έργου” είναι βαθμονομημένα, ενώ στα κριτήρια των άλλων 2 κατηγοριών έχουν αποδοθεί 
ισάξιοι βαθμοί. Ο μέγιστος αριθμός κριτηρίων (29) εφαρμόζεται στα εκτεταμένα αστικά έργα 
και διαθέτει συνολική βαθμολογία 126 βαθμών [Bevan, et al., 2012]. 
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Σχήμα 4: Κατανομή ποσοστών κριτηρίων συστήματος INVEST 1.0 

2.5  INVEST© 

Το σύστημα INVEST© σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει τις στρατηγικές επιλογές του 
Τμήματος Οδικών Υποδομών της Κυβέρνησης της Βικτώρια στην Αυστραλία. Το σύστημα 
INVEST© είναι ένα δυναμικό σύστημα που θα ενημερώνεται περιοδικά για να αντανακλά τις 
αλλαγές στη βιομηχανία της οδοποιίας στις καλύτερες πρακτικές και για να ενσωματώνει τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς προκύπτουν νέα προϊόντα ή διαδικασίες  στον τομέα των 
οδικών έργων.  

Υπάρχουν 11 κατηγορίες στο σύστημα INVEST© οι οποίες αντανακλούν το εύρος των 
ζητημάτων που απασχολούν κάθε οδικό έργο, αυτές είναι οι ακόλουθες: 

 Ποιότητα αέρα  (25 βαθμοί) 
 Αλλαγή συμπεριφοράς και χωρητικότητας (21 βαθμοί) 
 Βιοποικιλότητα (38 βαθμοί) 
 Πολιτιστική κληρονομιά (27 βαθμοί) 
 Δεσμεύσεις προς την κοινωνία (20 βαθμοί) 
 Διαχείριση ενέργειας (49 βαθμοί) 
 Σχεδιασμός (27 βαθμοί) 
 Διαχείριση θορύβου (31 βαθμοί) 
 Διαχείριση πόρων (19 - 35 βαθμοί) 
 Αστικός σχεδιασμός (28 βαθμοί) 
 Διαχείριση υδάτινων πόρων (40 βαθμοί) 

 
Ένα έργο για να αξιολογηθεί πρέπει να πληροί τα προαπαιτούμενα και να συγκεντρώσει 
συνολικά 60 βαθμούς. Τα επίπεδα κατάταξης ανάλογα με την τελική βαθμολογία είναι τα 
εξής: 

 1 Αστέρι: Προαπαιτούμενα και τουλάχιστον 60 πόντοι 
 2 Αστέρια: Προαπαιτούμενα και τουλάχιστον 90 πόντοι 
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 3 Αστέρια: Προαπαιτούμενα και τουλάχιστον 130 πόντοι 
 4 Αστέρια: Προαπαιτούμενα και τουλάχιστον 180 πόντοι 
 5 Αστέρια: Προαπαιτούμενα και τουλάχιστον 240 πόντοι    
[VicRoads Environmental Sustainability, 2011] 
 

 
Σχήμα 5: Κατανομή ποσοστών κριτηρίων συστήματος INVEST © 

2.6  I-LASTTM 

Το I-LAST (Illinois – Livable and Sustainable Transportation) είναι ένα σύστημα 
αξιολόγησης της βιωσιμότητας έργων οδοποιίας. Αναπτύχθηκε από το Τμήμα Μεταφορών 
του Ιλινόις (Illinois – Department of Transportation) σε συνεργασία με την κοινότητα των 
μηχανικών και των κατασκευαστών (engineering and construction community). Το I-LAST 
αποτελείται από έναν κατάλογο κριτηρίων (checklist) τα οποία αποτελούν πιθανές βιώσιμες 
πρακτικές για έργα οδοποιίας. 

Όλα τα κριτήρια δεν εφαρμόζονται σε κάθε έργο. Αντιθέτως στόχος του συστήματος I-LAST 
είναι οι ομάδες εργασίας (project teams) να αναγνωρίσουν τις πρακτικές οι οποίες είναι 
εφαρμόσιμες στο εκάστοτε έργο οδοποιίας και να τις προσεγγίσουν. Καθίσταται έτσι 
ανώφελη η σύγκριση της τελικής συγκομιδής βαθμών δύο έργων, καθώς η αξιολόγηση του 
καθενός πραγματοποιείται με διαφορετικά χαρακτηριστικά. 

Οι κατηγορίες κριτηρίων για το σύστημα I-LAST είναι οι εξής: 

 Προγραμματισμός 
 Σχεδιασμός 
 Περιβάλλον 
 Ποιότητα νερού 
 Μεταφορά 
 Φωτισμός 
 Υλικά 
 Καινοτομία 
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 Κατασκευή 
Η επικαιροποιημένη λίστα ελέγχου του συστήματος I-LASTTM σύμφωνα με την 2η έκδοση (v 

2.0) διαθέτει έως 300 συνολικά βαθμούς για 150 κριτήρια [IDOT, 2012]. 

 
Σχήμα 6: Κατανομή ποσοστών κριτηρίων συστήματος I-LAST TM 

2.7 BE2ST IN HIGHWAYSΤΜ 

Το BE2ST-in-HighwaysTM  (Building Environmentally and Economically Sustainable 
Transportation – Infrastructure - HighwaysTM) είναι ένα σύστημα αξιολόγησης το οποίο 
εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού και του σχεδιασμού έργων κατασκευής 
αυτοκινητοδρόμων. Σκοπός του είναι να πραγματοποιηθεί ένας σχεδιασμός βιώσιμος, τόσο 
από οικονομικής πλευράς όσο και φιλικός προς το περιβάλλον. Το σύστημα BE2ST-in-
HighwaysTM αναπτύχθηκε για να παρέχει μία ποσοτικοποιημένη μεθοδολογία αξιολόγησης 
των ωφελειών της κατασκευής βιώσιμων οδικών έργων. Η ποσοτικοποιημένη ανάλυση 
επιτυγχάνεται με τη χρήση της μεθοδολογίας Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής (Life Cycle 
Assessment – LCA) και δεικτών όπως ο Διεθνής Δείκτης Τραχύτητας (IRI – International 
Roughness Index) με στόχο τη συνολική αξιολόγηση του κύκλου ζωής ενός έργου. Η χρήση 
μετρήσιμων μεγεθών έναντι ενός αυθαίρετου συστήματος βαθμολόγησης προσδίδει 
διαφάνεια στο σύστημα αξιολόγησης και μειώνει την πιθανότητα «καθοδήγησης» του 
αποτελέσματος της αξιολόγησης [Lee et. al., 2010]. 

Τα εννέα κριτήρια που χρησιμοποιούνται στο BE2ST-in-HighwaysTM  είναι τα εξής: 

 Κατανάλωση ενέργειας 
 Εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα 
 Συνολική ανακύκλωση υλικών 
 Επί τόπου ανακύκλωση υλικών 
 Κατανάλωση νερού 
 Κοινωνικό κόστος μείωσης CO2 
 Κόστος  ζωής έργου 
 Ηχορύπανση λόγω κυκλοφορίας 
 Επικίνδυνα υλικά  
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Η αξιολόγηση για την βιωσιμότητα ενός εναλλακτικού σχεδίου κατασκευής 
αυτοκινητοδρόμου βασίζεται σε ένα συμβατικό έργο αναφοράς. Έτσι η βαθμολογία  που 
συγκεντρώνεται συγκρίνεται με την βαθμολογία ενός συμβατικού έργου, δηλαδή ενός έργου 
κατά τον οποίο δεν έχουν ληφθεί υπόψη παράγοντες βιωσιμότητας. [Recycled Materials 
Resource Center /University of Wisconsin-Madison, 2010] 
 

 
Σχήμα 7: Κατανομή ποσοστών κριτηρίων συστήματος BE2STinHIGHWAYS TM 

2.8  IS 

Το σύστημα IS (Infrastructure Sustainability) είναι ένα σύστημα αξιολόγησης της 
βιωσιμότητας σε έργα υποδομών. Αναπτύχθηκε από το Συμβούλιο για τη Βιωσιμότητα των 
υποδομών της Αυστραλίας (Infrastructure Sustainability Council of Australia - ISCA). 
 
Το IS μπορεί να αξιολογήσει ένα έργο υποδομής σε τρία στάδια του έργου, μεμονωμένα ή 
όλα μαζί. Τα στάδια αυτά είναι τα εξής: 
 

 Στάδιο Προγραμματισμού& Σχεδιασμού (Planning & Design) 
 Στάδιο Κατασκευής (Construction) 
 Στάδιο Λειτουργίας (Operation) 

 
Τα κριτήρια με βάση τα οποία το σύστημα IS αξιολογεί τα έργα υποδομής χωρίζονται σε 6 
θεματικές ενότητες. Η κάθε μία από αυτές αποτελείται από διαφορετικές κατηγορίες 
κριτηρίων, οι οποίες είναι: 

 Συστήματα Διαχείρισης 
 Προμήθεια & Αγορά 
 Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 
 Ενέργεια & Άνθρακας 
 Νερό 
 Υλικά 
 Εκπομπές σε Αέρα, Νερό & Έδαφος 



 

-10 - 

 Γη 
 Απόβλητα 
 Οικολογία 
 Υγεία, Ευημερία & Ασφάλεια Κοινότητας 
 Συμμετοχή Φορέων 
 Σχεδιασμός Αστικού Περιβάλλοντος & Τοπίων 
 Καινοτομία 

 
Ανάλογα με την τελική αθροιστική βαθμολογία το σύστημα αξιολόγησης IS κατατάσσει το 
υπό αξιολόγηση έργο σε μία από τις επόμενες κατηγορίες: 

 Βαθμολογία < 25: Δεν είναι δυνατόν να λάβει κάποια πιστοποίηση 
 Βαθμολογία: 25-49: Καλό (Good) 
 Βαθμολογία: 50-74: Άριστο (Excellent) 
 Βαθμολογία: 75-100: Πρωτοπόρο (Leading) [ISCA, 2014] 

 

 
Σχήμα 8: Κατανομή ποσοστών κριτηρίων συστήματος IS 

2.9 CEEQUAL 

Το σύστημα CEEQUAL (Civil Engineering Environmental Quality Assessment and Awards 
Scheme), αναπτύχθηκε αρχικά από μια ομάδα του Ινστιτούτου Πολιτικών Μηχανικών του 
Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία υποστηρίζονταν από το Κονδύλιο για την Έρευνα & την 
Ανάπτυξη του Ινστιτούτου και από την Κυβέρνηση του Η.Β. 
 
Το σύστημα CEEQUAL αξιολογεί το βαθμό στον οποίο τα έργα ξεπερνούν τα ελάχιστα ως 
προς τη βιωσιμότητα, που καθορίζονται από τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές. Οι 
κατηγορίες επιβράβευσης ανάλογα με το μέγιστο σύνολο βαθμολογίας που συγκεντρώνουν 
τα υπό αξιολόγηση έργα σύμφωνα με τους εκτιμητές και τους πιστοποιητές είναι: 



 

-11 - 

 
 Πάνω από 25% - βάση 
 Πάνω από 40% - Καλώς 
 Πάνω από 60% - Λίαν Καλώς  
 Πάνω από 75% - Άριστα  

 
Είναι εξαιρετικά απίθανο να επιτευχθεί σύνολο βαθμολογίας 100%, λόγω των 
αντικρουόμενων κριτηρίων σχετικά με περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. Η 
αξιολόγηση του συστήματος CEEQUAL σχεδιάστηκε για να επιβραβεύει τις προσπάθειες 
πέρα από τα νομικώς απαιτούμενα ως προς το περιβάλλον. Επομένως, η βάση στη 
βαθμολογία, δηλαδή πάνω από 25% συνιστά πως η περιβαλλοντική και κοινωνική απόδοση 
του έργου ξεπερνά προσεγγιστικά κατά 15-20% τα ελάχιστα απαιτούμενα από τη νομοθεσία. 
 
Τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στο επικαιροποιημένο εγχειρίδιο αντιστοιχούν στις εξής 
εννέα κατηγορίες από δώδεκα που ήταν στην προηγούμενη έκδοση (4η έκδοση): 
 

 Στρατηγική των έργων  (προαιρετικό) 
 Διαχείριση των έργων 
 Άνθρωποι και κοινότητες 
 Χρήση γης και τοπίου 
 Ιστορικό περιβάλλον 
 Οικολογία και Βιοποικιλότητα 
 Υδάτινο περιβάλλον  
 Χρήση φυσικών πόρων και διαχείριση  
 Μεταφορές 

 
Το σύνολο της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν τα έργα που αξιολογούνται με το εγχειρίδιο 
για τα έργα στο Η.Β. και την Ιρλανδία προέκυψε από βαθμονόμηση που πραγματοποιήθηκε 
με τη βοήθεια των φορέων και με βάση τη σχετική σημασία των ερωτήσεων σε κάθε 
κατηγορία κριτηρίων όπως αξιολογήθηκε από ειδικούς. Η ίδια βαθμονόμηση υπάρχει και για 
το εγχειρίδιο των διεθνών έργων ως σημείο αναφοράς, αλλά για την πραγματοποίηση 
διεθνών αξιολογήσεων πρέπει να προηγηθεί εκ νέου βαθμονόμηση των κριτηρίων 
[CEEQUAL, 2012]. 



 

-12 - 

 
Σχήμα 9: Κατανομή ποσοστών κριτηρίων συστήματος CEEQUAL 

 

3.  Συγκριτική Αξιολόγηση των Συστημάτων Εκτίμησης της Βιωσιμότητας 
των Οδικών Υποδομών 

3.1  Πινακοποιημένη Παρουσίαση των Κριτηρίων των Συστημάτων Εκτίμησης της 
Βιωσιμότητας και της Βαθμονόμησής τους 
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Πίνακας 1: Συγκριτική παρουσίαση συστημάτων αξιολόγησης οδικών υποδομών 

Ονομασία 
συστήματος 

Διαχειριστής 
συστήματος 

Ημερομηνία 
έναρξης 

Τύπος 
συστήματος 
αξιολόγησης 

Ιστοσελίδα 
Επίπεδα 

πιστοποίησης 
Σύνολο 
Βαθμών 

Αριθμός 
κριτηρίων 

Χώρα 
προέλευσης 

Greenroads 
Greenroads 
Foundation 

2010 

πιστοποίηση 
από 

ανεξάρτητο 
μέλος 

https://www.greenroads.org/ 

 Πιστοποιημένο 
 Αργυρό 
 Χρυσό 
 Αειθαλές 

118 50 ΗΠΑ 

GreenLITES NYSDOT 2008 
αυτό-

αξιολόγηση 
https://www.dot.ny.gov/programs/gree

nlites 

 Πιστοποιημένο 
 Αργυρό 
 Χρυσό 
 Αειθαλές 

277 178 ΗΠΑ 

ENVISION 

Institute for 
Sustainable 

Infrastructure 
(ISI) 

2011 

πιστοποίηση 
από 

ανεξάρτητο 
μέλος 

http://www.sustainableinfrastructure.or
g/rating/index.cfm 

 Χάλκινο 
 Αργυρό 
 Χρυσό 
 Πλατινένιο 

700 55 ΗΠΑ 

INVEST 1.0 FHWA 2010 
αυτό-

αξιολόγηση 
https://www.sustainablehighways.org/ - 126 29 ΗΠΑ 

INVEST © VicRoads 2011 
αυτό-

αξιολόγηση 

http://www.vicroads.vic.gov.au/Home/
Moreinfoandservices/Environment/Sus

tainabilityAndClimateChange.htm 
 

 1 αστέρι 
 2 αστέρια 
 3 αστέρια 
 4 αστέρια 
 5 αστέρια 

341 100 Αυστραλία 

I-LAST 
Illinois 

Department of 
Transportation 

2010 
αυτό-

αξιολόγηση 
http://www.irtba.org/Members-

Only/Green-Council-Home 
- 300 150 ΗΠΑ 

BE2ST IN 
HIGHWAY

S 

University of 
Wisconsin 

2010 
αυτό-

αξιολόγηση 
http://rmrc.wisc.edu/be2st-in-

highways/ 
- 19 9 ΗΠΑ 

IS 

Infrastructure 
Sustainability 

Council of 
Australia 

2012 

πιστοποίηση 
από 

ανεξάρτητο 
μέλος 

http://www.isca.org.au/is-rating-
scheme/is-overview/is-rating-tool 

 Καλή 
 Άριστη 
 Πρωτοποριακή 

105 52 Αυστραλία 

CEEQUAL 
CEEQUAL 

Ltd 
2008 

πιστοποίηση 
από 

ανεξάρτητο 
μέλος 

http://www.ceequal.com/ 

 Βάση 
 Καλώς 
 Λίαν Καλώς  
 Άριστα 

4990 179 ΗΒ 
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3.2  Επιλογή κατηγοριών κριτηρίων για τη συγκριτική αξιολόγηση των συστημάτων 
αξιολόγησης 

Με σκοπό να γίνει δυνατή η συγκριτική αξιολόγηση των συστημάτων αξιολόγησης που 
μελετώνται στην παρούσα εργασία, ορίστηκαν επτά συγκεκριμένες κατηγορίες κριτηρίων, οι 
οποίες καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα των κριτηρίων των συστημάτων που αναλύονται και 
κρίθηκαν ότι αποτελούν τους βασικότερους τομείς κριτηρίων σε όλα τα συστήματα 
αξιολόγησης της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των οδικών έργων υποδομής. 

Οι κατηγορίες αυτές συνοπτικά είναι: 

 Οικολογία –Βιοποικιλότητα 
 Ποιότητα &Διαχείριση Υδάτων  
 Ενέργεια 
 Υλικά 
 Ηχορύπανση 
 Εκπομπές Ρύπων 
 Άνθρωπος –Τοπίο 

 
Ακολούθως αναλύονται οι επτά κατηγορίες που επιλέχθηκαν. 

 Οικολογία –Βιοποικιλότητα 
Η κατανομή των βαθμολογιών αυτής της κατηγορίας δεν ήταν δύσκολη καθώς στα 
περισσότερα συστήματα υπήρχε αυτούσια στις λίστες ελέγχου.  Τα κριτήρια που 
συμπεριλήφθηκαν είναι όλα αυτά που αφορούν στην διαχείριση του περιβάλλοντος, στην 
διατήρηση βιότοπων καθώς και στην προφύλαξη και την λήψη μέτρων για την αποφυγή  
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (π.χ. φαινόμενο θερμικής νησίδας). 

 Ποιότητα &Διαχείριση Υδάτων 
Και αυτή η κατηγορία ήταν βασική κατηγορία κριτηρίων σχεδόν σε όλα τα συστήματα 
εκτίμησης της βιωσιμότητας εκτός από ένα σύστημα, στο οποίο η κατηγορία των υδάτων 
ήταν υποκατηγορία. Σε αυτήν την κατηγορία υπάρχουν κριτήρια που αξιολογούν την 
κατανάλωση νερού κατά την κατασκευή, αλλά κυρίως τη διαχείριση των όμβριων υδάτων και 
των απορροών καθώς και τη διαχείριση της ποιότητάς τους. 

 Ενέργεια 
Σε αυτήν την κατηγορία τα κριτήρια που υπήρχαν σε κάθε σύστημα ήταν λίγα σε αριθμό και 
αφορούσαν κυρίως την κατανάλωση ενέργειας κατά την κατασκευή και σε μερικά 
αναφερόταν και η κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία στον τομέα του φωτισμού. 

 Υλικά 
Η κατηγορία αυτή διαθέτει τα μεγαλύτερα ποσοστά βαθμολογίας και αποτελείται κυρίως από 
κριτήρια που αξιολογούν τα υλικά που χρησιμοποιούνται, ως προς τη φιλικότητά τους προς 
το περιβάλλον είναι  και το ποσοστό των υλικών που είναι ανακυκλωμένα. 

 Ηχορύπανση 
Η κατηγορία αυτή λαμβάνει πολύ μικρά ποσοστά. Γεγονός που επαληθεύεται και από την 
ύπαρξη μικρού αριθμού κριτηρίων τα οποία αφορούν στην μείωση του ήχου από την 
κυκλοφορία του υπό εξέταση δρόμου, αλλά και τον εργασιών κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής. 
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 Εκπομπές Ρύπων 
Το κριτήριο αυτό αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από λίγα κριτήρια που αφορούν την 
μείωση αέριων ρύπων από την κυκλοφορία κατά τη λειτουργία του έργου, αλλά και του 
εξοπλισμού και των οχημάτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Στα ποσοστά που αυτής της 
κατηγορίας κριτηρίων κρίθηκε σωστό να συνυπολογιστούν και τα κριτήρια που αφορούν στη 
διευκόλυνση των ποδηλατών σε όποια συστήματα περιλαμβάνονται. 

 Άνθρωπος - Τοπίο 
Στην κατηγορία αυτή προστέθηκαν όλα τα κριτήρια που αφορούν στην ευημερία των 
ανθρώπων και της κοινωνίας γενικότερα σε σχέση με το υπό αξιολόγηση έργο, τα κριτήρια 
που αφορούν τις σχέσεις του έργου με τις τοπικές κοινότητες καθώς και τα κριτήρια που 
αξιολογούν τη πολιτιστική ανάδειξη του τόπου μέσα από το έργο, ειδικά αν υπάρχουν 
στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή. 
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Πίνακας 2 : Ποσοστά βαθμολογίας επιλεγμένων κατηγοριών κριτηρίων ανά πρόγραμμα εκτίμησης της βιωσιμότητας & στατιστικά μεγέθη 

 
 

Στα πεδία όπου υπάρχει το σύμβολο (*) σημαίνει πως τα κριτήρια της κατηγορίας του πίνακα για το συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης 
αντιστοιχούν ως υποκριτήρια σε κάποια άλλη κατηγορία κριτηρίων του συστήματος (πχ. στο σύστημα GreenLITES η κατηγορία 
κριτηρίων «Ηχορύπανση» είναι ενσωματωμένη στην κατηγορία «Ενέργεια»), οπότε το ποσοστό υπολογίστηκε αθροίζοντας τις 
βαθμολογίες των υποκριτηρίων των συστημάτων αυτών σύμφωνα με τις επτά κατηγορίες κριτηρίων του πίνακα, που επιλέχθηκαν για τη 
σύγκριση των συστημάτων. 

Επιπλέον παρατηρούμε πως το σύνολο της βαθμολογίας των κριτηρίων για τις επιλεγμένες κατηγορίες δεν καλύπτει το σύνολο της 
διατιθέμενης βαθμολογίας και συγκεκριμένα σε κάποια συστήματα αξιολόγησης καλύπτει μόλις το 50% της βαθμολογίας. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι σε κάποια συστήματα υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες κριτηρίων, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις 
επιλεγμένες, ωστόσο στα 7 από τα 9 συστήματα  το ποσοστό κάλυψης των κριτηρίων από τις επιλεγμένες κατηγορίες αγγίζει ποσοστό 
πάνω από 67%.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

GreenRoads GreenLITES ENVISION 
INVEST 

1.0 
INVEST  I-LAST 

BE2ST IN 
HIGHWAYS 

IS CEEQUAL M.O. 
ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ 
(VARIATION) 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Οικολογία- 
Βιοποικιλότητα 

11,86% 16,25%* 15% 14,29% 11,14% 13,67%* 11,11% 15,50% 6,19% 12,78% 0,10% 2,93% 

Ποιότητα 
&Διαχείριση 
Υδάτων 

5,93% 7,20% 12,40% 7,14% 11,73% 12,33% 11,11% 7% 5,67% 8,95% 0,08% 2,70% 

Ενέργεια 4,2%* 14,08%* 6,43% 6,35% 14,37% 4%* 11,11% 10,50% 2,5%* 8,17% 0,20% 4,20% 

Υλικά 15,25%* 23,80% 11% 21,43% 10,26% 14,33% 11,11% 7% 19,82%* 14,89% 0,33% 5,38% 

Ηχορύπανση Προαπ. 4,33%* 1,1%* 1,59% 9,09% 3,33% 11,11% 2,33%* - 4,70% 0,15% 3,60% 

Εκπομπές Ρύπων 4,2%* 19,13* 4,29% 3,97% 7,80% 6,67%* 11,11% 8,17%* 1,64%* 7,44% 0,27% 4,92% 

Άνθρωπος -Τοπίο 9,32%* 12,64%* 20,29%* 7,94%* 
16,13%

* 
14,67%

* 
Προαπ. 20% 15,23% 14,53% 0,20% 4,19% 

ΣΥΝΟΛΟ 50,76% 97,43% 70,51% 62,71% 80,52% 69,00% 66,66% 70,50% 51,05% 71,45%     
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4.  Συμπεράσματα 

4.1  GreenRoadsTM 

Στο σύστημα εκτίμησης GreenRoadsTM παρουσιάζονται ποσοστιαίες διαφορές στα επτά 
επιλεγμένα κριτήρια στην κατανομή των βαθμολογιών. Το μεγαλύτερο ποσοστό  το λαμβάνει 
η κατηγορία των Υλικών με 15,25% και το μικρότερο η κατηγορία «Εκπομπή Ρύπων» με  
4,2%. Στο συγκεκριμένο σύστημα ένα μεγάλο ποσοστό της συνολικής βαθμολογίας (18,52%) 
λαμβάνει η κατηγορία Τεχνολογία Οδοστρωμάτων, που δεν αντιπροσωπεύεται στις επτά 
κοινές κατηγορίες κριτηρίων, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό λαμβάνει η κατηγορία Πρόσβαση 
& Ισότητα μέρος της οποίας υπολογίστηκε στην κοινή κατηγορία Άνθρωπος –Τοπίο. Επίσης 
το κοινό κριτήριο «Ποιότητα & Διαχείριση Υδάτων» λαμβάνει χαμηλό ποσοστό μόλις 5,93% 
της συνολικής βαθμολογίας,  γεγονός το οποίο βασίζεται στο ότι η διαχείριση των υδάτων 
διέπεται από πολλούς κανονισμούς των Η.Π.Α και γι’ αυτό δε κρίνεται αναγκαίο να 
επισημαίνεται και από το σύστημα GreenRoadsTM [Muench et al., 2010]. 

4.2 GreenLITES 

Στο σύστημα εκτίμησης GreenLITES παρατηρείται πως από τα επτά επιλεγμένα κοινά 
κριτήρια τα δυο λαμβάνουν σχετικά υψηλά ποσοστά. Τα κριτήρια αυτά είναι τα Υλικά και οι 
Εκπομπές Ρύπων με ποσοστά 23,8% και 19,13% αντίστοιχα, ακολουθώντας την κατανομή 
της βαθμολογίας που εμφανίζει το σύστημα και στις δικές του αντίστοιχες κατηγορίες 
κριτηρίων. Ενώ η κάλυψη των επιλεγμένων κατηγοριών αγγίζει σχεδόν το 100%. 

4.3 ENVISIONTM 

Στο σύστημα αξιολόγησης ENVISIONTM από τα επτά επιλεγμένα κριτήρια μεγαλύτερο 
ποσοστό λαμβάνει η κατηγορία Άνθρωπος – Τοπίο (20,29%). Επίσης αρκετά υψηλό ποσοστό 
καταλαμβάνουν οι κατηγορίες Διαχείριση –Υδάτων (12,4%) και Οικολογία – 
Βιοποικολότητα (15%). Η κάλυψη των κριτηρίων του συστήματος από τις επιλεγμένες 
κατηγορίες είναι αρκετά υψηλή (70,51%) 

4.4 INVEST 1.0 

Στο σύστημα αξιολόγησης INVEST 1.0 το υψηλότερο ποσοστό το σημειώνει η κατηγορία 
των Υλικών με 21,43%, ενώ το χαμηλότερο η κατηγορία της Ηχορύπανσης  με 1,59%.  Στο 
συγκεκριμένο σύστημα δίνεται επίσης έμφαση και στην κατηγορία των υλικών, ενώ 
παρατηρείται ότι η κάλυψη των κριτηρίων από τις επιλεγμένες κατηγορίες κριτηρίων 
βρίσκεται σε ανεκτά επίπεδα (≈63%) 

4.5 INVEST © 

Στο σύστημα INVEST© παρατηρείται μία ισορροπία μεταξύ των επτά επιλεγμένων 
κριτηρίων. Το μεγαλύτερο ποσοστό λαμβάνει η κατηγορία Άνθρωπος –Τοπίο με 16,13% και 
ακολουθεί η κατηγορία των Υλικών με 14,37%, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφεται 
στην κατηγορία «Εκπομπές Ρύπων». Η κάλυψη των κριτηρίων του συστήματος από τις 
επιλεγμένες κατηγορίες βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο και φτάνει το 80%. 
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4.6  I-LASTTM 

Στο σύστημα I-LASTTM παρατηρείται σχετική ανισοσταθμία στην κατηγορίες των επτά 
κοινών κριτηρίων. Από τα επιλεγμένα κριτήρια τα μεγαλύτερο ποσοστά σημειώνουν οι 
κατηγορίες Άνθρωπος –Τοπίο (14,67%) και τα Υλικά (14,33%), ενώ το μικρότερο η 
κατηγορία Ηχορύπανση με μόλις 3,33%. Η κάλυψη των κριτηρίων του συστήματος από τις 7 
κατηγορίες φτάνει περίπου το 70%. 

4.7 BE2ST IN HIGHWAYS 

Στο σύστημα BE2ST IN HIGHWAYS παρατηρούμαι πως όλα τα κριτήρια είναι ισόβαθμα 
αλλά δίνεται στον χρήστη η δυνατότητα να αλλάξει τα ποσοστά καθώς η αξιολόγηση και η 
βαθμολογία γίνεται μέσα από λογισμικό πρόγραμμα. Το ποσοστό κάλυψης των κριτηρίων 
φτάνει και σε αυτό το σύστημα περίπου το 70%. 

4.8 IS 

Στο σύστημα IS τα ποσοστά δύο επιλεγμένων κριτηρίων είναι αισθητά πιο υψηλά από αυτά 
των υπολοίπων. Τα κριτήρια αυτά είναι το «Άνθρωπος –Τοπίο» με ποσοστό 20% και το 
«Οικολογία –Βιοποικιλότητα» με ποσοστό 15,5%. Η κάλυψη των κριτηρίων του συστήματος 
κινείται και σε αυτό το σύστημα στο ποσοστό του 70%. 

4.9 CEEQUAL 

Στο σύστημα CEEQUAL δεσπόζουν τα ποσοστά δύο κοινών κριτηρίων, αυτό των Υλικών 
(19,82%) και αυτό του Άνθρωπος –Τοπίο (16%). Τα άλλα πέντε επιλεγμένα κριτήρια 
περιορίζονται σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά, ωστόσο και σε αυτό το σύστημα παρατηρείται 
πολύ χαμηλή κάλυψη των επιλεγμένων κατηγοριών με ποσοστό μόλις 51,05%. 

4.10  Συνολικά συμπεράσματα 

Συνολικά μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα, σύμφωνα πάντα και με τα στατιστικά στοιχεία 
που εμφανίζονται στον πίνακα 2, πως οι επτά κατηγορίες των επιλεγμένων κοινών κριτηρίων 
μπορούν να ταξινομηθούν με φθίνουσα σειρά, από άποψη βαρύτητας στο αποτέλεσμα της 
αξιολόγησης της βιωσιμότητας και για τα εννέα συστήματα εκτίμησης, ως εξής: 

1. Υλικά 
2. Άνθρωπος – Τοπίο 
3. Οικολογία/ Βιοποικιλότητα 
4. Ποιότητα/ Διαχείριση υδάτων 
5. Ενέργεια 
6. Εκπομπές ρύπων 
7. Ηχορύπανση 

 
Επίσης σημαντικό να αναφερθεί είναι πως στα έξι από τα εννέα υπό σύγκριση συστήματα 
αξιολόγησης της βιωσιμότητας το ποσοστό κάλυψης των κριτηρίων των συστημάτων αυτών 
από τις επιλεγμένες κατηγορίες κριτηρίων αγγίζει το 70% περίπου, επομένως η επιλογή των 
κατηγοριών αυτών κρίνεται αντιπροσωπευτική και μπορεί να αξιοποιηθεί για τη διαμόρφωση 
ενός νέου συστήματος αξιολόγησης της βιωσιμότητας των οδικών υποδομών. 
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