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1. Εηζαγφγή 
  

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε αχμεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο νδήγεζε 

ζηε ρξήζε θξηηεξίσλ αεηθνξίαο ζηα αζηηθά ζπζηήκαηα θαη ην ζρεδηαζκφ 

θηηξίσλ. Η αεηθφξνο αλάπηπμε απαηηεί ηελ εμέηαζε ελφο ζπλφινπ 

αιιειεμαξηψκελσλ ζηνηρείσλ, φπσο ε κείσζε ηεο δήηεζεο ελέξγεηαο θαη ηεο 

θαηαλάισζεο λεξνχ, ειαρηζηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ θαη ηεο ξχπαλζεο θαη ε 

παξνρή απνηειεζκαηηθψλ δεκφζησλ κεηαθνξψλ. Ο πξάζηλνο ρψξνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νηθνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ θηηξίσλ, είλαη κφλν 

έλα θνκκάηη απφ ην παδι. ε απηή ηελ πξνζέγγηζε βηψζηκεο θαηαζθεπήο, ην 

θιείζηκν ησλ πιηθψλ θαη ησλ πδάηηλσλ θχθισλ θαη ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο απνηεινχλ ζηφρνπο πξνηεξαηφηεηαο.  

Πξφζθαηα, θαζνξίζηεθε ε έλλνηα ηεο Πξάζηλεο Τπνδνκήο σο ην ζχλνιν ησλ 

αλζξσπνγελψλ παξεκβάζεσλ πνπ παξέρνπλ πνιιαπιέο - θηιηθέο σο πξνο 

ην πεξηβάιινλ –ιεηηνπξγίεο ηφζν ζε θηηξηαθέο φζν θαη ζπλνιηθά ζε αζηηθέο 

θιίκαθεο. Μεηαμχ απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ, μερσξίδνπλ  ε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο απφ ην θηίξην, ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κέζσ ηεο 

κείσζεο ησλ ζεξκνθξαζηψλ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ κεηξηαζκνχ ηεο αζηηθήο 

ζεξκφηεηαο. Απφ απηή ηελ άπνςε, κεξηθέο απφ ηηο πην θαηλνηφκεο θαη 

ελδηαθέξνπζεο ιχζεηο γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη ηα νηθνινγηθά ζπζηήκαηα 

θαηαζθεπήο θηηξίσλ, ηα νπνία θαηά θχξην ιφγν απνηεινχληαη απφηηο πξάζηλεο 

ζηέγεο θαηηηο πξάζηλεο πξνζφςεηο. Έηζη, ελψ παξαδνζηαθά ε πξαζηλάδα ζηελ 

αξρηηεθηνληθή ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο γηα αηζζεηηθνχο ιφγνπο, ζήκεξα ε 

ρξήζε ηεο δηθαηνινγείηαη θαη απφ νηθνινγηθνχο - νηθνλνκηθνχο ιφγνπο,  φπσο 

είλαη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ε αλζεθηηθφηεηα ησλ δνκηθψλ πιηθψλ, ε 

βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ θιίκαηνο, ε ζηήξημε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θιπ. 

Μειέηεο ππνδεηθλχνπλφηη ην «πξαζίληζκα» ησλ ηνίρσλ ελφο θηηξίνπ έρεη 

ελδερνκέλσο κεγαιχηεξε επίδξαζε ζην θηηξηαθφ πεξηβάιινλ απφφηηνη 

πξάζηλεο ζηέγεο.Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε επηθάλεηα ησλ ηνίρσλ 

ησλ θηηξίσλ είλαη πάληα κεγαιχηεξε απφ ηελ πεξηνρή ηεο νξνθήο. ε ςειά 

θηίξηα απηή ε επηθάλεηα κπνξεί λα είλαη σο θαη 20 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηελ 

επηθάλεηα ζηέγεο. Όζνλ αθνξά ην «πξαζίληζκα» σο παζεηηθφ ζχζηεκα 
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εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηα θηίξηα, ππάξρνπλ νξηζκέλα ηερληθά ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηε ζεξκηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά.Γηα παξάδεηγκα, εξσηήζεηο εγείξνληαη  

σο πξνο ην απνηέιεζκα ηεο ζθίαζεο ησλ θπηψλ, ε ηεο ηθαλφηεηαοηνπο λα 

παξεκπνδίδνπλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ή ην πφζν απνηειεζκαηηθά ςχρνπλ ην 

θηηξηαθφ πεξηβάιινλ κέζσ ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο ηνπο. Απηά είλαη κεξηθά απφ 

ηα θχξηα ζέκαηα πνπ έρνπλ κειεηεζεί απφ ηνπο εξεπλεηέο.  

ε απηφ ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη ε εξγαζία κε ηα θπηά δελ 

απνηειεί εχθνιε ππφζεζε θαη ζπλήζσο δελ είλαη δπλαηφλ λα γεληθεπζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα κηαο κειέηεο εμαηηίαο ηνπ θαηξνχ ή ηεο γεληθφηεξεο 

θαηάζηαζεο, ε νπνία επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ ή ηε ρξήζε θάζε 

θπηηθνχ είδνπο (θπιινβφια ή πνιπεηή).Δπηπιένλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

ζεκεξηλψλ ζπζηεκάησλ, φπσο νη πξάζηλεο πξνζφςεηο ή ησλ πξάζηλσλ 

ηνίρσλ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε εζθαικέλε εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ δηάθνξσλ εξεπλψλ.  

Σα ηξέρνληα ζπζηήκαηα γηα ην πξαζίληζκα ηεο επηθάλεηαο ησλ θαηαζθεπψλ 

δελ είλαη απιέο επηθάλεηεο πνπ θαιχπηνληαη κε βιάζηεζε. Τπάξρνπλ αξθεηά 

ζπζηήκαηα πξάζηλσλ επηθαλεηψλ, φπσο νη πξάζηλεο ζηέγεο θαη νη πξάζηλνη 

ηνίρνη, ζηα νπνία ε ηερλνινγία πνπ αλαπηχζζεηαη ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο 

απφδνζεο θαη ηεο καθξνδσίαο. Σα ζπζηήκαηα νηθνινγηθήο πξνζηαζίαο, φπσο 

νη πξάζηλεο νξνθέο θαη νηπξάζηλνη ηνίρνη, ρξεζηκνπνηνχληαη σο αηζζεηηθή 

ηδηφηεηα ζε θηίξηα. Απηά ηα ζπζηήκαηα κπνξνχλ επίζεο λα απνηειέζνπλ 

κέξνο κηαο βηψζηκεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αζηηθψλ 

πεξηνρψλ θαη ηελ αλαθαίληζε ησλ θηηξίσλ. ε αζηηθή θιίκαθα, νη πξάζηλεο 

νξνθέο θαη νη πξάζηλνη ηνίρνη ζπκβάιινπλ ζηελ ελζσκάησζε ηεο βιάζηεζεο 

ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ ρσξίο λα θαηαιακβάλνπλ  ρψξν ζε επίπεδν δξφκνπ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε βιάζηεζε πνπ θαιχπηεη ηα θηίξηα, φηαλ εθαξκφδεηαη 

ζε κηα ζεκαληηθή θιίκαθα αζηηθνχ ηνπίνπ, κπνξεί λα βειηηψζεη ην αζηηθφ 

πεξηβάιινλ ζπκβάιινληαο ζηελ αζηηθή βηνπνηθηιφηεηα, ζηε δηαρείξηζε ησλ 

θαηαηγίδσλ,  ζηε πνηφηεηα αέξα, ζηε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ζην 

κεηξηαζκφ ηεο ζεξκφηεηαο. Σαπηφρξνλα, ε εθαξκνγή ηνπο κπνξεί λα έρεη, 

εθηφο απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο πηπρέο, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε. Απηά 

ηα ζπζηήκαηα ελζαξξχλνπλ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, έρνπλ 

ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα κε ηελ πξφθιεζε ςπρνινγηθήο επεμίαο ιφγσ ηεο 
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παξνπζίαο ηεο βιάζηεζεο, ηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ησλ πφιεσλ, ηελ αχμεζε 

ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ. Σέινο ιεηηνπξγεί σο ζπκπιεξσκαηηθφ κέζν ζεξκηθήο 

θαη αθνπζηηθήο πξνζηαζίαο. 

ε θιίκαθα θηηξίσλ ε βιάζηεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηνπ 

κηθξνθιίκαηνο ηφζν ην ρεηκψλα  φζν θαη ην θαινθαίξη, ιεηηνπξγψληαο σο 

ζπκπιεξσκαηηθφ κνλσηηθφ ζηξψκα ην ρεηκψλα θαη παξέρνληαο ζθηά θαη έλα 

θαηλφκελν ςχμεο ιφγσ ηεο δηαπλνήο ην θαινθαίξη. Η βιάζηεζε απνξξνθά 

κεγάιεο πνζφηεηεο ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο, ελψ ε επίδξαζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο ςχμεο ιφγσ ηεο δηαπλνήο ησλ θπηψλ κπνξεί λα κεηψζεη 

πεξαηηέξσ ηηο επηπηψζεηο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, παξνπζηάδνληαο 

απμεκέλα επίπεδα πγξαζίαο θαη ρακειφηεξεο επηθαλεηαθέοζεξκνθξαζίεο 

θάησ απφ ηηο ζθιεξέο επηθάλεηεο. Πξφζθαηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη νη 

πξάζηλνη ηνίρνη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ειέγρνπλ ηηο απμνκεηψζεηο 

ζεξκφηεηαο, ζπκβάιινληαο ζηε βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήοζεξκνθξαζίαο θαη 

κεηψλνληαο ηε δήηεζε ελέξγεηαο είηε γηα ζέξκαλζε είηε γηα ςχμε. 

Σα ζπζηήκαηα θάζεηεο θχηεπζεο είλαη ν θνηλφο φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζε φιεο 

ηηο κνξθέο ζπζηεκάησλ θπηηθήο θάιπςεο ησλεπηθαλεηψλ ησλ θηηξίσλ. Οη 

παξαδνζηαθέο κέζνδνη πξάζηλνπ ηνίρνπ είλαηηζηνξηθά γλσζηέο, απφ ηνπο 

Κξεκαζηνχο Κήπνπο ηεο Βαβπιψλαο, ηελ Ρσκατθή απηνθξαηνξία θαη ηελ 

αξραία Διιάδα. ε κεζνγεηαθά θιίκαηα, ραξαθηεξηζηηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ακπέιηα ψζηε λα θαιπθζνχλ νη πέξγθνιεο, ζθηάδνληαο ην θηίξην ή ηνίρνπο 

θηηξίσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ρακειφηεξσλ ζεξκνθξαζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζέξνπο. Απφ ηνλ 17ν θαη 18ν αηψλα, μεθίλεζε ε ρξήζε αλαξξηρεηηθψλ θπηψλ 

ζε ηνίρνη θηεξίσλ θπξίσο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ Κεληξηθή Δπξψπε. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην Βξεηαληθφ κνπζείν θαη ην Μνπζείν 

Φπζηθήο ηζηνξίαο ηνπ Λνλδίλνπ. Σνλ 19ν αηψλα μπιψδε ή αλαξξηρψκελα θπηά 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε δηάθνξεο θαηαζθεπέο, ζε επξσπατθέο θαη 

βνξεηνακεξηθαληθέο πφιεηο. 

Οη πξψηεο έξεπλεο γηα πξάζηλεο πξνζφςεηο βαζίζηεθαλ ζε βνηαληθέο 

ηαμηλνκήζεηο. Ωζηφζν, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 κηα λέα ηδέα πξνέθπςε φζνλ 

αθνξά ηηο πξάζηλεο πξνζφςεηο θαη απηή ήηαλ ε αλάιπζε ηεο ζπλεηζθνξάο 

ηνπο ζηελ ελίζρπζε ηεο αεηθνξίαο ζηηο πφιεηο. ε απηή ηελ ηδέα εληζρπηηθά 
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επέδξαζε ε αχμεζε ηεο νηθνινγηθήο επαηζζεζίαο ησλ θάηνηθσλ ησλ κεγάισλ 

πφιεσλ θαη ηα νηθνινγηθά θηλήκαηα ήδε απφ ηνλ 19ν αηψλα. Σν γεξκαληθφ 

θίλεκα Jugendstil(ArtNouveau) απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ελζάξξπλε ηελ 

θαηαζθεπή θήπσλ ζηα ζπίηηα κε θάζε ηξφπν. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

πεξηφδνπ πξνέθπςαλ κεξηθά νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα ψζηε λα δνζνχλ 

θίλεηξα γηα ηελ ηνπνζέηεζε πξάζηλσλ πξνζφςεσλ.Σν Βεξνιίλν απνηειεί έλα 

εμέρνλ παξάδεηγκα, θαζψο απφ ην 1983 έσο ην 1997,  έρνπλ εγθαηαζηαζεί 

245.584 ηεηξαγσληθά κέηξα πξάζηλσλ πξνζφςεσλ ζηελ πφιε . 

Η εξγαζία απηή απνζθνπεί ζηελ κειέηε ησλ θχξησλ ζπζηεκάησλ πξάζηλνπ 

ηνίρνπ πνπ είλαη δηαζέζηκα, ζπζηεκαηνπνηψληαο ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηελ ηερλνινγία ηνπο. 

Μηα αλαδήηεζε ησλ πξάζηλσλ ηνίρσλ, πνπ δηαηίζεληαη δηεζλψο ζηελ αγνξά ή 

ζε βάζεηο δεδνκέλσλ  (π.ρ. Esp @ cenet, FreePatents Online, FreshPatents, 

GooglePatents, Lusopat,), επέηξεςε ηελ ηαπηνπνίεζε θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ 

ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα. Πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε 

φηη απηφο είλαη έλαο ηνκέαο πνπ ρξήδεη ζπλερνχο ελεκέξσζεο. Ωζηφζν, νη 

ιχζεηο πνπ αλαιχζεθαλ ζπληζηνχλ έλα θνηλά απνδεθηφ  πιαίζην γηα λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξάζηλσλ ηνίρσλ φζνλ αθνξά 

ηε δηακφξθσζε, ηε ζχλζεζε θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Απηή ε 

εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν θχξηεο ελφηεηεο. Πξψηνλ, κηα ηαμηλφκεζε ησλ 

πξάζηλσλ ζπζηεκάησλ ηνίρσλ ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Γεχηεξνλ, ηηο θχξηεο απαηηήζεηο ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ πξάζηλνπ ηνίρνπ 

φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο, ηηο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηνπο θαη ην θφζηνο. Γηα λα ζπγθξίλνπκε ηα 

δηάθνξα ζπζηήκαηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, αλαιχζακε ηε ζχλζεζή ηνπο 

βάζεη ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ: ζηνηρεία ππνζηήξημεο, κέζα θαιιηέξγεηαο, 

βιάζηεζε, απνζηξάγγηζε θαη άξδεπζε. Δπηπιένλ, δεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο 

ηνπο, πξνζηέζεθαλ δχν ππνηκήκαηα πξνζηέζεθαλ γηα λα επηθεληξψζνπκε, 

πξψηα ζηηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ησλ ζπζηεκάησλ θαη 

δεχηεξνλ ζηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη ην θφζηνο ησλ ζπζηεκάησλ 

απηψλ. 
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Εικόνα 1 Ξενοδοτείο Atlas, Βιεηνάμ 

 

 

Εικόνα 2 Πράζινος ηοίτος ζηο εζωηερικό ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηης Οηάβα 

 

2. Καηεγορηοποίεζε 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ππάξρεη αλάπηπμε ζε ηερλνινγία πξάζηλσλ ηνίρσλ 

είλαη ζεκαληηθφ λα εληνπίζνπκε θαη λα ηαμηλνκήζνπκε φια ηα ππάξρνληα 

ζπζηήκαηα, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο θαηαζθεπήο θαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά. 

Οη ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο νλνκαηνινγίεο φηαλ αλαθέξνληαη ζε 

φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ πξάζηλσλ ζπζηεκάησλ. Κάπνηνη ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ 

φξν "θάζεηνο θήπνο" άιινη ηνπο απνθαινχλ "ζπζηήκαηα θαηαθφξπθεο 

θχηεπζεο, "πξάζηλα θαηαθφξπθα ζπζηήκαηα "ή" ζπζηήκαηα θαηαθφξπθνπ 

πξαζηλίζκαηνο (VGS) ". Όηαλ αλαθέξνληαη ζε άκεζεο ή έκκεζεο πξάζηλεο 

πξνζφςεηο, (Ottelé et al and Perin et al.) ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο φξνπο άκεζσλ 



8 
 

πξάζηλσλ ζπζηεκάησλ θαη έκκεζσλ πξάζηλσλ ζπζηεκάησλ, αληίζηνηρα. Μηα 

άιιε έλλνηα πνπ νλνκάδεηαη "Biowalls" αλαθέξζεθε απφ ηνπο Francis et al. 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ πξάζηλσλ ηνίρσλ ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε έλλνηα ηνπ πξάζηλνπ ηνίρνπ αλαθέξεηαη ζε φια ηα 

ζπζηήκαηα ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ νηθνδφκεζε κηαο θαηαθφξπθεο 

επηθάλεηαο (π.ρ. πξνζφςεηο, ηνίρνη, δηαρσξηζηηθά ηνηρψκαηα θ.ιπ.) κε κηα 

πνηθηιία θπηηθψλ εηδψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ ιχζεσλ κε 

ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα θπηψλ πάλσ, κέζα ή έμσ απφ ηνλ ηνίρν ελφο θηηξίνπ. 

ε απηή ηελ εξγαζία πξνηείλεηαη κηα ηαμηλφκεζε πξάζηλσλ ηνίρσλ ζχκθσλα 

κε ηα δηάθνξα ππάξρνληα ζπζηήκαηα θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά (βι. ρήκα 1). 
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2.1 Πράζηλες προζόυεης” θαη “Ζφληαλοί ηοίτοη” 

Πξαθηηθά νη θάζεηνη θήπνη ρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: ηηο 

“πράζηλες προζόυεης” θαη ηνπο “δφληαλούς ηοίτοσς”. 

Θα κπνξνχζε λα πεη θαλείο πσο ν πην απιφο “πξάζηλνο ηνίρνο” κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί κε ηε θχηεπζε αλαξξηρφκελσλ θπηψλ ζην έδαθνο ή ζε 

θπηνδνρεία. Σα αλαξξηρψκελα ζα αλαπηπρζνχλ θαη ηειηθά ζα θαιχςνπλ ηνλ 

ηνίρν ή έλα κέξνο ηνπ. ε απηή ηε ζθέςε ζηεξίδνληαη νη “πξάζηλεο 

πξνζφςεηο”. Φπζηθά ε ηερλνινγία ηνπο δελ είλαη ηφζν απιντθή, αθνχ γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπο ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθέο δνκέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα 

αλαξξηρψκελα θπηά (ψζηε λα κελ επεξεάδνπλ ηνλ ηνίρν), ηα νπνία 

θπηεχνληαη είηε ζην έδαθνο, είηε ζε θπηνδνρεία ελδηάκεζα ηνπ ηνίρνπ 

(παξάζπξα, κπαιθφληα). Δθηφο απφ αλαξξηρψκελα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

θξεκνθιαδή θπηά, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη θπηεκέλα αθφκα θαη ζε 

ηαξαηζφθεπν. Οη “πξάζηλεο πξνζφςεηο” κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη 

απηφλνκνπο θάζεηνπο θήπνπο, φπνπ δελ είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία 

θάπνηνπ ηνίρνπ.  

2.1.1. Σσζηήκαηα “πράζηλφλ προζόυεφλ” 

Οη πξάζηλεο πξνζφςεηο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε άκεζεο ή έκκεζεο. Οη 

άκεζες πράζηλες προζόυεης είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ θπηά πνπ 

αλαξξηρψληαη απφ κφλα ηνπο κε ηε ρξήζε ηνπ πιηθνχ ηνπ ηνίρνπ πξφζνςεο 

ηνπ θηηξίνπ σο ππνζηήξημε. ε απηφ ηνλ ηχπν ζπλήζσο ηνπνζεηνχληαη ζηε 

βάζε ηεο πξφζνςεο ηνπ θηηξίνπ απιά ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο 

πξνζθνιιεκέλα ζηνλ ηνίρν. 

Ο Hoyano κειέηεζε ηε ρξήζε θπηψλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο 

θαη πψο επεξεάδεη απηφ ην θαηλφκελν ην ζεξκηθφ πεξηβάιινλ ηνπ θηηξίνπ. Μηα 

απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κειεηήζεθαλ ζε απηή ηελ εξγαζία ήηαλ ε επίδξαζε 

κηαο Παξαδνζηαθήο Πξάζηλεο Πξφζνςεο πνπ θαηαζθεπάζηεθε κε ηνλ 

Ιαπσληθφ θηζζφ (Parthenocissustricuspidata), πνπ βξίζθεηαη ζηε δπηηθή 

πιεπξά (ηνίρνο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πάρνπο 15cm) δηψξνθεο 
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κνλνθαηνηθίαο ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ηνπ Σφθην , θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν. ε 

απηή ηε κειέηε κεηξήζεθαλ νη εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο 

επηθάλεηαο ηνηρνπνηίαο. Λφγσ ηεο αληηειηαθήο επίδξαζεο ηεο πξάζηλεο 

πξφζνςεο, παξαηεξήζεθε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο εμσηεξηθήο 

επηθάλεηαο ζηνπο 13 ° C ζε 15hin θαη παξαηεξήζεθαλ ζεξκνθξαζίεο 

εζσηεξηθήο επηθάλεηαο έσο 11 ° C ζηα 18h. Η ππνινγηδφκελε κείσζε ηεο  

ζεξκφηεηαο κέζσ ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ θηηξίνπ ιφγσ απηνχ αθνχ 

ήηαλ έλα ηέηαξην (50 kcal / m2h) ηεο κέγηζηεο ηηκήο πνπ ππνινγίζηεθε ρσξίο 

απηφ (200kcal / m2h). Ο Hoyano ππνγξακκίδεη ην γεγνλφο φηη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο λχρηαο παξαηεξήζεθε θάπνηα ζηαζηκφηεηα ηνπ αέξα ζηελ πξάζηλε 

πξφζνςε κε επαθφινπζν αξλεηηθφ απνηέιεζκα ζηελ θνληηλή ςχμε. ηε 

κειέηε απηή, ν ζπληειεζηήο κεηάδνζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο νξίδεηαη σο 

ε αλαινγία ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ ηνπ θηηξίνπ 

πίζσ απφ ηνλ θηζζφ κε εθείλε ηνπ αληειηαθνχ θηζζνχ. Ο κέζνο ζπληειεζηήο 

ειηαθήο δηαπεξαηφηεηαο ήηαλ 2 - 7%.  

 Οη έκκεζες πράζηλες προζόυεης πεξηιακβάλνπλ κία δνκή ζηήξημεο γηα ηε 

βιάζηεζε.  

Με κεηαιιηθό πιέγκα: Σν κεηαιιηθφ πιέγκα ζηεξεψλεηαη ζηνλ ηνίρν θαη 

αθήλεη έλα κηθξφ θελφ απφ απηφλ (πεξίπνπ 3cm), έηζη ψζηε ηα θπηά λα κελ 

αθνπκπνχλ ηνλ ηνίρν θαη ηνλ θαηαζηξέθνπλ. Σν πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη φηη πξφθεηηαη γηα κία ζρεηηθά εχθνιε εγθαηάζηαζε κε κηθξφ 

θφζηνο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο. ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπ πεξηιακβάλεηαη 

ην κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα λα κεγαιψζνπλ ηα θπηά θαη λα 

νινθιεξσζεί ν θάζεηνο θήπνο πνπ κπνξεί λα θηάζεη ηα 5-10 ρξφληα. 

Δπηπιένλ ρξεηάδεηαη πξνζνρή θαζψο ηα θπηά κεγαιψλνπλ γηαηί κπνξεί λα 

θαιχςνπλ ην θελφ κεηαμχ ηνπ πιέγκαηνο θαη ηνπ ηνίρνπ θαη λα δεκηνπξγεζνχλ 

πξνβιήκαηα ζηνλ ηνίρν απφ ηελ πγξαζία. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη ν ηνίρνο λα αληέρεη ην βάξνο ηνπ. 

Με αρζρφηά πιαίζηα: Σα πιαίζηα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην 

αηζάιη θαη ε βαζηθή δηαθνξά απφ ην παξαπάλσ ζχζηεκα είλαη φηη ν ηνίρνο 

δελ επηβαξχλεηαη κε ην βάξνο ηεο θαηαζθεπήο. Πξνυπφζεζε είλαη ην πιαίζην 

λα ζεκειηψλεηαη ζε ζηέξεν έδαθνο. ηε ζπλέρεηα θαηά κήθνο ηνπ πιαηζίνπ 

ζηεξεψλνληαη ζχξκαηα γηα ηε ζηήξημε ησλ θπηψλ. Η εγθαηάζηαζε είλαη 
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γξήγνξε, ελψ ην κεηνλέθηεκα ηνπ κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θάζεηνπ θήπνπ παξακέλεη. 

Σσλδσαζκέλε ηετληθή: Γεκηνπξγήζεθε πξνθεηκέλνπ λα ζπληνκεπζεί ν 

ρξφλνο νινθιήξσζεο ηνπ θάζεηνπ θήπνπ, ελψ ηαπηφρξνλα δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα μεθηλήζεη ν θάζεηνο θήπνο απφ θάπνην επίπεδν πάλσ απφ ην 

έδαθνο. ε έλα αηζάιηλν πιαίζην ηνπνζεηείηαη κεηαιιηθφ πιέγκα αιιά θαη 

ζεηξέο θπηνδνρείσλ. Έηζη πεξηζζφηεξα θπηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ελψ ηα θπηνδνρεία κπνξνχλ λα είλαη ήδε θπηεκέλα, κε απνηέιεζκα ν θάζεηνο 

θήπνο λα έρεη νινθιεξσζεί κέζα ζε 2 ρξφληα. Φπζηθά ην ζχζηεκα 

πεξηιακβάλεη εγθαηάζηαζε γηα ην πφηηζκα θαη ηελ πδξνιίπαλζε ησλ θπηψλ. 

2.1.2 Σσζηήκαηα “Ζφληαλώλ ηοίτφλ” 

Οη «δσληαλνί ηνίρνη» είλαη κηα αξθεηά θαηλνηφκα ηδέα ζηνλ ηνκέα ηεο 

επέλδπζεο ηνίρσλ. Αλαπηχρζεθαλ γηα λα επηηξέςνπλ ηελ ελζσκάησζε ησλ 

πξάζηλσλ ηνίρσλ ζε ςειά θηίξηα. Οη δσληαλνί ηνίρνη επηηξέπνπλ ηελ ηαρεία 

θάιπςε κεγάισλ επηθαλεηψλ θαη ηελ νκνηφκνξθε αλάπηπμε, θζάλνληαο ζε 

πςειφηεξεο πεξηνρέο θαη πξνζαξκνδφκελνη ζε φια ηα είδε θηηξίσλ. 

Δπηηξέπνπλ επίζεο ηελ ελζσκάησζε κηαο επξχηεξεο πνηθηιίαο θπηηθψλ εηδψλ. 

Σα ζπζηήκαηα δηαβίσζεο ησλ ηνίρσλ (LWS) κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ σο 

ζπλερή ή αξζξσηά, ζχκθσλα κε ηε κέζνδν εθαξκνγήο ηνπο. Οη ζπλερείο 

LWS βαζίδνληαη ζηελ εθαξκνγή ειαθξψλ θαη δηαπεξαηψλ πάλει ζηα νπνία 

ηα θπηά εηζάγνληαη μερσξηζηά. Σα αξζξσηά LWS είλαη ζηνηρεία κε 

ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηα ζξεπηηθά κέζα φπνπ ηα 

θπηά κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ. 

Σύζηεκα “ταιαρού σποζηρώκαηος”: νη κνλάδεο απηνχ ηνπ ηχπνπ θάζεηνπ 

θήπνπ είλαη ζαλ κηθξέο ζήθεο ηνπνζεηεκέλεο ζηε ζεηξά κέζα ζηηο νπνίεο 

ππάξρεη ην ππφζηξσκα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θπηψλ. Μνηάδνπλ κε ηζέπεο, 

ηζάληεο ή ξάθηα θαη έηζη απηφο ν ηχπνο θάζεηνπ θήπνπ είλαη γλσζηφο θαη ζαλ 

“soil-on-a-shelf” ή “soil-in-a-bag”. Η εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη 

θαηεπζείαλ πάλσ ζηνλ ηνίρν θαη θπζηθά είλαη απνηξεπηηθή ζε πεξηνρέο κε 

έληνλε ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη έληνλνη άλεκνη θαη νη βξνρέο επεξεάδνπλ 

πνιχ ηνλ θάζεην θήπν αθνχ ζπρλά δηαζθνξπίδνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ 

ππνζηξψκαηνο, κε απνηέιεζκα λα ρξεηάδεηαη αλαπιήξσζε. πλήζσο φηαλ ν 
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θάζεηνο θήπνο είλαη εμσηεξηθφο ε αλαπιήξσζε ηνπ ππνζηξψκαηνο γίλεηαη κία 

θνξά ην ρξφλν, ελψ φηαλ είλαη εζσηεξηθφο κία θνξά θάζε δχν ρξφληα. Σα 

ζχγρξνλα ζπζηήκαηα ραιαξνχ ππνζηξψκαηνο δηαζέηνπλ έλα επηπιένλ 

ζχζηεκα ζσξάθηζεο ψζηε ν θάζεηνο θήπνο λα κελ επεξεάδεηαη ηφζν απφ ηα 

θαηξηθά θαηλφκελα. Ο ηχπνο απηφο θάζεηνπ θήπνπ ζπληζηάηαη γηα κηθξήο 

θιίκαθαο θαηαζθεπέο (π.ρ. νηθηαθνχο θήπνπο, δηαρσξηζηηθά κπαιθνληψλ θ.ι.π) 

θαη θπξίσο έρεη δηαθνζκεηηθφ ξφιν. Γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαιφ είλαη ην χςνο 

ηεο θαηαζθεπήο λα κελ μεπεξλάεη ην αλζξψπηλν χςνο. Αθφκα θαη ηα πην 

επαγγεικαηηθά ζπζηήκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ ζε 

χςνο ηα 8m. ηα πιενλεθηήκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

κηθξήο θιίκαθαο έξγα, είλαη φηη είλαη ζρεηηθά εχθνιε ε ελαιιαγή ησλ 

θπηεχζεσλ απφ επνρή ζε επνρή. 

Σύζηεκα “ταιηού”: Πξφθεηηαη γηα ην ζχζηεκα πνπ δεκηνχξγεζε θαη 

εθαξκφδεη ν Γάιινο βνηαλνιφγνο, Patrick Blanc, εκπλεπζηήο ηνπ φξνπ 

«Κάζεηνο Κήπνο» ("Mur Vegetal", 1994).. Ο ζθειεηφο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 

θηηαγκέλνο απφ θνθθνθνίληθα ή εηδηθή ηζφρα θαη επνκέλσο έρεη κηθξφ πάρνο 

θαη βάξνο. ηνλ ηνίρν πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ν θάζεηνο θήπνο πξνζαξκφδεηαη 

έλα κεηαιιηθφ πιαίζην κάζα ζην νπνίν ζα δεκηνπξγεζεί ν θάζεηνο θήπνο. Σν 

πιαίζην απηφ απφ ηε κία ζα “ζεθψζεη” ην βάξνο ηεο θαηαζθεπήο, ψζηε ν 

ηνίρνο λα επηβαξπλζεί φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν, απφ ηελ άιιε ζα 

δεκηνπξγήζεη έλα θελφ κεηαμχ ηνπ θάζεηνπ θήπνπ θαη ηνπ ηνίρνπ απφ φπνπ ζα 

επηηξέπεηαη ε θίλεζε ηνπ αέξα θαη ζα απνθεχγνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα 

κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη ε πγξαζία. ην πιαίζην πξνζαξκφδεηαη κία 

αδηάβξνρε πιάθα απφ PVC θαη πάλσ ζε απηή εγθαζίζηαηαη ε ηζφρα ή ν 

θνθθνθίληθαο. ηελ ηζφρα ή ηνλ θνθθνθνίληθα έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζθηζήκαηα 

ζαλ ηζέπεο, φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ θαη ζα αλαπηπρζνχλ ηα θπηά. ε απηφ ην 

ζχζηεκα δελ ππάξρεη έδαθνο ή άιιν ππφζηξσκα απφ φπνπ ηα θπηά ζα 

αληιήζνπλ ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ ηνπο είλαη απαξαίηεηα. Η ζξέςε ησλ 

θπηψλ γίλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ άξδεπζε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζχγρξνλε 

ηερλνινγία ηεο πδξνπνλίαο. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα 

αλαθχθισζεο ηνπ λεξνχ. Σν λεξφ αθήλεηαη λα πέζεη ζηγά-ζηγά απφ ηελ 

θνξπθή ηνπ θάζεηνπ θήπνπ θαη αθνχ δηαβξέμεη ην ζηξψκα αλάπηπμεο ησλ 

θπηψλ ζπιιέγεηαη ζηε βάζε ηνπ θάζεηνπ θήπνπ. Δθεί ζπκπιεξψλεηαη, 

ηξνθνδνηείηαη κε πδαηνδηαιπηά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη κέζσ κίαο αληιίαο 
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νδεγείηαη μαλά ζηελ θνξπθή ηνπ θάζεηνπ θήπνπ. ηα πιενλεθηήκαηα απηνχ 

ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλνληαη ην κηθξφ ηνπ βάξνο, νη πάξα πνιιέο 

ζρεδηαζηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ δίλεη ζηνλ ζρεδηαζηή- θαηαζθεπαζηή θαη ην φηη 

ν ηνίρνο θαίλεηαη νινθιεξσκέλνο θαη κε πιήξε θάιπςε ακέζσο κεηά ηελ 

εγθαηάζηαζε. Σν βαζηθφηεξν κεηνλέθηεκα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη φηη ε 

ζπληήξεζε ηνπ θάζεηνπ θήπνπ απαηηεί κεγάιε πεηζαξρία. Δμαηηίαο ηεο 

έιιεηςεο ηνπ εδάθνπο ρξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρή ψζηε λα δηαηεξείηαη ε 

ηζνξξνπία ηνπ πδαηηθνχ δηαιείκκαηνο πνπ ηξνθνδνηεί ηα θπηά κε λεξφ θαη 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα θπηά ραιάζνπλ ρξεηάδεηαη 

αληηθαηάζηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ηνπ θάζεηνπ θήπνπ. 

Σύζηεκα “ελοηήηφλ” (structural media): Δίλαη ην ζχζηεκα πνπ πξνηείλνπλ 

νη πεξηζζφηεξνη θαηαζθεπαζηέο αθνχ ζεσξνχλ φηη ζπγθεληξψλεη ηα 

πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα. Οπζηαζηηθά ν θάζεηνο θήπνο “δνκείηαη” κε 

αλεμάξηεηεο ελφηεηεο (blocks) πνπ πεξηέρνπλ ην ππφζηξσκα αλάπηπμεο ησλ 

θπηψλ. ηνλ ηνίρν εθαξκφδεηαη έλα κεηαιιηθφ πιαίζην (αθήλνληαο θελφ απφ 

ηνλ ηνίρν) πνπ έρεη πξνθαηαζθεπαζκέλα πάλει. Σα πάλει πεξηέρνπλ θειηά ή 

θνπηηά κε ην ππφζηξσκα αλάπηπμεο ησλ θπηψλ. Φπζηθά ην ζχζηεκα 

πεξηιακβάλεη απνζηξαγγηζηηθή ζηξψζε θαη ζχζηεκα άξδεπζεο. ηα 

πιενλεθηήκαηα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλνληαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπ 

γηα εζσηεξηθνχο αιιά θαη εμσηεξηθνχο θάζεηνπο θήπνπο, ε αληνρή ηνπ ζην 

ρξφλν, ζηνπο ηζρπξνχο αλέκνπο, ζηηο νξκεηηθέο βξνρέο θαη ζηνλ πάγν θαη ε 

ζρεηηθά εχθνιε θαη νηθνλνκηθή ζπληήξεζε. Δπηπιένλ ην ζχζηεκα απηφ είλαη ην 

πην αλζεθηηθφ ζηνπο ζεηζκνχο. Αθφκα κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηελ 

εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ πάλει. ηα κεηνλεθηήκαηα ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ην απμεκέλν βάξνο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα 

αλαπηπρζνχλ ηα θπηά θαη λα νινθιεξσζεί ν θάζεηνο θήπνο. ρεδηαζηηθά είλαη 

δχζθνιε ε δεκηνπξγία νξγαληθψλ ζρεκάησλ κηαο θαη ηα πάλει είλαη 

ηεηξάγσλα ή νξζνγψληα. Σέινο ην θφζηνο ηεο θαηαζθεπήο είλαη πςειφηεξν ζε 

ζρέζε κε ηα άιια ζπζηήκαηα αιιά κπνξεί λα αληηζηαζκηζηεί απφ ην ρακειφ 

θφζηνο ζπληήξεζεο. 

Σέινο εθηφο απφ ηα παξαπάλσ βαζηθά ζπζηήκαηα θάζεησλ θήπσλ ππάξρνπλ 

θαη θάζεηνη θήπνη κε πην εηδηθφ ραξαθηήξα φπσο απηνί πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ 

βηνθίιηξα, ερνπεηάζκαηα, αλαρψκαηα. 
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χκθσλα κε ηε δηεζλή βάζε δεδνκέλσλ γηα ηνπο ηαξαηζφθεπνπο θαη ηνπο 

πξάζηλνπο ηνίρνπο πνπ δεκνζηεχεηαη ζην www.greenroofs.com, ην 

κεγαιχηεξν ζε έθηαζε έξγν θάζεησλ θήπσλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ην 2012 

ζην “Institute of Technical Education HQ & College Central” ηεο 

ηγθαπνχξεο. Οη θάζεηνη θήπνη είραλ κέγηζην χςνο 35m, θάιπςαλ ηηο 

πξνζφςεηο 8 θηηξηαθψλ κπινθ ηεο παλεπηζηεκηνχπνιεο θαη ε ζπλνιηθή ηνπο 

επηθάλεηα έθηαζε ηα 5.324m2. 

3. Περηβαιιοληηθή αλάισζε  

ην παξφλ θεθάιαην ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ησλ βαζηθψλ 

πεξηβαιινληνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπζηεκάησλ θάζεηεο θχηεπζεο. 

Η εξγαζία απηή ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί πιήξεο αιιά 

επίζεο είλαη αλαγθαίν λα επηζεκαλζεί φηη ιφγν ησλ δπζθνιηψλ ηεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο θαη ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ αλά ρψξα γηα απηά ηα 

ζπζηήκαηα είλαη εμ νξηζκνχ δχζθνιν λα ππάξμεη κηα πξαγκαηηθή θαη ρσξίο 

ελζηάζεηο αλάιπζε ησλ πεξηβαιινληνινγηθψλ σθειεηψλ ησλ ζπζηεκάησλ 

θάζεηεο θχηεπζεο πξνο ην παξφλ. 

Σα Πξάζηλα θαηαθφξπθα ζπζηήκαηα θηηξίσλ αθνινπζνχλ βαζηθά ηέζζεξηο 

βαζηθνχο κεραληζκνχο φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο παζεηηθφ ζχζηεκα 

ελέξγεηαο νηθνλνκίαο. Απηνί νη κεραληζκνί είλαη ε κείσζε ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο απφ ηελ επίδξαζε ηεο ζθηάο πνπ παξάγεηαη απφ ηε βιάζηεζε, ε 

ζεξκηθή κφλσζε πνπ παξέρεηαη απφ ηε βιάζηεζε θαη ην ππφζηξσκα, ε ςχμε 

πνπ ζπκβαίλεη κε εμαηκηζνδηαπλνή απφ ηα θπηά θαη ην ππφζηξσκα θαη, ηέινο, 

ε κεηαβνιή ηεο επίδξαζεο ηνπ άλεκνπ ζην θηίξην. 

Μειεηψληαο γηα παξάδεηγκα κηα πξάζηλε πξφζνςε δηπιήο φςεο  ή πξάζηλε 

θνπξηίλα, θαηαζθεπαζκέλε κε ζπνλδπισηά πηεξχγηα θαη wisteria (θπιινβφιν 

θπηφ), ζε μεξφ επεηξσηηθφ  κεζνγεηαθφ θιίκα θαηά ηελ πεξίνδν 2008-2009 

(Perezetal., 2011) γηα ηηο επνρέο ηεο άλνημεο θαη ηνπ θαινθαηξηνχ, έγηλαλ νη 

εμήο επηζεκάλζεηο: 

 Καη νη δχν ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή θσηηζκνχ θαη ζθίαζεο, θαζψο θαη ε 

ηηκή ησλ ζεξκνθξαζηψλ ζηηο  επηθάλεηαο ηνίρσλ, επηβεβαηψλνπλ ηε 
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κεγάιε δπλαηφηεηα ηεο πξάζηλεο πξφζνςεο λα απνηξέπεη ηελ 

αθηηλνβνιία. 

 

 Οη κεηξήζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο θαη ηεο πγξαζίαο 

επηβεβαηψζηε φηη ε πξάζηλε πξφζνςε δεκηνπξγεί έλα κηθξφθιηκα ζην 

ελδηάκεζν ρψξν, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία 

θαη πςειφηεξε πγξαζία. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεη φηη ε πξάζηλε 

πξφζνςε ελεξγεί σο θξάγκα αηνιηθήο ελέξγεηαο θαη θπξίσο απμάλεη 

ηελ επίδξαζε ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο απφ ηα θπηά. 

Έηζη νη πξάζηλνη ηνίρνη φπσο θαη νη άιινη ηχπνη πξάζηλσλ ππνδνκψλ, 

βξίζθνληαη ζην θέληξν ελδηαθέξνληνο ιφγσ ησλ αμηνζεκείσησλ 

πιενλεθηεκάησλ ηνπο. ε έλα άιιν πείξακα πνπ δηεμήρζε ζην Jubilee 

Campus ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Nottingham (Cuce, 2016), δηεξεπλάηαη 

πεηξακαηηθά θαη αξηζκεηηθά ε ζεηηθή επίδξαζε ησλ πξάζηλσλ ζπζηεκάησλ 

ηνίρσλ ζηε ξχζκηζε ησλ ζεξκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.  Οη ζεξκνθξαζίεο 

εζσηεξηθνχ ηνηρψκαηνο κεηξηνχληαη αλάινγα κε ην ρξφλν γηα δηαθνξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ζπγθξίλνληαη κε απηά ησλ θαλνληθψλ 

ηνίρσλ γηα κηα αμηφπηζηε θαη ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε. Σα πεηξακαηηθά 

απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνπλ κε αξηζκεηηθά ζηνηρεία κνληέια πνπ 

εθηεινχληαη ζην Ecotect. Σα ειπηδνθφξα απνηειέζκαηα απνθαιχπηνπλ φηη ε 

κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο εζσηεξηθνχ ηνηρψκαηνο θαηά κέζν φξν 2,5 ° C 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ πξάζηλσλ ηνίρσλ κε πάρνπο πεξίπνπ 10 cm 

αλαξξηρεηηθήο βιάζηεζεο Hedera helix. 

 

 Μεγαιχηεξεο ηηκέο Μηθξφηεξεο ηηκέο Μέζνο φξνο ηηκψλ 

 

1ε 

εβδνκ

άδα 

2ε 

εβδνκ

άδα 

3ε 

εβδνκ

άδα 

1ε 

εβδνκ

άδα 

2ε 

εβδνκ

άδα 

3ε 

εβδνκ

άδα 

1ε 

εβδνκ

άδα 

2ε 

εβδνκ

άδα 

3ε 

εβδνκ

άδα 

Θεξκνθ

ξαζία 

αέξα(C)  

11 13 16 5 5 8 8 9 12 
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ρεηηθή 

πγξαζία

(%) 

84 79 82 78 75 76 81 77 79 

Σαρχηεη

α αέξα 

(m/s) 

18 14 11 4 6 7 11 10 9 

 

Πίλαθαο 1 : πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ηηο 3 εβδνκάδεο δηάξθεηαο ηνπ 

πεηξάκαηνο ζην Nottingham 

 

ε απηφ ην πείξακα δηακνξθψλνληαη δχν μερσξηζηέο πεξηπηψζεηο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ γηα 

ην Nottingham. Τπφ ζπλζήθεο ζηαζεξήο θαηάζηαζεο, ηα απνηειέζκαηα 

δείρλνπλ φηη νη επηθάλεηεο πξαζίλνπ είλαη ηθαλέο λα απνξξνθνχλ έλα 

ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εηζεξρφκελεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ιφγσ ηεο αλάγθεο 

θσηνζχλζεζεο θαη εμαηκηζνδηαπλνήο. Ωο ζπλέπεηα απηνχ, επηηπγράλνληαη 

ζεκαληηθέο κεηψζεηο ζηελ δηείζδπζε ηεο ειηαθήο ζεξκφηεηαο θαη ζηηο 

ζεξκνθξαζίεο ησλ ηνηρσκάησλ. 

πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηψληαο κφλν Hedera  helix πάρνπο 10 cm 

παξαηεξείηαη κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πεξηζζφηεξν απφ 6 ° C αθφκε θαη 

θάησ απφ εχθξαηεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Η κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

παξαηεξείηαη αθφκε θαη ππφ ζπλζήθεο ζπλλεθηαζκέλνπ νπξαλνχ.  Σα θπηά 

πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, δελ πεξηνξίδνληαη κε ην Hedera helix, 

αιιά θαη άιινη ηχπνη βιάζηεζεο φπσο είλαη νη Lonicera japonica, Clematis θαη 

Parthenocissus quinquefolia. 

Πίλαθαο 2: κέζεο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο γπκλνχ ηνίρνπ, πξάζηλνπ ηνίρνπ θαη 

πξάζηλεο επηθάλεηαο 

 Μέζε ηηκή ζεξκνθξαζίαο 

 Ηιηφινπζηεο κέξεο πλλεθηαζκέλεο κέξεο 
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Γπκλφο ηνίρνο 13,3 8,6 

εκείν 1 πξάζηλε 

επηθάλεηα 
11,6 6,7 

εκείν 1 πξάζηλνο 

ηνίρνο 
9,8 5,5 

εκείν 2 πξάζηλε 

επηθάλεηα 
11,6 6,7 

εκείν 2 πξάζηλνο 

ηνίρνο 
9,4 5,3 

εκείν 3 πξάζηλε 

επηθάλεηα 
9,9 6,3 

εκείν 3 πξάζηλνο 

ηνίρνο 
7,2 4,6 

 

Σα θπηά ζηελ πφιε κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ πνζνηηθά νθέιε, κε ηε κνξθή 

νηθνλνκηθψλ απνδφζεσλ, θαζψο θαη πνηνηηθά πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά θαη 

αηζζεηηθά νθέιε. Αλ θαη απηά εμεηάδνληαη μερσξηζηά, είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα αδηαρψξηζηα θαη πξέπεη λα εθηηκψληαη θνηλψο ζην δνκεκέλν 

πεξηβάιινλ. 

Μέζσ ησλ κεραληζκψλ ηεο άκεζεο ζθίαζεο θαη ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο, ηα 

θπηά βνεζνχλ ζηε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ε νπνία δελ επεξεάδεη κφλν ην 

θηίξην, αιιά θαη ζπλνιηθά ην αζηηθφ πεξηβάιινλ.  Ιδηαίηεξα ηα δέληξα, 

ζεσξνχληαη επξέσο φηη είλαη απνηειεζκαηηθνί ζαξσηέο ηφζν αεξίσλ φζν θαη 

ζσκαηηδηαθψλ ξχπσλ ηεο αηκφζθαηξαο Βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα 

θηιηξάξνληαο ηα αεξνκεηαθεξφκελα ζσκαηίδηα ζηα θχιια θαη ηνπο θιάδνπο 

ηνπο θαζψο θαη απνξξνθψληαο αέξηνπο ξχπνπο κέζσ ηεο θσηνζχλζεζεο. 

Με ηε ρξήζε ησλ πξάζηλσλ ηνίρσλ, νη πεξηνξηζκέλνη ρψξνη ή ε έιιεηςε γεο 

δελ απνηεινχλ πιένλ πξφβιεκα, θαζψο θαιχπηνληαη κε πξάζηλν νη 

πξνζφςεηο ηνπ θηηξίνπ, κε απνηέιεζκα λα βειηηψλεηαη  ε πνηφηεηα ηνπ αέξα 
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ζηελ αζηηθή πεξηνρή αθφκα θαη φηαλ απηή ελζσκαηψλεη ςειά θηήξηα θαη 

νπξαλνμχζηεο. Σα φκβξηα χδαηα ζηελ αζηηθή πεξηνρή θαηεπζχλνληαη 

παξαδνζηαθά απφ αδηαπέξαζηεο επηθάλεηεο θαη κεηαθέξνληαη ζε ζπζηήκαηα 

απνρέηεπζεο ζε έλα γεηηνληθφ ζχζηεκα ππνδνρήο. Πιεκκχξεο ζεκεηψλνληαη 

φηαλ ε απνζηξάγγηζε δελ είλαη ηθαλή λα απνζεθεχζεη θαη λα δηαλείκεη ην λεξφ 

απφ ην έδαθνο. Έλα ππνβαζκηζκέλν πδάηηλν νηθνζχζηεκα ζπρλά νδεγεί ζε 

πιεκκχξεο. Ο πξάζηλνο ηνίρνο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα ηερληθή 

mulching, θαζψο θαιχπηεη ηελ αδηαπέξαζηε επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ κε ηα θπηά 

θαη ην έδαθνο ή ην κέζν θχηεπζεο. Έηζη  είλαη ζε ζέζε λα ζπγθξαηεί λεξφ γηα 

λα ειέγρεη ηελ απνξξνή ηνπ απφ ηηο ζηέγεο. 

Η αζηηθή πξάζηλε πεξηνρή θαη ηα θπηά γχξσ απφ ηα θηίξηα κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ σο απνδεθηφο ελαιιαθηηθφο βηφηνπνο γηα ηα αζηηθά θπηά θαη ηελ 

ηζαγελή άγξηα παλίδα. Η παξνπζία άγξηαο παλίδαο κπνξεί λα εκπινπηίζεη ηελ 

νηθνινγηθή πνηφηεηα θαη ηελ πγεία ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη λα πξνζθέξεη 

πξφζζεηα ζπλαηζζεκαηηθά, πλεπκαηηθά, θνηλσληθά θαη θπζηθά νθέιε ζηνλ 

άλζξσπν. Δπηπιένλ, ηα θπηά απειεπζεξψλνπλ νμπγφλν ζηελ αηκφζθαηξα 

κέζσ ηεο κνλαδηθήο θσηνζχλζεζεο, ε νπνία δηαζπά ην δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα θαη ην λεξφ γηα λα δεκηνπξγήζεη νμπγφλν. Απηφ επηηπγράλεη 

ηαπηφρξνλα ηελ παξαγσγή νμπγφλνπ θαη ηε κείσζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα. 

Οη ξίδεο ησλ θπηψλ  παίδνπλ επίζεο ξφιν ζην θηιηξάξηζκα ησλ αθαζαξζηψλ 

ζην λεξφ πξνηνχ απηφ εηζέιζεη ζηνλ ππφγεην πδξνθφξν νξίδνληα. Σα θπηά 

κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηελ πνζφηεηα απηψλ ησλ αθαζαξζηψλ ζην έδαθνο 

απνξξνθψληαο ηα ζηνηρεία απηά πξνο φθεινο ηεο αλάπηπμήο ηνπο. 

Σέινο, ηα θπηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ερεηηθφ θξάγκα, θαζψο 

κεηψλνπλ ηνλ ζφξπβν πνπ αληηιακβάλεηαη ν πνιίηεο. ηελ πεξίπησζε ησλ 

πξάζηλσλ ηνίρσλ, ηα θπηά απνξξνθνχλ  νξηζκέλεο απφ ηηο ζπρλφηεηεο ηνπ 

ήρνπ. Έηζη, επηηπγράλεηαη κηα ζρεηηθή κείσζε ηεο ερνξχπαλζεο ζηελ αζηηθή 

πεξηνρή. 

ε κηα άιιε εξγαζία (Comaetal. 2016) παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

άλνημεο θαη ηνπ θαινθαηξηνχ (πεξίνδνο κε θχιια). Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ 
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ησλ κελψλ ην θχιισκα ηεο πξάζηλεο πξφζνςεο πχθλσζε ζην 62% ηεο 

επηθάλεηαο ηεο πξφζνςεο. 

Η θσηεηλφηεηα ζηνλ ελδηάκεζν ρψξν κεηαμχ ηνπ ηνίρνπ ηνπ θηηξίνπ θαη ηεο 

βιάζηεζεο, θαζψο θαη ε εμσηεξηθή θσηεηλφηεηα κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ. 

Απηέο νη ηηκέο κεηξνχλ ηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο ζθηάο ηεο πξάζηλεο 

πξφζνςεο. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο θσηεηλφηεηαο θαη ηεο ελδηάκεζεο 

θσηεηλφηεηαο θπκαίλνληαη απφ 15.000 lux ηνλ Απξίιην έσο 80.000 lux ηνλ 

Αχγνπζην.  

Οη ηηκέο ηνπ παξάγνληα ζθίαζεο, πνπ εθθξάδεη ηελ αλαινγία κεηαμχ ηνπ 

ελδηάκεζνπ θσηηζκνχ δηαζηήκαηνο θαη ηεο εμσηεξηθήο θσηεηλφηεηαο πνηθίιιεη 

απφ 0 έσο 1, ππνδεηθλχνληαο ηελ πνζφηεηα αθηηλνβνιίαο πνπ πεξλά κέζα 

απφ ην θπηφ. πγθξίλνληαη, άξα,  κε εθείλε πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε 

ηερλεηψλ εκπνδίσλ. Οηη αθξαίεο ηηκέο γηα ηηο λφηηεο πξνζφςεηο είλαη 0,16-0,98 

φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη θνλζφιεο, 0,23-0,83 γηα ηα αλαθιηλφκελα θνπθψκαηα, 

0,39-0,61 γηα ηηο αδηαθαλείο ηέληεο θαη 0,42-0,81 γηα ηηο δηαθαλείο ηέληεο. ηελ 

πεξίπησζε ησλ πηεξπγίσλ, νη ηηκέο θπκαίλνληαη απφ 0,26 έσο 0,54 γηα 

νξηδφληηα θαη απφ 0,30 έσο 0,56 γηα θαηαθφξπθεο ζράξεο. 

Η αχμεζε ηεο θσηεηλφηεηαο ηνπο κήλεο Μάην θαη Ινχλην ζηε λνηηναλαηνιηθή 

πξφζνςε νθείιεηαη ζηε ζέζε ηνπ ήιηνπ θαηά ηε ζηηγκή πνπ ιήθζεθε ε 

κέηξεζε. ε φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, νη ηηκέο ζηηο ειηφινπζηεο πεξηνρέο ήηαλ 

πςειφηεξεο απφ ηηο ηηκέο ζηηο πεξηνρέο κε ζθηά. Η ζεξκνθξαζία επηθάλεηαο ζε 

ειηφινπζηεο πεξηνρέο ήηαλ θαηά κέζν φξν 5,5 ° C πςειφηεξε απφ ηηο 

ζθηαζκέλεο πεξηνρέο. Η δηαθνξά απηή ήηαλ πςειφηεξε ηνλ Αχγνπζην θαη ηνλ 

επηέκβξην, θηάλνληαο ηηο κέγηζηεο ηηκέο ησλ 17,62 ° C ζηε βνξεηνδπηηθή 

πιεπξά ην επηέκβξην. 

πλνςίδνληαο ηηο ηηκέο ηεο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο, δελ ζεκεηψζεθαλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο, παξνπζηάδνληαο ειαθξψο ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο 

ζην ελδηάκεζν ρψξν ζηνπο πην θαπηνχο κήλεο (Μάηνο, Ινχληνο, Ινχιηνο θαη 

Αχγνπζηνο).  

Η ζρεηηθή πγξαζία πεξηβάιινληνο ζηνλ ελδηάκεζν ρψξν ήηαλ πςειφηεξε απφ 

ηελ εμσηεξηθή πγξαζία θαηά ηνπο κήλεο κε ηελ πςειφηεξε ππθλφηεηα. 
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4..Οηθολοκηθή αλάισζε  

Η ζχζηαζε ζε θάζε ρψξα εζληθνχ πκβνπιίνπ Πξάζηλνπ Κηηξίνπ είλαη πηζαλφ 

λα απμήζεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε. Σν θίλεκα γηα πξάζηλα θηίξηα γίλεηαη φιν θαη 

πην ζεκαληηθφ, θαζψο νη αξρηηέθηνλεο θαη νη πνιηηηθνί κεραληθνί πξνζπαζνχλ 

λα βξνπλ ηξφπνπο θαηαζθεπήο θαη δηαρείξηζεο θηηξίσλ κε βηψζηκν θαη θηιηθφ 

πξνο ην πεξηβάιινλ ηξφπν. 

Παξνπζηάδνληαη πιένλ πνιινί ηξφπνη ελζσκάησζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε 

θηίξηα, φπσο ζε ζηέγεο, θάζεηνπο ηνίρνπο, βηνθίιηξα ζε θπηά εζσηεξηθνχ 

ρψξνπ θ.α.. Όιεο απηέο νη δηαηάμεηο έρνπλ ηε δηθή ηνπο ηππνινγία, ηελ 

ηερλνινγία εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο θαζψο θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα 

πνπ ρξεηάδνληαη πην εθηεηακέλε έξεπλα γηα λα μεπεξαζηνχλ. 

Όια ηα νηθνλνκηθά νθέιε ζπλδένληαη κε ηα πεξηβαιινληηθά νθέιε ησλ 

πξάζηλσλ ηνίρσλ. Η ηθαλφηεηα ησλ επηθαλεηψλ απηψλ λα ζπγθξαηνχλ ηα 

φκβξηα χδαηα θαη ηελ απνξξνή ηνπ λεξνχ απφ ηηο ζηέγεο κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζηελ απνζπκπίεζε ησλ ππνδνκήο απνζηξάγγηζεο. 

Σα θπηά πνπ εηζάγνληαη γχξσ απφ ηα θηίξηα κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ 

αθεξαηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο κεηψλνληαο ηε θζνξά εμαηηίαο αθξαίσλ θαηξηθψλ 

θαηλνκέλσλ. Η ρξήζε πξάζηλσλ ηνίρσλ κπνξεί λα κεηψζεη ην θιηκαηηθφ άγρνο 

ζηηο πξνζφςεηο ησλ θηηξίσλ θαη λα επεθηείλεη ηελ ππεξεζία θαη ηελ πξαθηηθή 

δσή ησλ θηηξίσλ θαη επίζεο λα κεηψζεη ην θφζηνο γηα ηα πιηθά βαςίκαηνο. 

ηελ νηθνδφκεζε ςειφηεξσλ θηηξίσλ, πρ νπξαλνμχζηεο, κπνξεί λα γίλνπλ 

ζπλδπαζηηθέο επηινγέο θπηψλ αλαξξίρεζεο θαη αξζξσηψλ πάλει. ηα 

ρακειφηεξα επίπεδα ηα θπηά αλαξξίρεζεο, ελψ  ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ αξζξσηά πάλει γηα ηα ππφινηπα κεζαία παηψκαηα. Έηζη 

είλαη εθηθηή ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο γηα ηε ζπληήξεζε, θαζψο 

απηνί νη ηχπνη εγθαηαζηάζεσλ ρξεηάδνληαη ειάρηζηε ή θαζφινπ ζπληήξεζε 

απφ ηνπο πξάζηλνπο πίλαθεο. 

Η εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο είλαη κηα άιιε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή ζπκβνιή πνπ 

θέξλεη ην πξάζηλν ζηηο πφιεηο. Έρνπλ γίλεη κειέηεο φπνπ ε ελέξγεηα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ςχμε ζε έλα θηίξην κπνξεί λα κεησζεί ζεκαληηθά. Γηα 
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ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ην πξάζηλν κπνξεί λα πξνζζέζεη επηπξφζζεηε 

νηθνλνκηθή αμία ζηελ ηδηνθηεζία. Ο ηνπηθφο ζρεδηαζκφο ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπρλά γηα ηε βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο αμίαο ηεο αζηηθήο πεξηνρήο ελψ ε 

βιάζηεζε κπνξεί λα πξνζθέξεη νπηηθή αληίζεζε θαη αλαθνχθηζε απφ ην 

άθξσο αλεπηπγκέλν αζηηθφ πεξηβάιινλ. Σα θπηά δίλνπλ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο 

πφιεο κηα αίζζεζε εγγχηεηαο κε ηε “Μεηέξα Φχζε”. Δθηφο απφ απηφ, ην 

θπζηθφ ηνπίν παξέρεη ζηνηρεία θπζηθήο θιίκαθαο θαη νπηηθήο νκνξθηάο θαζψο 

θαη έλαλ επνρηαθφ δείθηε.  

Σα θπηά κπνξνχλ λα εθπιεξψζνπλ δηάθνξεο επηπξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο. 

χκθσλα κε ηνλ Givoni (1991), ηα θπηά παξέρνπλ ρψξνπο γηα παηρλίδη, 

αζιεηηζκφ θαη αλαςπρή, ζπλάληεζε γηα ηελ εδξαίσζε θνηλσληθψλ επαθψλ, 

απνκφλσζε θαη απφδξαζε απφ ηελ αζηηθή δσή, αηζζεηηθή απφιαπζε, ζέαζε 

θηηξίσλ απφ απφζηαζε θαη νχησ θαζεμήο. Έρεη απνδεηρζεί φηη νη νπηηθέο θαη 

θπζηθέο επαθέο κε ηα θπηά κπνξνχλ λα έρνπλ άκεζεο σθέιεηεο γηα ηελ πγεία. 

Σα θπηά κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ςπρηθά απνηειέζκαηα πνπ ηζνδπλακνχλ 

κε κεησκέλε θαηαπφλεζε. 

Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη ηα πεξηβαιινληηθά νθέιε ησλ πξάζηλσλ 

θαθέισλ. Γελ είλαη αθφκα ζαθέο εάλ ηα ζπζηήκαηα απηά είλαη νηθνλνκηθά 

βηψζηκα. ε κία εξγαζία (Perini et al, 2013) παξνπζηάδεηαη κηα αλάιπζε 

θφζηνπο / νθέινπο απφ δηάθνξα ζπζηήκαηα θαηαθφξπθεο νηθνινγηθήο 

πξνζηαζίαο θαη πξάζηλεο πξνζφςεηο θαη ζπζηήκαηα δσληαλψλ ηνίρσλ πνπ 

εμεηάδνπλ ηα πξνζσπηθά θαη θνηλσληθά νθέιε θαη ην θφζηνο θαζ’ 'φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο. Σα έμνδα εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη 

δηάζεζεο θάζε ζπζηήκαηνο πνπ αλαιχεηαη ζπγθξίλνληαη κε ηα ζρεηηθά ηδησηηθά 

θαη θνηλσληθά νθέιε (αχμεζεηεο αμίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, εμνηθνλφκεζε 

γηα ζέξκαλζε θαη θιηκαηηζκφ, καθξνδσία επέλδπζεο, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ αέξα θ.ιπ.), πξνζδηνξίδνληαο ηξεηο δείθηεο: ηελ Καζαξή Παξνχζα Αμία 

(NPV), ηνλ Δζσηεξηθφ Βαζκφ Απφδνζεο (IRR) θαη ηε πεξίνδν απνπιεξσκήο 

(PBP). Η αλάιπζε θφζηνπο / σθέιεηαο έδεημε φηη νξηζκέλα απφ ηα ζπζηήκαηα 

θαηαθφξπθεο νηθνινγηθήο θχηεπζεο είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκα.  

Σα θαηαθφξπθα ζπζηήκαηα θχηεπζεο πξνζθέξνπλ πξνζσπηθά θαη θνηλσληθά 

νθέιε. Σν θφζηνο δηαδξακαηίδεη ζεκειηψδε ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή 
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βησζηκφηεηα. Γηα νξηζκέλα απφ ηα ζπζηήκαηα πνπ αλαιχζεθαλ ζε απηή ηε 

κειέηε ηα νθέιε δελ απνζβαίλνπλ ηα έμνδα. Σα πην ζρεηηθά νθέιε πνπ 

ππνινγίδνληαη ζε απηήλ ηελ αλάιπζε θφζηνπο / σθέιεηαο ζπλδένληαη κε ηελ 

αθίλεηε πεξηνπζία θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα θιηκαηηζκφ ην 

θαινθαίξη. Δλψ ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ ππφςε φια ηα νθέιε απφ κειέηεο 

πνπ έγηλαλ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο, εζηηάζακε ζηηο κειέηεο ζε πεξηνρέο κε 

Μεζνγεηαθφ θιίκα. Σα θνηλσληθά νθέιε πνπ ππνινγίδνληαη ζε απηέο ηηο 

κειέηεο έρνπλ πνιχ κηθξή επηξξνή ζηελ αλάιπζε θφζηνπο / σθέιεηαο, θαζψο 

πνζνηηθνπνηήζεθαλ κφλν ηα νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ αέξα θαη ηε κείσζε ηνπ άλζξαθα. Ωζηφζν, ηα νθέιε πνπ 

ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηε καθξνθιίκαθα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο πξφζζεηα 

θνηλσληθά νθέιε. 

Πίλαθαο 3 : Πξνζσπηθφ θφζηνο ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε 

ζπληήξεζεο ζπζηεκάησλ θάζεηεο θχηεπζεο 

Σχπνο 

ζπζηήκαηνο 

Σχπνο 

Δξγαζίαο 

θφζηνο Υξνληθφ 

πιαίζην 

Κφζηνο 

(επξψ/ 

ηεηξαγσληθφ 

κέηξν 

Άκεζε 

πξάζηλε 

πξφζνςε 

Αξρηθή 

εγθαηάζηαζε 

Φπηηθά είδε θαη 

εγθαηάζηαζε 

Φχηεπζε θαη 

πφηηζκα 

 

1 θνξά 

1 θνξά 

21,78 

519,92 

πληήξεζε Κιάδεκα 

Γηαηήξεζε 

ππνζηξψκαηνο 

Δηήζην-κεηά 

απφ 4 ρξφληα 

1 θνξά  

2,81 

1224,35 

Αθαίξεζε Αθαίξεζε 

πξάζηλεο 

πξφζνςεο 

Δηήζην-κεηά 

απφ 4 ρξφληα 

1 θνξά 

31,10 



23 
 

Έκκεζε 

πξάζηλε 

πξφζνςε 

Αξρηθή 

εγθαηάζηαζε 

Φπηηθά είδε 

Φχηεπζε θαη 

πφηηζκα 

πζηήκαηα 

ππνζηήξημεο 

θαη κεηαθνξά 

Δγθαηάζηαζε 

1 θνξά 

1θνξα 

 

1 θνξά 

 

1 θνξά 

21,8 

519,92 

 

36,07 

 

83,50 

πληήξεζε Κιάδεκα 

Γηαηήξεζε 

ππνζηξψκαηνο 

Δηήζην-κεηά 

απφ 4 ρξφληα 

1 θνξά 

2,81 

755,39 

Αθαίξεζε Αθαίξεζε 

πξάζηλεο 

πξφζνςεο 

Δηήζην-κεηά 

απφ 4 ρξφληα 

1 θνξά 

197,4 

ηδεξέληα 

Έκκεζε 

πξάζηλε 

πξφζνςε 

Αξρηθή 

εγθαηάζηαζε 

Φπηηθά είδε 

Κφζηνο 

κεηαθνξάο θαη 

ζηήξημεο 

Δγθαηάζηαζε 

1 θνξά 

1 θνξά 

 

 

1 θνξά 

 

1,52 

93,79 

 

 

83,50 

 

 

 

 

πληήξεζε Κιάδεκα 

Γηαηήξεζε 

ππνζηξψκαηνο 

Δηήζηα 

Δηήζηα 

Δηήζηα 

2,81 

755,39 
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Δηήζηα 

 

1 θνξά 

Αθαίξεζε Αθαίξεζε 

πξάζηλεο 

πξφζνςεο 

1 θνξά 199,74 

Έκκεζε 

πξάζηλε 

πξφζνςε κε 

δνρεία 

θχηεπζεο 

Αξρηθή 

εγθαηάζηαζε 

Φπηηθά είδε 

Κφζηνο 

κεηαθνξάο θαη 

ζηήξημεο 

Κηβψηηα 

θχηεπζεο 

χζηεκα 

άξδεπζεο 

Δγθαηάζηαζε 

1 θνξά 

1 θνξά 

 

 

1 θνξά 

 

1 θνξά 

 

1 θνξά 

37,99 

36,07 

 

 

33,55 

 

27,61 

 

83,50 

πληήξεζε Κιάδεκα 

Άξδεπζε 

Αληηθαηάζηαζε 

θπηηθψλ εηδψλ 

(5%) 

Αληηθαηάζηαζε 

ζσιήλσλ 

Γηαηήξεζε 

Δηήζηα 

Δηήζηα 

Δηήζηα 

 

 

Δηήζηα 

 

5,63 

0,96 

1,90 

 

 

2,47 

 



25 
 

ππνζηξψκαηνο 1 θνξά 695,67 

 

Αθαίξεζε Αθαίξεζε 

πξάζηλεο 

πξφζνςεο 

1 θνξά 202,69 

χζηεκα 

δσληαλνχ 

ηνίρνπ 

Αξρηθή 

εγθαηάζηαζε 

Φπηηθά είδε  

Πάλει θαη 

κεηαθνξά 

χζηεκα 

άξδεπζεο 

Δγθαηάζηαζε 

1 θνξά 

1 θνξά 

 

1 θνξά 

 

1 θνξά 

27,49 

176,23 

 

27,61 

 

83,50 

πληήξεζε Κιάδεκα θαη 

ξχζκηζε πάλει 

Άξδεπζε 

Αληηθαηάζηαζε 

πάλει (5%) 

Αληηθαηάζηαζε 

θπηηθψλ εηδψλ 

(10%) 

Αληηθαηάζηαζε 

ζσιήλσλ  

Γηαηήξεζε 

ππνζηξψκαηνο 

Δηήζην 

 

Δηήζην 

Δηήζην 

 

Δηήζην 

 

 

Δηήζην 

 

1 θνξά 

14,41 

 

0,96 

6,05 

 

2,75 

 

2,85 

 

 

486,96 

Αθαίξεζε Αθαίξεζε 

πξάζηλεο 

πξφζνςεο 

1 θνξά 218,56 
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Απφ ηελ παξνπζηαδφκελε αλάιπζε θφζηνπο / σθέιεηαο κπνξεί λα ζπλαρζεί ην 

ζπκπέξαζκα φηη: 

 Η άκεζε πξάζηλε πξφζνςε (1) είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκε γηα φια  ηα 

ζελάξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε απηή ηε κειέηε κε κέζν φξν ηεο 

αληαπφδνζεο ησλ εμφδσλ κηα πεξίνδν 20 εηψλ · 

 Η έκκεζε πξάζηλε πξφζνςε (2AeB) κπνξεί λα είλαη (ζρεδφλ) βηψζηκε 

αλάινγα κε ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζχζηεκα ζηήξημεο:ε 

πεξίπησζε ησλ πιεγκάησλ HDPE ηεο NPV είλαη ζεηηθή σο κέζε θαη 

θαιχηεξε κε πεξίνδν απνπιεξσκήο  

 Η έκκεζε πξάζηλε πξφζνςε ζε ζπλδπαζκφ κε θηβψηηα θχηεπζεο 

(3Ae3B)παξνπζηάδεη κηα (ειάρηζηε) νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα κφλν γηα 

ην θαιχηεξν ζελάξην ιφγσ ησλ δαπαλψλ εγθαηάζηαζεο θαη 

ζπληήξεζεο ηνπ (ππνζηεξίδνληαο ζχζηεκα πνηίζκαηνο ζπζηήκαηνο υ). 

 Σν ζχζηεκα ηνπ δσληαλνχ ηνίρνπ πνπ αλαιχεηαη ζε απηή ηε κειέηε δελ 

κπνξεί λα ζεσξείηαη νηθνλνκηθά βηψζηκε ιφγσ ησλ πςειψλ (ζε 

ζχγθξηζεκε ηα άιια ζπζηήκαηα θάζεηεο θχηεπζεο πνπ αλαιχζεθαλ ζε 

απηή ηε κειέηε) εμφδσλ εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο. 

Πέξα απφ ηα ζπζηήκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ ζε απηή ηε κειέηε, θάπνηα 

θαηαθφξπθα ζπζηήκαηα νηθνινγηθήο θχηεπζεο κπνξεί λα είλαη πνιχ 

δαπαλεξά θαη δχζθνια λα δηαηεξεζνχλ. Απηφ είλαη κηα ζεκαληηθή πηπρή, 

δεδνκέλνπ φηη είλαη ππνρξεσηηθή ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπνηθνλνκηθνχ 

αληίθηππνπ γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε επξεία ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ 

νηθνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ησλ 

ππθλνθαηνηθεκέλσλ πφιεσλ.  

Η εγθαηάζηαζε θάζεησλ πξάζηλσλ ζπζηεκάησλ ζα ήηαλ κηα ειθπζηηθή 

επηρείξεζε εάλ ηα θνηλσληθά νθέιε ιεθζνχλ ππφςε απφ ηηο θπβεξλήζεηο. Αλ 

ιεθζεί ππ’ φςηλ  ε νηθνινγηθή θαη πεξηβαιινληηθή σθέιεηα  ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνβιεθζνχλ θίλεηξα γηα λέα θαη ππάξρνληα θηίξηα. Σα νηθνλνκηθά θίλεηξα 

(κείσζε ησλ θφξσλ) ζα κπνξνχζαλ λα κεηψζνπλ ην αξρηθφ θφζηνο, 

επηηξέπνληαο κηα επξχηεξε δηάδνζε γηα ηε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 



27 
 

πξνβιεκάησλ ζε ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, φπσο ην θαηλφκελν ηεο 

αζηηθήο ζεξκφηεηαο θαη ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. 

Με ηε κείσζε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ 

θάζεηεο θχηεπζεο ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί ζεκαληηθά ε νηθνλνκηθή 

βησζηκφηεηα ηέηνησλ ζπζηεκάησλ, εληζρχνληαο κηα επξχηεξε δηάδνζή ηνπο. 
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