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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Σν πξάζηλν δψκα πξνζθέξεη ζεξκηθή πξνζηαζία ζηα θηίξηα ηηο θαινθαηξηλέο 

θαη ρεηκεξηλέο πεξηφδνπο. Σνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο φπνπ δελ ππάξρεη έληνλε 

ειηνθάλεηα ρξεζηκνπνηνχληαη θπηά ησλ νπνίσλ ην θχιισκα πέθηεη θαηά ηε δηάξθεηα 

απηήο ηεο πεξηφδνπ επηηξέπνληαο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία λα πέθηεη ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ δψκαηνο θαη λα πξνζθέξεη ζεξκηθφ θέξδνο. Δπηπιένλ, απηή ε ζεξκφηεηα 

κεηαθέξεηαη ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ θαζψο επίζεο ζπκβάιιεη ζηε 

κνλσηηθή ηθαλφηεηα ηνπ δψκαηνο ιφγσ ησλ επηζηξψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ. Σν θπηεκέλν δψκα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε απαηηήζεσλ γηα 

ζέξκαλζε. 

Σνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, ην θχιισκα ησλ θπηψλ αθήλεη κφλν έλα πνζνζηφ ηεο 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο λα θηάζεη ζην ρψξν θαη έηζη ππάξρνπλ κηθξφηεξεο αλάγθεο ηνπ 

θηηξίνπ ζπλνιηθά γηα ςχμε. Αθφκα, ε ζεξκηθή κφλσζε ηνπ θηηξίνπ απμάλεηαη θαη 

απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ πνιιψλ ζηξψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

θαηαζθεπή ηνπ θπηεκέλνπ δψκαηνο ζηελ νξνθή. 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ελφο πξάζηλνπ δψκαηνο είλαη πνιιά 

θαηαθέξλνληαο λα ππνθαηαζηήζνπλ ηνπο πξάζηλνπο ρψξνπο πνπ απνπζηάδνπλ απφ ηηο 

ζεκεξηλέο πφιεηο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κία κεγαιχηεξε απνδνρή ηεο 

πξάζηλεο αλάπηπμεο ζηα δψκαηα ησλ θηηξίσλ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγψληαο 

σο έλαο κεραληζκφο κείσζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ αζηηθψλ 

ρψξσλ. ηελ Διιάδα, γίλεηαη κία πξνζπάζεηα γηα ηελ εμέιημε ησλ πξάζηλσλ ζηεγψλ. 

Οη πξνζπάζεηεο απηέο απαηηνχλ κία πην ζπληνληζκέλε δξαζηεξηφηεηα πνιιψλ 

θνξέσλ θαη ηδησηψλ μερσξηζηά γηα ηελ εθαξκνγή θαη θαηνρχξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πξάζηλσλ δσκάησλ-ζηεγψλ. Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ηζρχζνπλ λένη πεξηβαιινληηθνί θαη ελεξγεηαθνί 

δείθηεο. πλνιηθά, απαηηείηαη κία πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά 

κε ηελ εθαξκνγή ησλ πξάζηλσλ δσκάησλ-ζηεγψλ κε ζηφρν λα εληνπηζηνχλ φια ηα 
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πξνβιήκαηα, λα πηνζεηεζεί έλα ζαθέο λνκνζεηηθφ πιαίζην ζηελ Διιάδα γηα ηε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη λα δηεξεπλεζνχλ νη ρξεκαηνδνηηθνί κεραληζκνί γηα 

επελδχζεηο ζηε ρψξα. 

1. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ 

 

Οη πξάζηλεο ζηέγεο είλαη πνιχ παιηά αλαθάιπςε ηνπ αλζξψπνπ θαη άξρηζε λα 

ρξεζηκνπνηείηαη πνιιά ρξφληα πξηλ ηε ζχιιεςε ηεο ηδέαο ηεο βηνθιηκαηηθήο 

αξρηηεθηνληθήο. Απφ ην 8000 π.Υ. θηφιαο, νη άλζξσπνη άξρηζαλ λα εγθαηαιείπνπλ ηηο 

ζπειηέο θαη ηα πξφρεηξα θαηαθχγηα θαη λα εγθαζίζηαληαη ζε νηθηζκνχο φπνπ ήηαλ 

νξγαλσκέλνη ζε νκάδεο κε βάζε ηελ εθηεηακέλε νηθνγέλεηα. Οη νηθηζκνί ρηίδνληαλ 

απφ πιηθά πνπ βξίζθνληαλ ζε αθζνλία ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, φπσο ρψκα κε ηε 

κνξθή πεινχ θαη θπηηθέο χιεο θαη πξνζέθεξαλ πνιιαπιά νθέιε ζηε ζεξκνκφλσζε, 

ηε ζηεγαλνπνίεζε, ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ αηζζεηηθή ησλ πξψησλ θαηνηθηψλ. 

Ζ πξψηε άπνςε γηα ηνπο αξραίνπο ηαξαηζφθεπνπο έρεη ζρέζε κε ηελ 

πξνζπάζεηα ησλ αξραίσλ απηνθξαηφξσλ λα εληζρχζνπλ ην θχξνο ηνπο. Οη 

ηαξαηζφθεπνη ήηαλ αθνξκή γηα αλαςπρή, πνιηηηζκηθή θαη πνιηηηθή πξνβνιή ή θαη 

ζξεζθεπηηθέο ζπγθεληξψζεηο. ε φια απηά ηα παξαδείγκαηα είλαη εκθαλέο φηη ηα 

ζηνηρεία επαλαιακβάλνληαη ζε φιν ην εχξνο ηεο  ηζηνξίαο ησλ θήπσλ θαη ησλ 

δηακνξθψζεσλ ηνπ ηνπίνπ. 

 

Εηγθνπξάη 

Tα Εηγθνπξάη ηεο Μεζνπνηακίαο ρηίζηεθαλ ηνλ 4
ν
 αηψλα π.Υ. θαη κέρξη ηα 

600 π.Υ. ππήξμε ε πξψηε γλσζηηθή ηζηνξηθή αλαθνξά ζε θήπνπο νη νπνίνη 

θηηάρηεθαλ απφ ηνλ άλζξσπν πάλσ απφ ην έδαθνο. Ήηαλ ζξεζθεπηηθά θηίξηα ηεο 

Μεζνπνηακίαο ζε βαζκίδεο, απνηεινχληαλ απφ πνιιαπιέο πεδνχιεο κε λαφ ζηελ 

θνξπθή θαη δηαθξίλνληαη απφ ηε δηθή ηνπο ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή. Σα επάιιεια 

επίπεδα πνπ έθεξαλ ην ζηνηρείν ηεο θχηεπζεο απνηεινχζαλ ην ππφβαζξν λαψλ 

(Δηθφλα 1-1). Σα επίπεδα ηκήκαηα ησλ Εηγθνπξάη κε δέληξα θαη ζάκλνπο έθαλε πην 

ζειθηηθή ηελ παξακνλή ζε απηά θαη επίζεο βνεζνχζε ζηελ απνθπγή ηεο ζεξκφηεηαο 

ηεο Βαβπιψληαο πεδηάδαο. Γεκηνπξγήζεθαλ φηαλ νη πφιεηο εμειίζζνληαλ ζε πφιεηο-
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θξάηε θαη νη λανί κεγάισλαλ. Οη ηαξάηζεο ησλ Εηγθνπξάη δηέζεηαλ πεξηβαιινληηθή 

αμία θαη ηειεηνπξγηθή πνηφηεηα θαζψο ηφληδαλ ηνλ ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα ησλ 

θαηαζθεπψλ. (Osmundson Σ., 1999) 

   

Δηθόλα 1-1: Εηγθνπξάη ηεο Μεζνπνηακίαο (Πεγή: www.wikipedia.com) 

 

Οη κεζαηωληθέο θπηεκέλεο ζηέγεο 

Οη θήπνη κέρξη θαη ην κεζαίσλα ήηαλ πεξίθιεηζηνη. Σελ επνρή ηεο 

Αλαγέλλεζεο θαηαξγήζεθε ε νρχξσζε ησλ πφιεσλ θαη νη επγελείο απέθηεζαλ ηε 

δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπάδνπλ κεγάινπο θήπνπο έμσ απφ ηελ πφιε. Οη θπηεκέλεο 

ζηέγεο ήηαλ επηλφεζε ησλ κεζαησληθψλ πνιηηηζκψλ θαη ζηφρνο ήηαλ ε θαιχηεξε 

κφλσζε ησλ θαηνηθηψλ. Δθείλε ηελ επνρή, αλαπηχρζεθαλ νηθνδνκηθέο πξαθηηθέο απφ 

ηηο νπνίεο πξνέθπςαλ ηα παξαδνζηαθά Turf Houses, δειαδή νη ζχγρξνλεο πξάζηλεο 

ζηέγεο. 

Σα παξαδνζηαθά Turf Houses απνηεινχλ αμηνζέαηα ζήκεξα αιιά επίζεο 

αξθεηά ζπίηηα ζηελ επαξρία θαηαζθεπάδνληαη κε ηελ παξαπάλσ ηερληθή γηα λα είλαη 

θηιηθά ζην πεξηβάιινλ. 

Δηθόλα 1-2: Αγξνηνηθέο θαηνηθίεο ζην Heidal, Gudbrandadal (Πεγή:Green Roof 

Plants: A Resource and Planting Guide, Edmund C. Snodgrass, Lucie L. Snodgrass) 
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Ζ βιαζηηθή ζηέγε ήηαλ επηλφεζε ησλ Ννξβεγψλ γηα λα πξνζηαηεπηνχλ απφ 

ηνπο θξχνπο ρεηκψλεο. Ήηαλ ζηέγε θαιπκκέλε κε ρψκα γηα κφλσζε, θπηεκέλε κε 

αγξηφρνξηα θαη άιια θπηά γηα ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ρψκαηνο. Παξφκνηα κέζνδν 

ρξεζηκνπνηνχζαλ νη θαλδηλαβνί, νη Ηζιαλδνί θαη νη Ηξιαλδνί.  

 Ζ παξαδνζηαθή θπηεκέλε ζηέγε ηεο θαλδηλαβίαο είρε θιίζε απφ 30° 

έσο 45°. Απνηεινχληαλ απφ έλα ζηξψκα ριννηάπεηα, πάρνπο πεξίπνπ 20 εθαηνζηψλ 

ην νπνίν ήηαλ ηνπνζεηεκέλν πάλσ ζε επάιιειεο ζηξψζεηο θινηνχ ζεκχδαο. (Δηθφλα 

1-3) Ο θινηφο ζεκχδαο είλαη ζρεηηθά αλζεθηηθφο ζηε θζνξά ιφγσ ηεο πςειήο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε δεςηθφ νμχ. Δπίζεο, νη ζηξψζεηο ηνπ θινηνχ ζπγθνιινχληαλ κε 

μπιφπηζζα, ψζηε λα ζρεκαηηζηεί έλα ζηξψκα αδηαπέξαζην απφ ηηο ξίδεο θαη ην λεξφ. 

Ζ μπιφπηζζα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ θαξθηλνγφλσλ πιηθψλ θαη γηα απηφ δε 

ζπληζηάηαη απηή ε κέζνδνο. Έλαο επηπιένλ ιφγνο είλαη φηη ν ρξφλνο δσήο απηήο ηεο 

επηθάιπςεο δελ ππεξβαίλεη ηα 20 ρξφληα. 

 

 

Δηθόλα 1-3: Δπηθάιπςε παξαδνζηαθψλ ζθαλδηλαβηθψλ ζηεγψλ ρφξην (Πεγή: Minke, 

Gernot. Φχηεπζε ζηεγψλ απιά θαη απνηειεζκαηηθά. Θεζζαινλίθε-Ξάλζε : Παξαηεξεηήο ηεο 

Θξάθεο Α.Δ., 2009.) 

 

Μία παξφκνηα θαηαζθεπαζηηθή κέζνδνο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο βφξεηεο 

πεξηνρέο ησλ ΖΠΑ θαη Καλαδά, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ‘θηηξίσλ 

ηνπ ριννηάπεηα’. Οη ηνίρνη είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ηεκάρηα ριννηάπεηα πάρνπο 

10 εθαηνζηψλ θαη έρνπλ πάρνο απφ 60 εθαηνζηά έσο 90 εθαηνζηά. Σνπνζεηνχληαη κε 
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ηελ πιεπξά ηνπ ρφξηνπ λα βιέπεη πξνο ηα θάησ. (Δηθφλα 1-4) Ζ ζηέγε απνηειείηαη 

απφ κία θαηαζθεπή νξηδφληησλ μχιηλσλ δνθψλ πνπ θέξεη ζθεπή απφ θιαδηά, ρφξην 

ηεο ζηέπαο θαη δχν ζηξψζεηο ριννηάπεηα. (Minke G, 2009) 

 

Δηθόλα 1-4: Καηαζθεπή ελφο "ρνξηφζπηηνπ" επηθαιιπκέλνπ κε ριννηάπεηα (Πεγή: 

Minke, Gernot. Φχηεπζε ζηεγψλ απιά θαη απνηειεζκαηηθά. Θεζζαινλίθε-Ξάλζε: 

Παξαηεξεηήο ηεο Θξάθεο Α.Δ., 2009) 

 

 

Οη Κξεκαζηνί θήπνη ηεο Βαβπιώλαο 

 

Ο γηνο ηνπ Υαιδαίνπ ζηξαηεγνχ Ναβνπνιάζζαξ, ν πεξίθεκνο βαζηιηάο 

Ναβνπρνδνλφζνξ (604-562 π.Υ.) πνπ θπβέξλεζε ηελ Βαβπιψλα γηα 43 ρξφληα 

ζεσξείηαη φηη είλαη απηφο πνπ έθηηζε ηνπο θξεκαζηνχο θήπνπο (Δηθφλα 2-5). Οη 

Κξεκαζηνί θήπνη ηεο Βαβπιψλαο θαηαηάρζεθαλ ζηα Δπηά Θαχκαηα ηνπ αξραίνπ 

θφζκνπ. Οη θήπνη θηίζηεθαλ απφ ηνλ Ναβνπρνδνλφζνξ γηα λα επραξηζηήζεη ηελ 

ζχδπγφ ηνπ Ακπίηη ε νπνία ήηαλ θφξε ηνπ βαζηιηά ηεο Μεδίαο. Σελ παληξεχηεθε γηα 

λα δεκηνπξγήζεη ζπκκαρία κεηαμχ ησλ δχν εζλψλ. Λέγεηαη πσο ε ειηνθακέλε θαη 

επίπεδε έθηαζε ηεο Μεζνπνηακίαο ηεο δεκηνχξγεζε θαηάζιηςε θαη ν βαζηιηάο γηα λα 

ηελ επραξηζηήζεη απνθάζηζε λα αλαπαξαζηήζεη ηελ παηξίδα ηεο κε ηελ νηθνδφκεζε 

ελφο ηερλεηνχ βνπλνχ. Έηζη δεκηνχξγεζε θήπνπο ζε πεδνχιηα θαη ηαξάηζεο. 



 

  

10 

 

10 ΠΡΑΙΝΑ ΔΩΜΑΣΑ, ΦΤΣΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΤΛΙΚΑ ΔΟΜΗΗ 

 

 

Εικόνα 1-5: Χάρτης Βαβυλώνας (Πηγή: www.polioxni.wordpress.com) 

 

Οη θήπνη βξίζθνληαλ ζηελ αλαηνιηθή φρζε ηνπ πνηακνχ Δπθξάηε, ζην Ηξάθ 

πεξίπνπ 50 ρηιηφκεηξα λφηηα ηεο Βαγδάηεο. Ήηαλ νηθνδνκήκαηα ζε θαηαθφξπθα 

αλεθνξηθά επίπεδα ζαλ βνπλά, απφ ζθπξειαηεκέλε πέηξα, θπηεκέλα κε φισλ ησλ 

εηδψλ ηα δέλδξα θαη θπηά. Δπίζεο ππήξρε έλαο βνηαληθφο παξάδεηζνο εηδηθά γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο δηαηξνθήο ηεο βαζίιηζζαο. Οη πνιπεπίπεδνη θήπνη ζηεξίδνληαλ ζε κηα 

ζχλζεηε θαηαζθεπή απφ ρνληξνχο ηνχβιηλνπο ηνίρνπο, πέηξηλα ππνζηπιψκαηα θαη 

δνθνχο απφ θνξκνχο θνηληθφδεληξσλ ζε ππθλή δηάηαμε. Οη δνθνί πξνθεηκέλνπ λα 

ζηεγαλνπνηεζνχλ, θαιχπηνληαλ κε πιέγκαηα απφ θαιάκηα θαη πίζζα, θαζψο θαη απφ 

δχν ζηξψζεηο εθπαισκέλσλ νπηφπιηλζσλ. Οη θήπνη πνηίδνληαλ κε λεξφ απφ ηνλ 

γεηηνληθφ Δπθξάηε. Οη θήπνη είραλ εμσηηθά αλζηζκέλα θπηά ηα νπνία εηζήγαγαλ απφ 

ηηο μέλεο ρψξεο. Κάπνηα απφ απηά ηα θπηά ήηαλ ν θέδξνο, ην θππαξίζζη, ε ζκχξλα, ν 

γνπλίπεξνο, ε ακπγδαιηά, ε ρνπξκαδηά, ην έβελνο, ε ειηά, ε βαιαληδηά, ε θαξπδηά, ε 

ηξεκεληίλα, ε κειηά, ην έιαην, ην ζηξίρλν, ε ηηηά, ε ξνδηά, ε δακαζθεληά, ε αριαδηά, ε 

θπδσληά, ε ζπθηά θαη ην ακπέιη. 
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Δηθόλα 1-6: Κξεκαζηνί Κήπνη ηεο Βαβπιψλαο κε βάζε ηηο πεξηγξαθέο αξραίσλ 

Διιήλσλ θαη Ρσκαίσλ ζπγγξαθέσλ ( Πεγή: http://dim-sapon.rod.sch.gr) 

 

χκθσλα κε αξραίεο ειιεληθέο πεγέο, ν θήπνο ήηαλ ηεηξαγσληζκέλνο θαη 

θάζε πιεπξά ήηαλ ηέζζεξα πιίζξα καθξηά. Απνηεινχληαλ απφ ηνπο ζνισηνχο 

ππφγεηνπο ζαιάκνπο ζε ζρήκα θχβνπ πνπ βξίζθνληαη ζηα ζηαζεξά ζεκέιηα. (Δηθφλα 

0-2) Καιιηεξγνχληαλ θπηά επάλσ απφ ην επίγεην επίπεδν ελψ νη ξίδεο ησλ δέληξσλ 

ξίδσλαλ κέζα ζε πςσκέλα πεδνχιηα παξά ζηε γε.. ηελ πιεπξά ησλ ζθαινπαηηψλ 

ππήξραλ κεραλέο χδαηνο, θαλάιηα. Σα λεξά απιψλνληαη ζε νιφθιεξν ηνλ θήπν θαη 

πνηίδνπλ ηηο ξίδεο ησλ θπηψλ. 

Λφγσ ηεο ζπάληαο βξνρφπησζεο, ρξεηάδνληαλ ππεξπςσκέλεο πεγέο λεξνχ απφ 

ηηο νπνίεο ην λεξφ κε θαηάθιηζε ζα δηνρεηεπφηαλ ζε φια ηα πεδνχιηα θαη ζε φια ηα 

επίπεδα. Υξεζηκνπνηνχζαλ κία «αληιία αιπζίδσλ», δειαδή δχν κεγάινπο ηξνρνχο, ν 

έλαο ζε ςειφηεξν επίπεδν απφ ηνλ άιιν θαη ζπλδένληαλ κε κηα αιπζίδα. ηηο 

αιπζίδεο θξέκνληαλ θάδνη θαη  θάησ απφ ην ζεκείν πνπ βξίζθνληαλ ν θάησ ηξνρφο 

ππήξρε κηα δεμακελή λεξνχ. (Δηθφλα 1-7) 

 

http://dim-sapon.rod.sch.gr/
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Δηθόλα 1-7: Αληιία λεξνχ ζηνπο Κεκαζηνχο θήπνπο ηεο Βαβπιψλαο (Πεγή: 

http://www.valentine.gr/babylon-gardens_gr.php) 

 

 Οη ηξνρνί γχξηδαλ θαη νη θάδνη βπζίδνληαλ ζηε ιίκλε θαη έπαηξλαλ ην λεξφ 

κεηαθέξνληάο ην αλνδηθά ζε έλα ςειφηεξν επίπεδν θαη ην δηνρέηεπαλ ζε κηα 

ππεξπςσκέλε δεμακελή. Ζ αιπζίδα έθεξλε έπεηηα ηνπο θελνχο θάδνπο πίζσ θαη θάησ 

γηα λα μαλαγεκίζνπλ. Σν λεξφ δηνρεηεχνληαλ κε θαηάθιηζε ζε φιν ηνλ θήπν. Ο θάησ 

ηξνρφο ήηαλ ζπλδεδεκέλνο κε έλαλ άμνλα θαη κία ιαβή θαη απφ ηε ζηξνθή ηεο ιαβήο 

νη ζθιάβνη παξείραλ ηελ ηζρχ ψζηε λα ηξέμεη ην κεράλεκα. Πνιινί αξραηνιφγνη 

πξνζπαζνχλ αθφκα λα αμηνινγήζνπλ ηα ζηνηρεία γηα ηε ζέζε ησλ θήπσλ, ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο, αεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ, άξδεπζεο θαη ηεο αιεζηλήο 

εκθάληζήο ηνπο. (Γηαδίθηπν 36) 

 

 

Δηθόλα 1-8: Καιιηηερληθή αλαπαξάζηαζε ησλ Κξεκαζηψλ Κήπσλ ηεο Βαβπιψλαο 

(Πεγή:www.wikipedia.com) 
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Βίια Diomides-Μαπζωιείν Απγνύζηνπ 

Ζ βίια Diomides θαη ην Μαπζσιείν ηνπ Απγνχζηνπ ζηε Ρψκε 

ρξνλνινγνχληαη ην 28 π.Υ. ζηελ Πνκπεία. Σν Μαπζσιείν ηνπ Απγνχζηνπ ζηελ πφιε 

ηεο Ρψκεο ζεσξείηαη ην πην κεγάιν θαη γλσζηφ ξσκατθφ θπηεκέλν θηίζκα (Δηθφλα 1-

9), ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε απ’ ηνλ Ρσκαίν απηνθξάηνξα Αχγνπζην ην 28κ.Υ. Δίρε 

θπθιηθή θάηνςε, κε νκφθεληξνπο δαθηπιίνπο θπηεκέλνπο κε θππαξίζζηα.  

 

 

Δηθόλα 1-9: Βίια Diomides (Πεγή: www.flickr.com) 

 

Δηθόλα1-10: Δμσηεξηθή άπνςε ηνπ Μαπζσιείνπ ηνπ Απγνχζηνπ (Πεγή: 

www.wikipedia.com) 

 



 

  

14 

 

14 ΠΡΑΙΝΑ ΔΩΜΑΣΑ, ΦΤΣΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΤΛΙΚΑ ΔΟΜΗΗ 

Ο θήπνο ζηελ θνξπθή ηνπ ηχκβνπ κνηάδεη λα έρεη ηελ νρχξσζε ελφο 

κεζαησληθνχ αλαγελλεζηαθνχ πεξίθιεηζηνπ. ‘Ήηαλ κία θαηαζθεπή κε ζπλνιηθά πέληε 

δεληξνθπηεκέλεο ηαξάηζεο κε πινχζηα βιάζηεζε πνπ έκνηαδε κε ιφθν (Δηθφλα 1-10). 

 

Ζ Έπαπιε ηωλ Μπζηεξίωλ 

 

Ζ Έπαπιε ησλ Μπζηεξίσλ νλνκάζηεθε έηζη ιφγσ ησλ ηνηρνγξαθηψλ πνπ 

βξέζεθαλ ζε έλα απ’ηα δσκάηηα ηεο κεηά απφ ηελ έθξεμε ηνπ Βεδνβίνπ ην 74 κ.Υ. 

πνπ έζαςε ηελ πφιε ηεο Πνκπείαο. Οη ηνηρνγξαθίεο ηεο έπαπιεο αλαπαξηζηνχλ ηελ 

ηειεηή κχεζεο κίαο γπλαηθάο ζε Γηνλπζηαθά κπζηήξηα ή κία γπλαίθα θαηά ηε 

δηάξθεηα γακήιηαο ηειεηήο. Ζ Έπαπιε ησλ Μπζηεξίσλ είρε ζην θέληξν έλα αίζξην 

(Δηθφλα 1-11). Οη ιεηηνπξγίεο δελ αλαπηχζζνληαλ γχξσ απ΄ην αίζξην, αιιά ην θέληξν 

ηεο βαξχηεηαο κεηαβηβάδεηαη ζηελ ηαξάηζα. Ζ ηαξάηζα είρε ζέα ηνλ θφιπν ηεο 

Νεάπνιεο. Πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο πιαηθφξκαο ππήξρε θήπνο, ν νπνίνο ήηαλ ηφπνο 

αλαςπρήο. (Δηθφλα 2-12). (Martinez A., 2005) 

 

  

Δηθόλα 1-11: Κάηνςε ηεο Έπαπιεο ησλ Μπζηεξίσλ (Πεγή: 

www.evikapa.blogspot.gr) 
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Δηθόλα 1-12: Βίια κπζηεξίσλ, ζήκεξα (Πεγή: http://www.flickr.com) 

 

Ζ Έπαπιε ηωλ Μεδίθωλ 

  

Σν 1400, θνληά ζηε Φισξεληία, ν Cosimo di Medici έρηηζε έλαλ νξνθφθεπν 

ζηε βίια ηνπ. Ζ έπαπιε ησλ Μεδίθσλ δελ είρε θακία ζχλδεζε κε ηελ αγξνηηθή δσή 

φπσο νη πεξηζζφηεξεο επαχιεηο εθείλεο ηεο επνρήο. ηφρνο ήηαλ έλα πεξηβάιινλ γηα 

πλεπκαηηθέο αλαδεηήζεηο. Ο θήπνο δηακνξθψλεηαη πάλσ ζε ηξεηο ηαξάηζεο θάησ 

απ’ηηο νπνίεο βξίζθνληαη απνζεθεπηηθνί ρψξνη. Πνιιά θπηά ηνπ θήπνπ 

κεηαθέξζεθαλ ζε απηφλ απφ άιιεο ρψξεο. Γεκηνπξγήζεθε έλαο βνηαληθφο θήπνο 

πάλσ ζε νξνθή κε θπηά απφ δηαθνξεηηθά κέξε, θάηη πνπ απνηεινχζε θχξνο γηα ηνλ 

ηδηνθηήηε. Θεσξείηαη έλα απφ ηα έξγα πνπ εθθξάδνπλ ηελ Αξθαδηθή αλαβίσζε ζηελ 

Ηηαιηθή Αλαγέλλεζε.  

 

 

Δηθόλα 1-13: Βίια ησλ Μεδίθσλ (Πεγή:www.protovouliagreenangel.org) 

  

 

http://www.flickr.com/
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Palazzo Piccolomini 

Ο Πάπαο Πην ν 2
νο

, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο δεκηνχξγεζε έλαλ απφ 

ηνπο θαιχηεξα δηαηεξεκέλνπο θήπνπο ζην παιάηη ηνπ (Δηθφλα 1-14), ην Palazzo 

Piccolomini ζηελ Πηέληδα  ηεο Ηηαιίαο. Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ εδξεχεη πάλσ 

ζηνπο ζηάβινπο πνπ ππάξρνπλ θάησ απ΄ην θχξην επίπεδν ηνπ παιαηηνχ θαη βξίζθεηαη 

ζην πίζσ κέξνο ηνπ πχξγνπ. Πεξηβάιιεηαη απφ ηνίρνπο θαιπκκέλνπο κε θηζζφ θαη 

ρσξίδεηαη ζε δσκάηηα απφ ζπκπαγείο ζάκλνπο. Τπάξρνπλ δάθλεο θαη νπσξνθφξα 

δέληξα ζπκκεηξηθά δηαηεηαγκέλα. (θνχξα , 2011) 

      

 

Δηθόλα 1-14: Γεμία: Palazzo Piccolomini εζσηεξηθά,  Αξηζηεξά:Pallazo 

Piccolomini απφ ςειά (Πεγή: www. passionline.it) 

 

 

Ο πύξγνο Guinigi ζηε Lucca 

 

Άιιν έλα παξάδεηγκα θήπνπ ηελ επνρή ηεο Αλαγέλλεζεο απνηειεί ν θήπνο 

πνπ απεηθνλίδεηαη ζε έλα ζρέδην ηεο πφιεο Lucca, ην 1660. Ο θήπνο δεκηνπξγήζεθε 

ζηελ θνξπθή ελφο ακπληηθνχ πχξγνπ 37 κέηξσλ. Δπάλσ ηνπ ηνπνζεηήζεθαλ 

βειαληδηέο ψζηε λα ηνλ θάλνπλ νξαηφ απφ πνιιά κέηξα καθξηά. Απφ απηφ ην ςειφ 

ζεκείν θαίλεηαη νιφθιεξε ε ζέα ηεο πφιεο. Απνηειεί παξάδεηγκα ηεο Αλαγέλλεζεο 
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ε νπνία  ζηεξίρηεθε ζηελ θαηάξγεζε ηεο νρχξσζεο ησλ πφιεσλ θαη ηελ θαηάξγεζε 

ηεο παιαίνηεξεο ζπκβαηηθήο ρξήζεο ησλ πχξγσλ. Θπκίδεη θήπνπο ζεκεξηλήο κνξθήο 

πνπ ζπλαληάκε ζηελ θνξπθή πνιπφξνθσλ θηηξίσλ (Δηθφλα 1-15). (Martinez Α., 

2005) 

 

 

Δηθόλα 1-15: Πχξγνο Guinigi (Πεγή: www.tumblr.com) 

 

 

Ζ ζηέγε ηνπ Καξδηλαιίνπ Johann van Lamberg ζην Passau 

 

Σελ επνρή ηεο Αλαγέλλεζεο θπξηαξρεί έληνλα ε ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο 

θήπνπ κε ραξαθηήξα παξaδείζνπ. Όκσο, θαηά θαηά ηνλ 18
ν
 αηψλα θαη κέρξη ηηο αξρέο 

ηνπ 19
νπ

 απηή ε ηδέα εγθαηαιείπεηαη ιφγσ ηεο αζηηθνπνίεζεο, φπνπ ην πξάζηλν 

κεηψλεηαη. Γη’απηφ ην ιφγν δελ ππάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα θπηεκέλσλ δσκάησλ 

απηή ηελ επνρή. Σν 1705, ν Γεξκαλφο Καξδηλάιηνο Johann van Lamberg ζρεδηάδεη 

ηελ επίπεδε ζηέγε ηεο θαηνηθίαο ηνπ ζην Passau ηεο Γεξκαλίαο. Γεκηνπξγεί θήπνπο 

κε δηαδξνκέο αλάκεζα ζηα παξηέξηα θαη ηα ζηνηρεία λεξνχ. Οη ιεγφκελνη θήπνη ηνπ 

κπαξφθ έρνπλ ηδηαίηεξν ζρεδηαζκφ. (Osmundson T., 1999) 

 

 

http://www.tumblr.com/
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18 ΠΡΑΙΝΑ ΔΩΜΑΣΑ, ΦΤΣΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΤΛΙΚΑ ΔΟΜΗΗ 

Ο ηαξαηζόθεπνο ηνπ Carl Rabbitz ζην Βεξνιίλν 

 

Σν 1867, ν Carl Rabbitz  παξνπζηάδεη ζηελ Παγθφζκηα έθζεζε ηνπ Παξηζηνχ, 

ηε δηθηά ηνπ θελνηνκία γηα κηα ζηέγε φπνπ πξνηείλεη ηελ εγθαηάζηαζε ελφο θήπνπ 

ζηελ θνξπθή ηεο θαηνηθίαο ηνπ ζην Βεξνιίλν (Δηθφλα 1-16). Δίλαη έλα ρινεξφ 

θαηάζηξσκα αλάκεζα ζε δέληξα θαη θηφζθηα αλαςπρήο θαη είλαη ίζσο ε πξψηε 

εκθάληζε νξνθφθεπνπ ζε αζηηθή θαηνηθία ζηε Βφξεηα Δπξψπε. Απηή ηελ πεξίνδν, 

ην νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαηαζθεχε θαη έηζη λέεο ηδέεο 

εκθαλίδνληαη γηα ηε δεκηνπξγία θήπνπ ζηηο ζηέγεο. (Osmundson T., 1999) 

 

 

Δηθόλα 1-16: Σαξαηζφθεπνο ηνπ Carl Rabitz, Βεξνιίλν (Πεγή: 

www.georythmiki.gr) 

 

O Kήπνο "Winter Garden" ζηελ θνξπθή ηνπ Residence Palace ζην Μόλαρν 

 

Σν 1870, θαηαζθεπάζηεθε ν Winter Garden απφ ηνλ Λνπδνβίθν ηνλ 2
ν
 ηεο 

Βαπαξίαο. Ο θήπνο είρε πινχζηα θχηεπζε (Δηθφλα 1-17) θαη κία κεγάιε ηερλεηή 

ιίκλε ε νπνία πξνζηαηεπφηαλ απφ κία κεγάιε γπάιηλε θαηαζθεπή. Ο θήπνο 

θαηεδαθίζηεθε ην 1897 ιφγσ κεγάιεο δηαξξνήο λεξνχ. (Γηαδίθηπν 36) 

http://www.georythmiki.gr/
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19 ΠΡΑΙΝΑ ΔΩΜΑΣΑ, ΦΤΣΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΤΛΙΚΑ ΔΟΜΗΗ 

 

Δηθόλα 1-17: Winter Garden, Recidence Palace, Mφλαρν (Πεγή: 

www.en.wikipedia.org) 

 

 

Ζ κηθξή ηαξάηζα ηεο πνιπθαηνηθίαο ηεο Rue de Franklin ζην Παξίζη 

Σν 1903, ν αξρηηέθηνλαο Auguste Perret έρηηζε έλα κηθξφ ‘pied a terre’ δπν 

δσκαηίσλ  ζηελ bis Rue de Franklin ζην Παξίζη (Δηθφλα 1-18). Έλαο ιηηφο θήπνο 

δεκηνπξγήζεθε πάλσ ζηελ ηαξάηζα καδί κε έλα ζπλερή πέηξηλν πάγθν, 

δεκηνπξγψληαο έηζη έλαλ φκνξθν ρψξν. 

(Γηαδίθηπν 1) 

 

 

Δηθόλα 1-18: H φςε ηεο πνιπθαηνηθίαο ζηε Rue de Franklin, Παξίζη (Πεγή: 

http://www.all-art.org/Architecture/25-10.htm) 

 

file:///C:\Users\Vicky\Downloads\2
http://www.all-art.org/Architecture/25-10.htm
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20 ΠΡΑΙΝΑ ΔΩΜΑΣΑ, ΦΤΣΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΤΛΙΚΑ ΔΟΜΗΗ 

O Kξεκαζηόο Κήπνο ηνπ Francois Hennebique ζην Παξίζη, 1904 

 

Σν 1904, ν Francois Hennebique ρηίδεη ζην Bourg-la-Reine ηνπ Παξηζίνπ κία 

θαηνηθία κε θήπν ζηελ θνξπθή γηα ηε δηακνλή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Δθείλε ηελ 

πεξίνδν, ήηαλ δηαδεδνκέλε ε ρξήζε επίπεδεο νξνθήο απφ ζθπξφδεκα. Πάλσ ζηε 

νξνθή δεκηνπξγήζεθε έλαο θξεκαζηφο θήπνο ν νπνίνο είρε ειηθνεηδείο δηαδξφκνπο 

θαζψο επίζεο έλα ζεξκνθήπην γηα εμσηηθά  θπηά θαη έλα ιαραλφθεπν. (Δηθφλα 1-20). 

ήκεξα, πινχζηα βιάζηεζε έρεη θαηαιάβεη ηε ζηέγε (Δηθφλα 2-19) (Martinez Α., 

2005) 

 

Δηθόλα 1-19: Francois Hennebique 1894-1904, ε πξψηε ζηέγε απφ ζθπξφδεκα ζηε 

Γαιιία (Πεγή: www.wikipedia.com) 

 

 

Δηθόλα 1-20: Ο Κξεκαζηφο θήπνο ηνπ Francois Hennebique, Παξίζη, 1904 (Πεγή: 

http://www.patrimoine.asso.fr/contenu/hennebique/hennebique.htm) 

 

 

 

http://www.wikipedia.com/
http://www.patrimoine.asso.fr/contenu/hennebique/hennebique.htm
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21 ΠΡΑΙΝΑ ΔΩΜΑΣΑ, ΦΤΣΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΤΛΙΚΑ ΔΟΜΗΗ 

Πξάζηλε νξνθή ζηε ιίκλε Moos ζηε Επξίρε 

 

Ο Διβεηφο εηδηθφο Stephan Brenneisen έρηηζε ηελ πξψηε πξάζηλε νξνθή ζηε 

Επξίρε. (Δηθφλα 1-21). Σν θηίξην ήηαλ  θνληά ζηε ιίκλε Moos θαη έηζη ην λεξφ 

πήγαηλε απφ ηε ιίκλε ζην θηίξην θαη θαζαξηδφηαλ κε εηδηθή επεμεξγαζία ζε πφζηκν 

λεξφ. Τπήξραλ 175 είδε θπηψλ θάηη πνπ βνεζνχζε ζηελ απνθπγή ππεξζέξκαλζεο θαη 

παγψκαηνο ηεο ιίκλεο. εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη εδψ θαη 90 ρξφληα ε νξνθή 

ρξεηάζηεθε αλαθαηαζθεπή κφλν ζηηο άθξεο ηεο. 

 

Δηθόλα 1-21: Πξάζηλε νξνθή ζηε ιίκλε Moos ζηε Επξίρε (Πεγή: 

www.greenroofs.com/projects/pview.php?id=680) 

 

 

Ζ θάζεηε θεπνύπνιε Das neue Frunkfurt ηνπ Ernst May 

Ο Ernst May, ηε δεθαεηία ηνπ `20 αλέιαβε ηε καδηθή θαηαζθεπή θαηνηθηψλ 

ζηε Φξαλθθνχξηε, φπνπ δνχζαλ νη ιηγφηεξν πξνλνκηνχρεο ηάμεηο. Κάζε θαηνηθία 

φξηδε ηελ ηδηνηεθφηεηά ηεο κέζσ ηνπ ππαίζξηνπ ρψξνπ πνπ ηεο άλεθε. Κάζε θαηνηθία 

είρε έλα κηθξφ ηδησηηθφ θήπν θαη κία ηδησηηθή βαηή ηαξάηζα. (Δηθφλα 1-22). 

 

http://www.greenroofs.com/projects/pview.php?id=680


 

  

22 

 

22 ΠΡΑΙΝΑ ΔΩΜΑΣΑ, ΦΤΣΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΤΛΙΚΑ ΔΟΜΗΗ 

 

Δηθόλα 1-22: Ζ θάζεηε θεπνχπνιε Das neue Frunkfurt, Ernst May (Πεγή: 

www.nybooks.com) 

 

 

Le Corbusier  

Ο Le Corbusier ζρεδίαζε ηελ πξψηε ‘θάζεηε θεπνχπνιε’ (Δηθφλα 1-23). Δίρε 

ηε κνξθή ελφο πνιπφξνθνπ θηηξίνπ πνπ απνηεινχληαλ απφ δηπιά δηακεξίζκαηα ηα 

νπνία αλνίγνληαλ ζε έλαλ θξεκαζηφ θήπν δηπινχ χςνπο. Ο θήπνο δηαηξνχληαλ ζε ίζα 

ηκήκαηα αλάκεζα ζε φιεο ηηο κνλάδεο θαηνηθίαο θαη ζε θάζε φξνθν ηνπ θηηξίνπ. 

Τπήξραλ έληνλεο επηξξνέο απ’ ηε Φξαλθθνχξηε θαη ην Παξίζη θαζψο θαη απφ ηα 

ηηαιηθά καιζνπζηαλά κνλαζηήξηα πνπ είρε αλαθαιχςεη ν Le Corbusier ζε ηαμίδη ηνπ 

ζηελ Αλαηνιή. 

 

Δηθόλα 1-23: Ηmmeubles-villas, 1922 (Πεγή: 

http://soa.syr.edu/faculty/bcoleman/arc523/lectures/523.lecture.housing.packages.html) 

 

 

http://www.nybooks.com/
http://soa.syr.edu/faculty/bcoleman/arc523/lectures/523.lecture.housing.packages.html
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23 ΠΡΑΙΝΑ ΔΩΜΑΣΑ, ΦΤΣΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΤΛΙΚΑ ΔΟΜΗΗ 

Σα "πέληε ζεκεία γηα κηα λέα αξρηηεθηνληθή" 

To 1926 o Le Corbusier  ζπληάζζεη ηα πέληε ζεκεία γηα κηα λέα 

αξρηηεθηνληθή. Έλα απφ ηα πέληε ζεκεία αλαθέξεηαη ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

εγθαηάζηαζεο θήπνπ ζηε λέα επίπεδε ζηέγε. Σνλίδεηαη πσο ν θήπνο ζην δψκα κπνξεί 

λα απνηειέζεη ην θαιχηεξν ζεκείν ηεο αζηηθήο θαηνηθίαο. Δπίζεο, εηζάγεη ηελ 

‘pilotis’ θαη πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή αθήλεη ην έδαθνο ειεχζεξν. Σν 

έδαθνο δηπιαζηάδεηαη κε ην δψκα – θήπν θαη απνζηαζηνπνηεί ην θηίξην απφ ην θπζηθφ 

έδαθνο. (Martinez Α.,2005) 

 

«Theorie de toit-jardin"- Ζ ζεωξία ηεο ζηέγεο- θήπνπ»  

Σν 1927, ν Le Corbusier παξνπζηάδεη ηε ζεσξία ζηέγεο - θήπνπ ζην πεξηνδηθφ 

‘L’ architecture Vivanie’. Ζ ζεσξία απηή έρεη λα θάλεη κε ηε ρξήζε ηεο ηαξάηζαο ζηα 

‘πέληε ζεκεία γηα κηα λέα αξρηηεθηνληθή’. Ο Le Corbusier αθεγείηαη κηα ηζηνξία γηα 

ηελ απνγνήηεπζε πνπ αηζζάλζεθε, φηαλ ηνπνζεηήζεθαλ νη ζηέγεο ζηηο ηξεηο πξψηεο 

θαηνηθίεο πνπ θαηαζθεχαζε ζην La- Chaux-de-Fonds. (Martinez Α.,2005) 

 

«Reconquis-gagne» 

Σν 1930, ν Le Corbusier ζην ζθίηζν ‘Reconquis-gagne’ (Δηθφλα 1-24) 

δειψλεη φηη ην έδαθνο θαηαθηάηαη μαλά ελψ ην δψκα απνθηάηαη. Απνδίδεη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηεο ‘pilotis’ γηα ηε ζηάζκεπζε θαη ην πξάζηλν, ελψ 

απνθηάηαη έλαο λένο ρψξνο ζηελ θνξσλίδα ηνπ θηηξίνπ, ην νπνίν είλαη έλα ζεκείν 

πξαζίλνπ. (Martinez Α.,2005) 
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24 ΠΡΑΙΝΑ ΔΩΜΑΣΑ, ΦΤΣΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΤΛΙΚΑ ΔΟΜΗΗ 

 

Δηθόλα 1-24: «Reconquis-gagne», Le Corbusier 1930 (Πεγή: A.Martinez, Dewelling 

on the roof,2005) 

 

 

Ζ ηαξάηζα ζηελ θαηνηθία ηνπ Beistegui ζην Παξίζη 

 

Σν 1930, ν Le Corbusier ζρεδηάδεη έλα δηακέξηζκα γηα ηνλ πειάηε ηνπ Charles 

de Beistegui ην νπνίν βξηζθφηαλ ζηελ θνξπθή ελφο θηηξίνπ ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζηα 

Ζιίζηα Πεδία ηνπ Παξηζηνχ. Ήηαλ έλαο ηδησηηθφο ρψξνο αλαςπρήο πνπ πξννξηδφηαλ 

γηα ςπραγσγία ηνπ βαζχπινπηνπ ηδηνθηήηε. (Δηθφλα 1-27). Γεκηνπξγήζεθαλ επηά 

δηαθνξεηηθά ζρέδηα ηα νπνία είραλ σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ζρεηηθά κε ην λέν 

έδαθνο. Σν θηίξην είρε ηξεηο ηαξάηζεο κε δηαθνξεηηθή ηδηφηεηα ε θαζεκία, έλα 

κπαιθφλη -ηαξάηζα πνπ απνηειεί πξνέθηαζε ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, κηα ελδηάκεζε 

επίπεδε ζηέγε παξφκνηα κε έλαλ θξεκαζηφ θήπν κε ηε βιάζηεζή ηνπ θαη έλα 

‘solarium’. Ζ ζέα ζηηο ηαξάηζεο θιείλεηαη κε ζάκλνπο πνπ δξνπλ σο θξάρηεο, ελψ ν 

ςειφηεξνο ρψξνο θιείλεηαη πεξηκεηξηθά κε ηνίρν θαη έηζη ιίγα αμηνζέαηα ηνπ 

Παξηζηνχ είλαη νξαηά απφ εθείλν ην ζεκείν. ην έδαθνο ππάξρεη γξαζίδη θαη ζε κία 

πιεπξά βξίζθεηαη έλα ηδάθη. Ζ ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ηαξαηζψλ γίλεηαη κε δχν ζθάιεο. 

Ο Le Corbusier επεξεάζηεθε απφ ηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή ηεο M`Zab 

ζηελ Αιγεξία. Καηάθεξε λα θέξεη έλα λέν είδνο θχζεο ζηελ θνξπθή ηνπ αζηηθνχ 

θηηξίνπ κηαο θαη ε δεκηνπξγία θήπνπ είρε πεξηνξηζηεί ζηελ επαξρία. (Melet Δ. et 

al,2005) 
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25 ΠΡΑΙΝΑ ΔΩΜΑΣΑ, ΦΤΣΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΤΛΙΚΑ ΔΟΜΗΗ 

¨  

Δηθόλα 1-25: Petite maison, Le Corbusier (Πεγή:www.wikipedia.com) 

 

Δηθόλα 1-26: Δμσηεξηθή άπνςε δηακεξίζκαηνο Charles de Beistegui (Πεγή: 

www.mondo-blogo.blogspot.gr)  

 

Δηθόλα 1-27: H ηαξάηζα, de Beistegui (Πεγή:http://mondo-blogo.blogspot.gr)l 

 

 

 

 

http://mondo-blogo.blogspot.gr/2010/10/who-knew-le-corbusier-was-surrealist.html
http://mondo-blogo.blogspot.gr/2010/10/who-knew-le-corbusier-was-surrealist.htm)l
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26 ΠΡΑΙΝΑ ΔΩΜΑΣΑ, ΦΤΣΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΤΛΙΚΑ ΔΟΜΗΗ 

1930 – ήκεξα  

Σν 1930 ζην Rockefeller Center ηεο Ακεξηθήο θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ηα 

θπηεκέλα δψκαηα(Δηθφλα 1-28). Σελ ίδηα επνρή ν γεξκαλφο ηνπνγξάθνο Harry 

Maasz πξνέβιεςε κηα πφιε φπνπ ν άλζξσπνο ζα πεγαίλεη απφ ηαξάηζα ζε ηαξάηζα 

θαη ζα αληηθξίδεη παληνχ θήπνπο.  

 

 

Δηθόλα 1-28: Rockefeller Center, Nέα Τφξθε (Πεγή: www.greenroofs.com) 

 

Σν 1937 ην θηίξην West Georgia ζην Βαλθνχβεξ ηνπ Καλαδά απνηειεί έλα 

αθφκα ηέηνην παξάδεηγκα. Σν 1957 ν Reinhard Born Kamm βνηαλνιφγνο ζην 

Gottingen εκπλεχζηεθε απφ κηα πξάζηλε νξνθή πνπ έβιεπε απφ ην γξαθείν ηνπ ψζηε 

λα γίλεη ην πξάζηλν δψκα. ε κηα έξεπλα αλαθάιπςε 37 θπηεκέλεο νξνθέο ζηε γχξσ 

πεξηνρή θαη αξγφηεξα έγηλε έλαο απφ ηνπο πξσηνπφξνπο πνπ θαηαζθεχαζαλ ηελ 

πξάζηλε νξνθή ζην Διεχζεξν Παλεπηζηήκην ηνπ Βεξνιίλνπ (Δηθφλα 1-29). 

(Werthmann C., 2007) 

http://www.greenroofs.com/
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27 ΠΡΑΙΝΑ ΔΩΜΑΣΑ, ΦΤΣΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΤΛΙΚΑ ΔΟΜΗΗ 

 

Δηθόλα 1-29: Free University, Berlin-Reinhard Born Kamm (Πεγή: 

http://myweb.wit.edu) 

 

Απφ ην 1960, νη Γεξκαλνί ρξεζηκνπνίεζαλ ηε θχηεπζε ζηα δψκαηα γηα λα 

απνζεθεχνπλ θαη λα επαλαρξεζηκνπνηνχλ ην λεξφ ηεο βξνρήο. Σα θπηεκέλα δψκαηα 

είραλ ζπλδέζεη ηα νλφκαηά ηνπο κε πνιπηειείο θαηνηθίεο κέρξη ην ηέινο ηνπ 1970. 

Έλαο Γεξκαλφο αξρηηέθηνλαο θαη ηνπνγξάθνο, ν Hans Luz  πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία 

πεξηζζνηέξσλ θπηεκέλσλ δσκάησλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αζηηθνχ 

ηνπίνπ. Σφηε μεθίλεζε κειέηε θαη ζπζηεκαηηθή έξεπλα ζηε ρξήζε ηνπ λεξνχ ηεο 

βξνρήο, ζηνλ ηχπν ησλ θπηψλ πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζηα δψκαηα θαη ζηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ δσκάησλ. Πνιιέο παλεπηζηεκηαθέο νξγαλψζεηο κειέηεζαλ ηα πάληα 

γηα ηα δψκαηα, φπσο ηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ, ηε κείσζε θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο, ηελ απνζήθεπζε ηνπ λεξνχ θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε ελφο ζσζηνχ 

θαη απνηειεζκαηηθνχ δψκαηνο. Ο Hans Goachin Liesecke εξεπλεηήο ζρεηηθά κε ηηο 

ηερληθέο θχηεπζεο θαη έλαο απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο FLL έγξαςε γηα ηε ζεκαζία ησλ 

αηζζεηηθψλ ιφγσλ ηνπ θπηεκέλνπ δψκαηνο. 

   

Δηθόλα 1-30: Αξηζηεξά: FLL, Γεμηά: Οξνθή θηηξίνπ ζηε Γεξκαλία απφ ηελ FLL 

(Πεγή: www.greenrooftechnology.com) 

http://myweb.wit.edu/
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28 ΠΡΑΙΝΑ ΔΩΜΑΣΑ, ΦΤΣΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΤΛΙΚΑ ΔΟΜΗΗ 

 

To 1978 ηδξχζεθε ε επηηξνπή κε ηίηιν ‘ηξφπνο θχηεπζεο γηα πξάζηλνπο 

ρψξνπο ζε αζηηθέο πεξηνρέο’ θαη είρε σο ζθνπφ λα εμεηάζνπλ ηε θχηεπζε ζηα 

δψκαηα. Αξγφηεξα, νη Γεξκαλνί ίδξπζαλ κηα λέα ηερλνινγία πνπ ήηαλ ζαλ 

εθηεηακέλε βιάζηεζε ζε νξνθή (Δηθφλα 1-30). Σν 1980 ππήξρε κία νηθνινγηθή 

επαλάζηαζε. Σν 1982 ε FLL  πξνζδηφξηζε ηηο πξψηεο νδεγίεο γηα ηα θπηεκέλα 

δψκαηα. Δπηβιήζεθε ε ηερληθή ηνπ πξάζηλνπ δψκαηνο ζε φια ηα βηνκεραληθά θηίξηα 

θαη θαηαζθεπάζηεθαλ ζηε ηνπηγθάξδε πξάζηλεο νξνθέο γηα ηε κείσζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο. Δπίζεο, ζηελ Απζηξία δηακνξθψλνληαη πξάζηλα δψκαηα, φπσο θαη 

ζηελ Αγγιία κε πιενλέθηεκα φηη ζπγθξαηνχλ 75% απφ ην λεξφ ηεο βξνρήο. Σν 

κπεηφλ θαη άιια πιηθά φπσο PVC, αινπκίλην θαηεγνξήζεθαλ γηα ηελ θαθνπνίεζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο. (Werthmann C., 2007) 

 

Ο θήπνο «Splice Garden» ηεο Martha Schwartz ην 1986 - ύγθξηζε κε ην δώκα  

ηνπ de Bestegui  

 

H Martha Schwartz, κία ζχγρξνλε αξρηηέθησλ ηνπίνπ δεκηνπξγεί ρψξνπο 

φπνπ θπξηαξρεί κηα θεληξηθή ηδέα βαζηζκέλε ζε αζπλήζηζηα πιηθά, έληνλα ρξψκαηα, 

απιά γεσκεηξηθά ζρήκαηα ησλ θπηεχζεσλ (Δηθφλα 1-34) θαζψο θαη ηε 

ζνπξεαιηζηηθή ρξήζε ησλ αληηθεηκέλσλ. ρεδίαζε ην 1986 ηνλ ηαξαηζφθεπν ‘Splice 

Garden’ (Δηθφλα 1-32), ζηελ θνξπθή ηνπ πνιπφξνθνπ Ηλζηηηνχηνπ Βηνηαηξηθήο 

Έξεπλαο Whitehead. Σν δψκα πάλσ ζην νπνίν ζα έθηηαρλε ηνλ θήπν ήηαλ ζθνηεηλφ 

θαη είρε  πεξηκεηξηθνχο ηνίρνπο (Δηθφλα 1-33), ελψ επίζεο δελ κπνξνχζε λα 

παξαιάβεη θνξηία. Οη βξάρνη αληηθαηαζηήζεθαλ απφ ζρεκαηνπνηεκέλα ‘pom- poms’ 

γαιιηθνχ θήπνπ, ελψ νη κε ζρεκαηνπνηεκέλνη ζάκλνη ζπκβνιίδνληαη απφ ηα πξάζηλα 

θαζίζκαηα πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί. 
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Δηθόλα 1-31: Splice Garden, Martha Schwartz (Πεγή: www.marthaschwartz.com) 

 

 

Δηθόλα 1-32: Splice Garden, Martha Schwartz (Πεγή: www.marthaschwartz.com) 

 

 

 

Δηθόλα 1-3: Γέληξν ζηε ηαξάηζα ηνπ «Splice Garden» (Πεγή: 

www.marthaschwartz.com) 

 

http://www.marthaschwartz.com/
http://www.marthaschwartz.com/
http://www.marthaschwartz.com/
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Απφ ην 1990 θαη κεηά άξρηζε λα ππάξρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηα θπηεκέλα 

δψκαηα ζηελ Ακεξηθή. Άξρηζαλ λα ηδξχνληαη δηάθνξεο νξγαλψζεηο φπσο ε 

Architype, Walter, Sigal, Trust πνπ δεηνχζα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζχγρξνλσλ θηηξίσλ. 

Πνιιά εξεπλεηηθά θέληξα ηδξχζεθαλ κέρξη ην 2003 ζην Michigan State University 

(MSU), British Columbia Institute of Technology (BCIT), Pennsylvania State 

University θαη ζην Insitut for Recearch Constraction Center in Ottawa. ε πνιιέο 

πφιεηο ηεο Ακεξηθήο ε θπβέξλεζε ζηεξίδεη ηηο πξάζηλεο νξνθέο θη έηζη θαιχπηνληαη 

πνιχ κεγάιεο δνκεκέλεο επηθάλεηεο. Ζ πξψηε κεγάιε πνιηηεία πνπ απνθάζηζε φια 

ηα δεκφζηα θηίξηα ηεο λα είλαη πξάζηλα είλαη ε Οπάζηλγθηνλ. Έλα παξάδεηγκα γηα ην 

πιενλέθηεκα ηνπ πξάζηλνπ είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ Καλαδά, φπνπ παξαηεξήζεθε 

26% αχμεζε ζηε δξνζηά ηνπ θαινθαηξηνχ θαη 26% κείσζε ζηε δέζηε πνπ ράλεηαη ην 

ρεηκψλα. Ζ Αγγιία θαη ε Γεξκαλία ζεκείσζαλ κεγάιε αχμεζε ζηα πνζνζηά 

πξάζηλεο έθηαζεο. Ζ Ηαπσλία θαη ε Αζία αθνινπζνχλ ην ίδην παξάδεηγκα, κε ην 

Σφθπν λα είλαη ε πξψηε πξσηεχνπζα πνπ έρεη επηβάιιεη ε βιάζηεζε ηνπ θηηξίνπ λα 

θαηαιακβάλεη ην 20% φιεο ηεο θαηαζθεπήο. ηελ Διιάδα δελ έρνπλ γίλεη αθφκα 

αλάινγεο πξνζπάζεηεο, θάηη πνπ είλαη αλαγθαίν γηαηί ην πξάζηλν βειηηψλεη ηηο 

ζπλζήθεο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. (Wark C et al, 

2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

31 

 

31 ΠΡΑΙΝΑ ΔΩΜΑΣΑ, ΦΤΣΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΤΛΙΚΑ ΔΟΜΗΗ 

2. ΣΟ ΦΤΣΔΜΔΝΟ ΓΧΜΑ  

 

2.1 Φπηεκέλν δώκα – Δίδε θπηεκέλωλ δωκάηωλ 

 

Φπηεκέλν δψκα είλαη ην ζχλνιφ ή ην ηκήκα ηνπ δψκαηνο ή ηεο ζηέγεο πνπ 

γίλνληαη εξγαζίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο βιάζηεζεο κε ηε βνήζεηα ηεο επηζηήκεο. 

Δίλαη επίζεο γλσζηά σο πξάζηλεο ζηέγεο ή πξάζηλεο νξνθέο ή νξνθφθεπνη ή 

greenroofs. Απηφο ν ρψξνο ηνπ θπηεκέλνπ δψκαηνο επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζην 

θνηλφ γηα ηε δηαβίσζε θαη ηελ αλαςπρή ηε δηθηά ηνπ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηνπ. 

Γηαθνξεηηθά, κπνξεί λα παξέρεη ζέξκαλζε ή ςχμε, ελεξγεηαθή απφδνζε θαη κφλσζε 

ζην θηίξην. Σν θπηεκέλν δψκα δεκηνπξγείηαη απφ εμεηδηθεπκέλα πιηθά, 

δηαζηξψλνληαη ζε πνιιά επίπεδα φπνπ εγθαζίζηαηαη ε βιάζηεζε θαη ην δίθηπν 

άξδεπζεο. Γηαθξίλνληαη ζε ηξεηο ηχπνπο αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο, ην χςνο 

εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ππνδνκήο ,ηα είδε ησλ επηιεγφκελσλ θπηψλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζε απηά, θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπληήξεζή ηνπ. 

(Καηζνπιάθνο Λ., 2013) 

 

 

 

Δθηαηηθόο ηύπνο ( extensive green roof ) 

 

  Σα θπηεκέλα δψκαηα εθηαηηθνχ ηχπνπ (Δηθφλα 2-1) δεκηνπξγνχλ έλα 

κφληκν νηθνζχζηεκα πνπ απαηηείηαη ειάρηζηε θξνληίδα γηα ηε ζπληήξεζή ηνπ. 

Απνηεινχληαη απφ ζχζηεκα ππνδνκήο θαη ειαθξχ ππφζηξσκα αλάπηπμεο θπηψλ 

χςνπο 8 έσο 25 εθαηνζηά. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 1, ην θνξεζκέλν θνξηίν 

θπκαίλεηαη απφ 80 έσο 120 kg/m
2  

 θαη ην πεξηνξηζκέλν βάξνο ηεο θαηαζθεπήο 

επηηξέπεη ηελ εγθαηάζηαζε ζε νπνηαδήπνηε νξνθή κε θιίζε έσο θαη 35°. 

Δμεηδηθεπκέλα απνζηξαγγηζηηθά ζπζηήκαηα πνπ ζπγθξαηνχλ ην ππφζηξσκα 

αλάπηπμεο ησλ θπηψλ απφ δηάβξσζε  ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θιίζεηο άλσ ησλ 10° ,ελψ 
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ζε θιίζεηο κεγαιχηεξεο απφ 15° θαη κέρξη ηηο 35° απαηηείηαη ε ρξήζε ζηνηρείσλ 

ζπγθξάηεζεο ηνπ ππνζηξψκαηνο. Γηα ηνλ εθηαηηθφ ηχπν ζπληζηψληαη ηα θπηά 

ρακειήο βιάζηεζεο, φπσο θπηηθνί ηάπεηεο, ριννηάπεηεο, αγξηνινχινπδα θαη θπηά 

εδαθνθάιπςεο κε επηθαλεηαθφ ξηδηθφ ζχζηεκα πνπ αλαβιαζηάλνπλ εχθνια. (Σάηζεο 

K., 2013) 

 

Δηθόλα 2-1: Φπηεκέλν δψκα εθηαηηθνχ ηχπνπ ζην Νέν Κηίξην ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο ζηε Θεζζαινλίθε (Πεγή: www.econ3.gr) 

 

Ζκηεληαηηθόο ηύπνο ( semi-intensive green roof ) 

 

Δίλαη ν ελδηάκεζνο ηχπνο εληαηηθνχ θαη εθηαηηθνχ ηχπνπ θαη εθαξκφδεηαη ζε 

επίπεδεο νξνθέο. Σα είδε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ριννηάπεηεο, πνψδε θπηά θαη 

κηθξνχ- κεζαίνπ κήθνπο ζάκλνη. Απαηηεί βαζηθή ζπληήξεζε φπσο άξδεπζε θαη 

ιίπαλζε. Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 2-2, ην θπηεκέλν δψκα εκηεληαηηθνχ ηχπνπ 

απνηειείηαη απφ ζχζηεκα ππνδνκήο θαη εηδηθφ ειαθξχ ππφζηξσκα αλάπηπμεο θπηψλ 

χςνπο 12 έσο 25εθαηνζηά. (Πίλαθαο 1) Σν θνξεζκέλν θνξηίν ηνπ θπκαίλεηαη απφ 

150 έσο 270 kg/m
2
. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ηχπνπ ζε επηθιηλείο ζηέγεο ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε ε ζπγθξάηεζε ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη ε ππνζηήξημε ηνπ θνξηίνπ. 

 

http://www.econ3.gr/
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Δηθόλα 2-2: Ζκηεληαηηθφο ηχπνο θπηεκέλνπ δψκαηνο (Πεγή: 

www.greenroofs.com.gr) 

 

Δληαηηθνο ηύπνο ( intensive green roof ) 

 

Ο εληαηηθφο ηχπνο πξνηείλεηαη ζηε δεκηνπξγία ελφο θήπνπ ζε ζχζηεκα 

ππνδνκήο κε ππφζηξσκα 10-100εθαηνζηά θαη θνξεζκέλν θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 270 

kg/m
2
 (Πίλαθαο 1). Σα θπηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη πνιπεηή θαη ελδεκηθά θπηά, 

γξαζίδηα, βνιβνί, ζάκλνη, κηθξά θαη κεζαία αλάπηπμεο δέληξα (Δηθφλα 2-3) θαη 

απαηηνχλ ηαθηηθή ζπληήξεζε. Δπίζεο, κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ θαηαζθεπέο φπσο 

κνλνπάηηα, ζηνηρεία λεξνχ θαη ζπζηήκαηα ζθίαζεο. 

 

 

Δηθόλα 2-3: Δληαηηθφο ηχπνο θπηεκέλνπ δψκαηνο (Πεγή: www.google.com) 

 

Πίλαθαο 1. Ηδηφηεηεο πξάζηλσλ δσκάησλ (εθηαηηθφο–εκηεληαηηθφο-εληαηηθφο ηχπνο 

(Πεγή: Tilston Caroline, Rooftop and Terrace Gardens, West Sussex, John Wiley and Sons, 

2008) 

 

http://www.google.com/
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ΣΤΠΟ 

ΦΤΣΔΜΔΝΟΤ ΓΧΜΑΣΟ 

 

Δθηαηηθόο ηύπνο 

Extensive green 

roof 

 

Ζκηεληαηηθόο ηύπνο 

Semi intensive green 

roof 

 

Δληαηηθόο ηύπνο 

Intensive green 

roof 

Βάζνο  

ππνζηξώκαηνο    

αλάπηπμεο θπηώλ 

8-25 εθ. 12-25 εθ. 10-100 εθ. 

 

Φνξηίν ππνζηξώκαηνο 

 

80-120 kg/m
2
 

 

150-270 kg/m
2
 

270kg/m
2
 θαη         

άλσ 

  πληήξεζε πάληα 

 

Σαθηηθή 

 

 

πρλή 

 

   Άξδεπζε 

 

 

  

Πεξηνδηθή 

 

 

            

Πεξηνδηθή 

 

 

 

         

Σαθηηθή 

 

 

 

Απόζβεζε 

 

 

Άκεζε  
ρεηηθά αξγή 

 

        

Αξγή 

 

 

Κόζηνο ηνπνζέηεζεο 

 

 

Υακειφ 

 

 

 Μέηξην 

 

 Τςειφ 

  Δίδνο βιάζηεζεο 

 

Sedum sp., Υιφε, 

Πνψδε θπηά, 

Μεζνγεηαθά είδε 

εδαθνθάιπςεο 

 

 

Δλδεκηθά είδε, 

Αξσκαηηθά θπηά, 

Μεζνγεηαθά είδε 

εδαθνθάιπςεο 

 

Υιννηάπεηαο, 

Δλδεκηθά είδε, 

Αξσκαηηθά θπηά, 

Θάκλνη κεγάιεο 

αλάπηπμεο,  
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2.2 ΥΔΓΗΑΜΟ ΦΤΣΔΜΔΝΧΝ ΓΧΜΑΣΧΝ 

  

Δηζαγωγή 

 

Πξνθεηκέλνπ ηα θπηεκέλα δψκαηα λα έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο 

ρξεηάδνληαη θάπνηνη παξάγνληεο  πνπ θαζηζηνχλ κία ζηέγε θαηάιιειε γηα θχηεπζε. 

Μεξηθνί απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο είλαη ε αληνρή ηνπ θηηξίνπ κε πξφζζεην κφληκν 

θνξηίν, ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ δψκαηνο, νη ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο ζηελ 

επηθάλεηα πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ θπηά, θαζψο θαη ην θφζηνο θαηαζθεπήο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην επηζπκεηφ αηζζεηηθφ, ιεηηνπξγηθφ θαη ελεξγεηαθφ απνηέιεζκα. Οη 

παξάγνληεο απηνί επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ηνπ ηχπνπ ηνπ θπηεκέλνπ δψκαηνο θαη ην 

είδνο ηεο βιάζηεζεο πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζνχλ. Σν θαηάιιειν ζχζηεκα 

ππνδνκήο επηιέγεηαη αλάινγα κε ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο ζηέγεο, ην πςφκεηξν 

απφ ηε ζάιαζζα θαη γεληθφηεξα ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηέγεο. 

(Παπαδεκεηξίνπ E., 2013) 

 

2.2.1 Πξνζδηνξηζκόο ζπλζεθώλ έξγνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο βιάζηεζεο 

 

Γηα ηε ζσζηή εγθαηάζηαζε ηεο πξάζηλεο ζηέγεο ζα πξέπεη λα γίλεη 

θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα 

εγθαηαζηαζνχλ ηα θπηά. Οη παξαθάησ ζπλζήθεο είλαη απαξαίηεην λα ηεξνχληαη: 

 Σν ππφζηξσκα αλάπηπμεο ησλ θπηψλ κε ηε δηαζηξσκάησζε ησλ 

εμεηδηθεπκέλσλ πιηθψλ, δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηα 40 εθαηνζηά πάλσ 

απφ ην κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο ηνπ θηηξίνπ. Ζ βιάζηεζε πνπ 

αλαπηχζζεηαη επάλσ ζε απηφ απαγνξεχεηαη λα ππεξβαίλεη ηα 3κέηξα. 

Πεξηγξάθεηαη απαξαηηήησο ζε ηερληθή έθζεζε ην είδνο ηεο βιάζηεζεο, ην 
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ππφζηξσκα αλάπηπμεο ησλ θπηψλ, ην ζχζηεκα ηεο πνιπεπίπεδεο 

δηαζηξσκάησζεο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ πιηθψλ  θαη ην αξδεπηηθφ ζχζηεκα. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή θπηεκέλσλ επηθαλεηψλ επάλσ ζηηο απνιήμεηο 

ησλ θιηκαθνζηαζίσλ θαη ζηα θξεάηηα ησλ αλειθπζηήξσλ. Ζ θαηαζθεπή 

θπηεκέλσλ επηθαλεηψλ ζηα δψκαηα, ζηηο ζηέγεο θαη ζηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο 

ησλ θηηξίσλ πξέπεη λα κελ πξνζβάιιεη ηελ αηζζεηηθή ηνπ θηηξίνπ θαη λα 

ελαξκνλίδεηαη κε ηηο ππφινηπεο θαηαζθεπέο πνπ πξνβιέπνληαη ζε απηά. 

Δηδηθά γηα ηηο ζηέγεο, ε θπηεκέλε επηθάλεηα πξέπεη λα αθνινπζεί ηελ θιίζε 

ηνπο, ψζηε λα κελ αιινηψλεηαη ε κνξθή ηνπ θηηξίνπ. 

  Γηα ηελ θαηαζθεπή θπηεκέλσλ επηθαλεηψλ ζηα δψκαηα, ζηηο ζηέγεο θαη ζηνπο 

ππαίζξηνπο ρψξνπο λέσλ θηηξίσλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε άδεηεο δφκεζεο, 

αθνινπζνχληαη νη θαζνξηδφκελεο δηαδηθαζίεο πιεξφηεηαο θαη ειέγρνπ κε ηελ 

πξφζζεηε ππνβνιή  ηερληθήο  έθζεζεο  θαηαζθεπήο Φπηεκέλεο Δπηθάλεηαο 

δψκαηνο ή ζηέγεο ή ππαίζξηνπ ρψξνπ. 

 Ζ θαηαζθεπή ηεο θπηεκέλεο επηθάλεηαο ζπζρεηίδεηαη κε ηηο επηκέξνπο κειέηεο 

ηνπ θηηξίνπ. Ζ ηερληθή έθζεζε ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε 

ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. Γηα ηα πθηζηάκελα 

θηίξηα δελ απαηηείηαη νηθνδνκηθή άδεηα ή έγθξηζε εξγαζηψλ δφκεζεο κηθξήο 

θιίκαθαο. 

 Ο ηδηνθηήηεο θαηαζέηεη ζηελ ππεξεζία δφκεζεο κηα έγγξαθε γλσζηνπνίεζε 

εξγαζηψλ, ζπλνδεπφκελε απφ θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ κε: ππεχζπλε δήισζε 

γηα ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ρψξνπ ηεο θπηεκέλεο επηθάλεηαο ή 

ζπλαίλεζε ησλ ζπλδηνθηεηψλ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θνηλφρξεζην ρψξν ηνπ 

θηηξίνπ, θαζψο θαη κηα ππεχζπλε δήισζε απφ ηνλ αλάδνρν εθηειεζηή ηνπ 

έξγνπ γηα ηελ αλάιεςε επζχλεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Σερληθή έθζεζε 

αληνρήο ππνγεγξακκέλε απφ αξκφδην κεραληθφ, ηερληθή έθζεζε θαηαζθεπήο 

Φπηεκέλεο Δπηθάλεηαο, αληίγξαθν νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη θσηνγξαθίεο ηνπ 

θηίζκαηνο, θαη ηεο πξνο θχηεπζε επηθάλεηαο είλαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία πνπ 

πξέπεη λα θαηαηεζνχλ. Δπίζεο, απαηηείηαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ 

πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο, ελψ γηα ηα θεξπγκέλα δηαηεξεηέα θηίξηα ή ηα 

λεψηεξα κλεκεία, απαηηείηαη επηπξνζζέησο ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ θνξέα 

πξνζηαζίαο ηνπο. 
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Ζ ηερληθή έθζεζε θαηαζθεπήο Φπηεκέλεο Δπηθάλεηαο, ζχκθσλα κε ην Ννκηθφ 

Πιαίζην πεξηιακβάλεη ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ έξγνπ, φπσο: ηα δνκηθά  

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηέγεο, ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο, ηηο ζπλζήθεο 

πεξηβάιινληνο ζηελ επηθάλεηα πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ηα θπηά θαη ηελ επηινγή  ηνπ 

ηχπνπ πξάζηλνπ δψκαηνο (εθηαηηθνχ, εκηεληαηηθνχ, εληαηηθνχ). Πεξηγξάθνληαη, 

επίζεο, νη  πξνο κειέηε εξγαζίεο, ε επηινγή ησλ πιηθψλ ππνδνκήο/δηαζηξσκάησζεο, 

ην ζηξψκα πγξνκφλσζεο (αληηξηδηθή κεκβξάλε, απνζηξαγγηζηηθφ ζχζηεκα, θίιηξα, 

ππνζηξψκαηα αλάπηπμεο θπηψλ), ηα θπηηθά είδε (είδε ζπφξσλ, είδε θπηψλ, 

πεξηγξαθή ησλ ηδηνηήησλ ηνπο, πίλαθαο θπηηθνχ πιηθνχ, κεζφδνπ εγθαηάζηαζεο 

θιπ), ε  κέζνδνο  άξδεπζεο κε πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δηάηαμεο 

ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ, ν ππνινγηζκφο βάξνπο θνξηίσλ κε αλαιπηηθή  πεξηγξαθή 

ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε φισλ ησλ παξαπάλσ, θαζψο θαη ην πξφγξακκα 

δηαρείξηζεο φισλ ησλ θπηεκέλσλ επηθαλεηψλ. 

Ζ αλάιπζε ησλ  Σερληθψλ πξνδηαγξαθψλ είλαη απαξαίηεηε θαη πεξηιακβάλεη 

ηελ πιήξε πεξηγξαθή ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ( ην βάξνο θάζε πιηθνχ μερσξηζηά, ηηο 

δηαζηάζεηο, ηελ αληνρή, ηελ απνζηξαγγηζηηθή ηθαλφηεηα, ηελ απνζεθεπηηθή 

ηθαλφηεηα ζε λεξφ, κεραληθή αληνρή θαη φια ηα ζρεηηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά) , 

ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ θπηηθψλ εηδψλ (είδε κίγκαηνο ζπφξσλ θαη επί ηνηο % 

αλαινγίεο, είδε θπηψλ) κε ηνλ πίλαθα ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ, (φλνκα, ιαηηληθφ φλνκα, 

χςνο, πεξίκεηξνο θνξκνχ, κέγεζνο θπηνδνρείνπ). Σν δίθηπν άξδεπζεο, κε ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ πεξηγξαθή φισλ ησλ επί κέξνπο πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ 

(πιηθφ θαηαζθεπήο θαη φξηα - παξνρήο θαη πίεζεο - ιεηηνπξγίαο απηψλ), θαζψο θαη ην 

ζρέδην θσηηζκνχ , εθφζνλ επηζπκείηαη, κε αλαθνξά ζηα δίθηπα θαη ηα είδε ησλ 

πξνηεηλφκελσλ θσηηζηηθψλ, ηε ζπλνιηθή πνηφηεηα αλά δίθηπν ή είδνο θαη ηε 

ρσξνζέηεζε απηψλ ψζηε λα πξνβιεθζνχλ νη αλακνλέο γηα ηνλ ειεθηξνιφγν, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ αλάιπζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Σέινο, ηα ζρέδηα 

θαηαζθεπαζηηθψλ ιεπηνκεξεηψλ πνπ πξνηείλνληαη φπσο  παγθάθηα, πέξγθνιεο, 

θηφζθηα, αιιά θαη ζρέδηα απεηθφληζεο ησλ αλσηέξσ (θαηφςεηο, ηνκέο, ιεπηνκέξεηεο, 

πξννπηηθά ζθίηζα γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο πξφηαζεο θιπ) πξέπεη λα 

αλαιχνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. (Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο, 2011) 
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2.2.2 Παξάγνληεο εμαξηώκελνη από ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηηξίνπ 

 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, απαηηνχληαη εηδηθέο θαηαζθεπέο ζην δψκα αλάινγα 

κε ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ δψκαηνο ζε ζρέζε κε ηηο 

θιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ επηθάλεηα εγθαηάζηαζεο ηεο 

βιάζηεζεο. Καηά ην ζρεδηαζκφ ηεο κειέηεο ιακβάλνληαη ππ ‘φςηλ ε θιίζε ηνπ 

δψκαηνο, ε αχμεζε ηνπ θνξηίνπ, ε ζηαηηθή αληνρή θαζψο θαη νη πεξηνρέο πνπ 

ζθηάδνληαη ή είλαη εθηεζεηκέλεο ζηνλ ήιην, ε απνξξνή ηνπ λεξνχ, ε θιίζε απνξξνήο 

ηεο επηθάλεηαο δψκαηνο, ηα ξεχκαηα αέξα θαη ε επίδξαζε εθπνκπήο θαπζαεξίσλ. 

(Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο, 2011) 

 

ηαηηθή Αληνρή – Δπάξθεηα ηνπ Κηηξίνπ 

 

Πξηλ ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο θπηεκέλνπ δψκαηνο είλαη απαξαίηεην λα 

κειεηεζεί ε ζηαηηθή αληνρή θαη ε επάξθεηα ηνπ θηηξίνπ. Δίλαη απαξαίηεην ζηα 

πθηζηάκελα θηίξηα ην ζπλνιηθφ θνξηίν ησλ θαηαζθεπψλ, φπσο ην θνξηίν ηνπ 

ζπζηήκαηνο ππνδνκήο θπηεκέλνπ δψκαηνο, ε βιάζηεζε θαη νπνηνδήπνηε δνκηθφ 

ζηνηρείν (Πίλαθαο 2) δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην ππνινγηζκέλν θνξηίν πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηε ζηαηηθή κειέηε. Αληίζηνηρα, ζηα λέα θηίξηα θαηά ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο ζηαηηθήο αληνρήο ηνπ θηηξίνπ, ην θνξηίν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

θαηαζθεπή ηεο θπηεκέλεο ζηέγεο ππνινγίδεηαη ζην ζπλνιηθφ  θνξηίν ηνπ θηηξίνπ. Σα 

θνξηία ζα πξέπεη λα ππνινγίδνληαη νπσζδήπνηε ζε ζπλζήθεο θνξεζκνχ. 

(http://taratsokipos.blogspot.gr/p/blog-page.html) 

Δπίζεο, ππνινγίδνληαη ηα ζπζηήκαηα ζθίαζεο, ηα ζηνηρεία λεξνχ, νη δηάδξνκνη 

θίλεζεο θαη ηα δάπεδα ηα νπνία θέξνπλ θνξηία. Ζ θαηαπφλεζε ηνπ δψκαηνο κπνξεί λα 

θηάζεη απφ 5-65%. Πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηα ςειά δέληξα ή ζηα δελδξχιιηα ηα νπνία 

θέξνπλ επηπιένλ θνξηία. (Αξαβαληηλφο Γ.,2012) 

 

Πίλαθαο 2. Διάρηζηε πξφζζεηε ζηαηηθή επηηβάξπλζε γηα ηελ θαηαζθεπή θήπνπ 

κηθξψλ απαηηήζεσλ θχηεπζεο. (Πεγή ζηνηρείσλ: κειέηε γηα ηε θχηεπζε δσκάησλ δεκφζησλ 

θηεξίσλ, ζει 60) 

http://taratsokipos.blogspot.gr/p/blog-page.html
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ηξώζε Δίδνο 
Πάρνο (cm ) 

 
Βάξνο1cm (t/m

2
) 

Πξόζζεηε 

θόξηηζε (t/m
2
) 

Απνζηξαγγηζηηθή 

ζηξψζε 

Γηνγθσκέλνο 

άξγηινο 
10 0,0015 0 

Υψκα θχηεπζεο Υψκα /ηχξθε(7/3)  0,005 0,150 

Φπηά Γξαζίδη   0,005 

ύλνιν  10  0,155 

 

Πίλαθαο 3. Μέγηζηε πξφζζεηε ζηαηηθή επηβάξπλζε γηα ηελ θαηαζθεπή θήπνπ 

κηθξψλ απαηηήζεσλ θχηεπζεο (Πεγή ζηνηρείσλ: κειέηε γηα ηε θχηεπζε δσκάησλ δεκφζησλ 

θηεξίσλ, ζει 60 

ηξώζε Δίδνο Πάρνο Βάξνο1cm (t/m
2
) 

Πξόζζεηε 

θόξηηζε (t/m
2
) 

Απνζηξαγγηζηηθή 

ζηξψζε 

Διαθξφπεηξα 5 0,012 0,060 

Υψκα θχηεπζεο  Υψκα/ηχξθε (7/3) 10 0,015 0,150 

Φπηά  Γξαζίδη - 0,005 0,005 

ύλνιν  15  0,260 

 

Πίλαθαο 4. Τιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηελ θαηαζθεπή θπηεκέλσλ 

δσκάησλ θαη ην αληίζηνηρν θνξηίν ηνπο ζην δψκα ελφο θηηξίνπ. (Πεγή: Μειέηε γηα ηε 

θχηεπζε δεκνζίσλ θηεξίσλ, ζει. 60 θαη  Πεξηνδηθφ Κηήξην, ζει 100) 

Τιηθό 

Φνξηίν 

ππνινγηζκνύ 

γηα πάρνο 

ζηξώζεο 1 εθ. 

(k/m
2
) 

Τιηθό 

Φνξηίν 

ππνινγηζκνύ 

γηα πάρνο 

ζηξώζεο 1 εθ. 

(k/m
2
) 

ηξώζε 

απνζηξάγγηζεο 

 ηξώζε 

θύηεπζεο 

 

 

Άκκνο 20 
Οκνηνγελέο 

ρψκα 
7 

Αθξψδεο ιάβα 12 
 

Ξαλζή ηχξθε 
7 

Γηνγθσκέλε άξγηινο 4 ή 5 
Γηνγθσκέλε 

άξγηινο 
8 

Ηλψδεο θίιηξν 10 
 

Μαχξε ηχξθε 
8 

Κίζεξε(ειαθξφπεηξα) 12 Φπζηθφ 17 
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Πεξιίηεο 50 Άκκνο     20 

Πιάθεο αθξψδνπο 

πιηθνχ 
5,5 

 

Μείγκα 

70%ρψκαηνο-

30% ηχξθεο  

  15 

Υαιίθη 19 

 

Μείγκα  

50 % ρψκαηνο-

50 % 

αθξψδνπο 

πιηθνχ 

 

  12 

   

 

  

 

Πίλαθαο 5. Μέγηζηε πξφζζεηε ζηαηηθή επηβάξπλζε γηα ηελ θαηαζθεπή θήπνπ 

κηθξψλ απαηηήζεσλ θχηεπζεο (Πεγή ζηνηρείσλ: κειέηε γηα ηε θχηεπζε δσκάησλ δεκφζησλ 

θηεξίσλ, ζει 60 

ηξώζε Δίδνο Πάρνο 
Βάξνο 1cm 

(t/m
2
) 

Πξόζζεηε 

θόξηηζε (t/m
2
) 

Απνζηξαγγηζηηθή 

ζηξψζε 

Διαθξφπεηξα 5 0,012 0,060 

Υψκα θχηεπζεο  Υψκα/ηχξθε (7/3) 10 0,015 0,150 

Φπηά  Γξαζίδη - 0,005 0,005 

ύλνιν  15  0,260 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 6. Διάρηζηε πξφζζεηε ζηαηηθή επηβάξπλζε γηα ηελ θαηαζθεπή θήπνπ 

κέζσλ απαηηήζεσλ θχηεπζεο(Πεγή: κειέηε γηα ηε θχηεπζε δσκάησλ δεκφζησλ θηεξίσλ, ζει 

60) 

ηξώζε Δίδνο Πάρνο 
Βάξνο 1cm (t/m) 

Πξόζζεηε 

θόξηηζε (t/m
2
) 

Απνζηξαγγηζηηθή 

ζηξψζε 

Γηνγθσκέλε 

άξγηιινο 
10 0,004 0,040 

Υψκα θχηεπζεο 
Υψκα/αθξψδεο 

πιηθφ 
20 0.012 0,240 
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Φπηά Υακειά θπηά - 0,020 0,020 

ύλνιν  30  0,300 

 

Πίλαθαο 7. Μέγηζηε πξφζζεηε ζηαηηθή επηβάξπλζε γηα ηελ θαηαζθεπή θήπνπ κέζσλ 

απαηηήζεσλ θχηεπζεο (Πεγή ζηνηρείσλ: κειέηε γηα ηε θχηεπζε δσκάησλ δεκφζησλ θηεξίσλ, 

ζει 60) 

ηξώζε Δίδνο Πάρνο 
Βάξνο 1cm 

(t/m
2
) 

Πξόζζεηε 

θόξηηζε (t/m
2
) 

Απνζηξαγγηζηηθε 

ζηξψζε 

Διαθξφπεηξα 

 
10 0,012 0,120 

Υψκα θχηεπζεο 
Υψκα/ηχξθε 

(7/3) 
30 0,015 0,450 

Φπηά Φεινί Θάκλνη - 0,020 0,020 

ύλνιν  40  0,590 

 

 

 

Πίλαθαο 8. Διάρηζηε πξφζζεηε ζηαηηθή επηβάξπλζε γηα ηελ θαηαζθεπή θήπνπ 

απμεκέλσλ απαηηήζεσλ θχηεπζεο (Πεγή ζηνηρείσλ: κειέηε γηα ηε θχηεπζε δσκάησλ 

δεκφζησλ θηεξίσλ, ζει 60 

ηξώζε Δίδνο Πάρνο 
Βάξνο 1cm   

(t/m
2
) 

Πξόζζεηε 

θόξηηζε (t/m
2
) 

Απνζηξαγγηζηηθή 

ζηξψζε 
Ηλψδεο θίιηξν 15 0,010 0,150 

Υψκα θχηεπζεο 
Υψκα/ηχξθε 

(7/3) 
50 0,015 0,750 

Φπηά Γέληξα  1 1 

ύλνιν  65  1,950 

 

 

 

Υξήζε / Υξεζηηθφηεηα 

Ζ ρξήζε απφ ηνπο αλζξψπνπο γίλεηαη ζηα εκηεληαηηθνχ θαη εληαηηθνχ ηχπνπ 

θπηεκέλα δψκαηα γηαηί έρνπλ θαηάιιειε ζηαηηθή επάξθεηα. Σα δψκαηα εθηαηηθνχ 
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ηχπνπ δελ είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε απφ ηνπο αλζξψπνπο. H πξφζβαζή ηνπο 

πεξηνξίδεηαη θαηά ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή.  

Ρχζεηο ηνπ δψκαηνο 

  Οη ξχζεηο ηνπ δψκαηνο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ απφθαζε γηα 

ηελ θαηαζθεπή θπηεκέλεο ζηέγεο θαη φινη νη παξάγνληεο εμεηάδνληαη αξρηθά ζε 

ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο βιάζηεζεο. Οη ξχζεηο έρνπλ ζρέζε κε ηελ θιίζε 

(Πίλαθαο 9) απνξξνήο ηεο επηθάλεηαο ηνπ δψκαηνο. Γη’ απηφ ην ιφγν, ε ζπγθέληξσζε 

ζηάζηκνπ λεξνχ ζην επίπεδν ηεο κεκβξάλεο ζηεγαλνπνίεζεο, θαζψο θαη ε 

ππεξάξδεπζε πξέπεη λα απνθεχγνληαη θαη  δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο αζθπμίαο ζηηο 

ξίδεο ησλ θπηψλ θαη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ απνηπρία ηεο  βιάζηεζεο ζην δψκα. 

Γηαθνξεηηθά, ιακβάλνληαη πξφζζεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ξηδηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηέινο επηιέγνληαη θπηά πνπ λα αληέρνπλ ζηηο ζπλζήθεο απηέο.  

 

 

Πίλαθαο 9. Μεηαηξνπή ησλ ηηκψλ θιίζεο ησλ ζηεγψλ απφ επί % ζε κνίξεο (Πεγή: 

Minke,Gernot.Φχηεπζεο ηεγψλ απιά θαη απνηειεζκαηηθά. Θεζζαινλίθε-Ξάλζε: 

Παξαηεξεηήο ηεο Θξάθεο Α.Δ., 2009, ζει 24) 

 

 

 

ηηο ζηέγεο φζν ε θιίζε απμάλεη, ηφζν απμάλεηαη 

θαη ε πνζφηεηα λεξνχ πνπ απνξξέεη απφ απηέο. Ζ θιίζε 

ηεο ζηέγεο επεξεάδεη ηε δηακφξθσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο 

ζηελ επηθάλεηα ηεο, δηφηη επηδξά ζηε γσλία πξφζπησζεο 

ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, ζηελ ηαρχηεηα ησλ 

επηθξαηνχλησλ αλέκσλ θαζψο θαη ζηα ξεχκαηα αέξα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη. Όηαλ ππάξρεη κεγάιε θιίζε, απαηηείηαη 

ρξήζε απνζηξαγγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε κεγάιε 

απνζεθεπηηθή θαη κηθξή απνζηξαγγηζηηθή ηθαλφηεηα, 

φπσο θαη ε ρξήζε μεξαλζεθηηθψλ θπηψλ. ε κεγάιεο 

θιίζεηο πξέπεη λα ιακβάλνληαη εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο 

Κιίζε ζε κνίξεο 

 

Κιίζε  % 

 

1 1,75 

2 3,49 

3 5,24 

4 6,99 

5 8,75 

10 17,63 

15 26,79 

20 36,4 

 25 46,63 

30 57,7 

35 70,02 

40 83,9 

45 100,00 
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απφ ηε δηάβξσζε θαη ηελ νιίζζεζε. 

Οη ξχζεηο ζηνλ εθηαηηθφ θαη  εκηεληαηηθφ ηχπν γηα ηελ απνξξνή ηεο 

πιενλάδνπζαο πνζφηεηαο λεξνχ ζηα θπηεκέλα δψκαηα, πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

1,5%. Τθηζηάκελα δψκαηα ή ζηέγεο κε ξχζεηο κηθξφηεξεο απφ 1,5% απαηηνχλ 

ηδηαίηεξε αληηκεηψπηζε θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ππνδνκήο. Δπίζεο, ην 

απνζηξαγγηζηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα πιεξεί ηελ απαξαίηεηε απνζηξαγγηζηηθή 

ηθαλφηεηα αιιά θαη ην απαηηνχκελν χςνο γηα ηελ απνξξνή ηνπ πιενλάδνληνο λεξνχ. 

ηνλ εληαηηθφ ηχπν νη ξχζεηο πξέπεη λα είλαη ζηα ίδηα πνζνζηά κε ηνπο 

άιινπο ηχπνπο, έηζη ψζηε λα απνκαθξχλεηαη ε πιενλάδνπζα πνζφηεηα λεξνχ.  

Γηαθνξεηηθά, ε εθαξκνγή θπηεκέλσλ δσκάησλ εληαηηθνχ ηχπνπ κπνξεί λα γίλεη ζε 

ζηέγεο ρσξίο ξχζεηο εάλ ρξεζηκνπνηεζνχλ εμεηδηθεπκέλα απνζηξαγγηζηηθά ζηνηρεία 

πνπ επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία δεμακελψλ απνζήθεπζεο λεξνχ ζην ζχζηεκα 

ππνδνκήο. (www.taratsokipos.blogspot.gr) 

 

Καηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία δψκαηνο 

Δίλαη πνιχ ζεκαληθφ λα εμεηάδνληαη ζηελ αξρή ηεο κειέηεο, φινη νη 

παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ δψκαηνο θαη ηηο ζπλζήθεο 

πεξηβάιινληνο νπ επηθξαηνχλ ζηελ επηθάλεηά ηνπ. Θα πξέπεη λα κειεηψληαη φινη νη 

κέζνδνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, θαζψο θαη ηα πιηθά. Θα πξέπεη λα δίλεηαη κεγάιε 

πξνζνρή ζηηο θάζεηεο απνιήμεηο ηνπ δψκαηνο δειαδή ζηνπο εμαεξηζκνχο θαη  

θσηνζσιήλεο. Δπίζεο, ζηηο ζέζεηο ησλ ειεθηξνινγηθψλ  κνλάδσλ νη νπνίεο  πξέπεη  

λα δηαρσξίδνληαη απφ ηηο πεξηνρέο θχηεπζεο ζηα πθηζηάκελα θηίξηα θαη λα είλαη 

πξνζβάζηκεο γηα ηνλ ηερληθφ έιεγρν θαη ηε ζπληήξεζε.  

 

Έθζεζε ηνπ δψκαηνο 

Ζ έληαζε θαη ε δηάξθεηα ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ δέρεηαη ε επηθάλεηα 

ηνπ δψκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ηελ έθζεζε ηνπ δψκαηνο θαη ζπλδέεηαη κε ηε 

κηθξνθιίκα κηαο πεξηνρήο (Δηθφλα 2-4). Ξερσξηζηφ θπηηθφ είδνο ρξεζηκνπνηείηαη 

αλάινγα κε ην πφζν εθηεζεηκέλε ζηνλ ήιην είλαη ε θάζε πεξηνρή. Κάζε πεξίπησζε 

πξέπεη λα εμεηάδεηαη μερσξηζηά, ζε ζηέγεο κε λφηηα θιίζε ππάξρεη έληνλε 



 

  

44 

 

44 ΠΡΑΙΝΑ ΔΩΜΑΣΑ, ΦΤΣΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΤΛΙΚΑ ΔΟΜΗΗ 

αθηηλνβνιία θαη ζε ςειέο ζηέγεο απμάλνληαη ηα θνξηία ηνπ αλέκνπ. Πξνζνρή πξέπεη 

λα δίλεηαη ζηα θνξηία ηνπ αλέκνπ θαη ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία γηαηί επεξεάδνπλ ηελ 

εμάηκηζε ησλ θπηψλ. (Minke, G.2009) 

. 

 

Δηθόλα 2-4: Έθζεζε νξνθήο ζηέγεο ζηνλ ήιην (Πεγή: http://ecopress-

project.blogspot.gr/) 

Απνζηξάγγηζε  

εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ απνζηξάγγηζε ηνπ δψκαηνο έρεη ν αξηζκφο ησλ 

πδξνξξνψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ε κέζε εηήζηα βξνρφπησζε  θαη ν ζπληειεζηήο 

απνξξνήο ηνπ ζπζηήκαηνο ππνδνκήο. Ζ απνζηξάγγηζε ηεο πιενλάδνπζαο πνζφηεηαο 

λεξνχ γίλεηαη κε δηήζεζε θαη κέζσ ζθιεξψλ δαπέδσλ πνπ απνκαθξχλνπλ ην λεξφ. 

Όινη νη παξάγνληεο είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ αζθαιή απνξξνή ηεο πιενλάδνπζαο 

πνζφηεηαο λεξνχ. 

 

Άξδεπζε 

Ζ άξδεπζε απνηειεί ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ηα θπηεκέλα δψκαηα θαη εηδηθά 

γηα θιίκαηα κεζνγεηαθά φπσο ε Διιάδα, φπνπ ππάξρεη μεξαζία ηελ θαινθαηξηλή 

πεξίνδν. Αλάινγα ην θιίκα θαη ηελ ηνπνζεζία, ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ 

θπηψλ γηα λεξφ. ε πεξηνρέο πνπ δελ ππάξρεη έληνλε βξνρφπησζε, ηα θπηά 

http://ecopress-project.blogspot.gr/
http://ecopress-project.blogspot.gr/
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ζπγθξαηνχλ λεξφ απφ ην ζχζηεκα ππνδνκήο ηηο ζεξκέο θαη μεξέο πεξηφδνπο. ε 

αλάινγα θιίκαηα πξέπεη λα ππάξρεη θαιή απνζηξάγγηζε.  

 

Πξνζηαζία απφ ηελ πηψζε 

Γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ 

ζπληεξεηψλ ησλ θπηεκέλσλ δσκάησλ απαηηνχληαη εηδηθά εμαξηήκαηα ζηήξημεο θαη 

θηγθιηδψκαηα, ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη ηνλ Γεληθφ Οηθνδνκηθφ 

Καλνληζκφ. Όηαλ ππάξρεη ρακειφ ζηεζαίν θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πξφζδεζε ησλ 

ζπληεξεηψλ απφ ζηαζεξά ζεκεία ζηήξημεο.  

 

2.2.3 Παξάγνληεο εμαξηώκελνη από ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο 

 

Οη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο κηαο πεξηνρήο επεξεάδνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ 

εγθαηάζηαζε ελφο θπηεκέλνπ δψκαηνο. Σν θιίκα θαη ην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο, ε 

ζπρλφηεηα θαη ε έληαζε ησλ εηήζησλ βξνρνπηψζεσλ, ε κέζε  ειηνθάλεηα, ε πεξίνδνο 

μεξαζίαο, ε εκθάληζε παγεηνχ θαη ε θαηεχζπλζε θαη έληαζε ησλ επηθξαηνχλησλ 

αλέκσλ είλαη ηα θιηκαηηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα κειεηνχληαη πξηλ ην ζρεδηαζκφ 

κηαο θπηεκέλεο ζηέγεο. 

Γηα ηελ επηηπρία πγηνχο θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ ζε έλα θπηεκέλν 

δψκα, πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη νη νξζέο ηερλεηέο ζπλζήθεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ππνδνκήο . νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο ηνπ εδαθηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ αλαπηχζζνληαη 

ηα θπηά, αιιά θαη ε πξνζέγγηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππνδνκήο ζηηο κηθξνθιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο  ζηελ επηθάλεηα ηεο ζηέγεο. Αλάινγα κε ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαηά ηε 

δηάξθεηα πξνζαξκνγήο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ θπηψλ ζην θπηεκέλν δψκα, είλαη 

απαξαίηεηε ε άξδεπζε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απμεηηθήο πεξηφδνπ,αιιά θαη ζε 

πεξίπησζε αξλεηηθνχ πδξνινγηθνχ ηζνδπγίνπ. 

Ζ ζεξκνθξαζία, ζηα κεζνγεηαθνχ ηχπνπ θιίκαηα. δελ απνηειεί πεξηνξηζηηθφ 

παξάγνληα, παξά κφλν ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ δψκαηνο είλαη πάξα 

πνιχ πςειή, πηζαλφλ θαη κεγαιχηεξε ησλ 90° C γηα δηάξθεηα κηαο ή δχν σξψλ, θαη 



 

  

46 

 

46 ΠΡΑΙΝΑ ΔΩΜΑΣΑ, ΦΤΣΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΤΛΙΚΑ ΔΟΜΗΗ 

ππάξρεη πεξίπησζε ζαλάησζεο ησλ ηζηψλ ησλ θπηψλ. Ζ άκεζε επίδξαζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζπλδέεηαη θαη κε ηηο πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, φηαλ ηα θπηά 

αλαπηχζζνληαη έμσ απφ ηε δψλε εμάπισζήο ηνπο. 

ε πεξηπηψζεηο μεξψλ αλέκσλ παξαηεξείηαη εμάηκηζε ηνπ λεξνχ απφ ην 

ππφζηξσκα αλάπηπμεο ησλ θπηψλ, δεκηνπξγψληαο δπζκελείο ζπλζήθεο αχμεζεο γηα 

ηε βιάζηεζε. Οκβξνθφξνη άλεκνη δεκηνπξγνχλ επλντθέο ζπλζήθεο ζηηο πξνζήλεκεο 

πεξηνρέο, ελψ νη ππήλεκεο βξίζθνληαη ζηε ζθηά ηεο βξνρήο. Σέινο, εάλ νη άλεκνη 

πξνέξρνληαη απφ ζαιάζζηεο πεξηνρέο είλαη ηθαλνί λα κεηαθηλήζνπλ κεγάιεο 

πνζφηεηεο ζηαγνληδίσλ θαη πγξαζίαο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφ λα 

πεξηέρνπλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο αιάησλ, πξάγκα θαηαζηξνθηθφ γηα ηα πεξηζζφηεξα 

θπηηθά είδε. Ζ θαηεχζπλζε θαη ε έληαζε ησλ επηθξαηνχλησλ αλέκσλ επεξεάδεη θαη 

ηνλ ηξφπν ζηήξημεο ησλ κεγάινπ κεγέζνπο θπηψλ. 

 

 

 

 

2.2.4 Παξάγνληεο εμαξηώκελνη από ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηεο βιάζηεζεο 

 

Δπηινγή βιάζηεζεο 

Γηα ηε ζσζηή επηινγή ηεο βιάζηεζεο ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηφ αλ ν ρψξνο 

είλαη δεκφζηνο ή ηδησηηθφο, αλ ππάξρεη ειεπζεξία θίλεζεο ζην ρψξν, ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζήο ηνπο θαη ε ηαρχηεηα αλάπηπμεο ησλ θπηψλ, ηα 

γεσκεηξηθά θαη κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ν παξάγνληαο Huber θαη ν 

ζπληειεζηήο ζθίαζεο φζν αθνξά ηε ζεξκνκφλσζε. ηελ Διιάδα, επηιέγνληαη γεγελή 

θαη ελδεκηθά είδε ηεο κεζνγεηαθήο ρισξίδαο, γηα λα ηαηξηάδνπλ κε ηηο θιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο αιιά πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ ‘φςηλ επίζεο ην πςφκεηξν, ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θηηξίνπ θαη ε ηνπνζεζία. Αλάινγα κε ηε βιάζηεζε πνπ 

ηνπνζεηείηαη, επηιέγεηαη ην θαηάιιειν ζχζηεκα απνζηξάγγηζεο θαη ην είδνο ηεο 

αληηξηδηθήο κεκβξάλεο  
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Δηθόλα 2-5: Ύςνο ππνζηξψκαηνο θαη θνξηίν βιάζηεζεο, αλάινγα κε ην είδνο 

θχηεπζεο (Πεγή: www.egreen.gr) 

 

 

Μνξθέο βιάζηεζεο  

 

α) Δθηαηηθφο ηχπνο (extensive green roof) 

 

Υξεζηκνπνηνχληαη  θπηά ρακειήο αλάπηπμεο, φπσο θπηηθνί ηάπεηεο, 

ριννηάπεηεο, αγξηνινχινπδα θαη θπηά εδαθνθάιπςεο κε επηθαλεηαθφ ξηδηθφ 

ζχζηεκα πνπ βιαζηάλνπλ εχθνια (Δηθφλα 2-5). Δπίζεο, ρακεινί ζάκλνη φπσο 

αξκπαξφξηδα, δπφζκνο, ζπκάξη, ιεβάληα, κέληα, ξίγαλε, θαζθφκειν, αζθφδεινο, 

βίγθα, θίζηνο θαη θιφκνο. ηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν νξηζκέλα είδε ηνπ 

γέλνπο Sedum sp. 

 

http://www.egreen.gr/
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Δηθόλα 2-6: Δθηαηηθφο ηχπνο θπηεκέλεο ζηέγεο (Πεγή: 

www.greenrooftechnology.com) 

 

β) Ζκηεληαηηθφο ηχπνο (semi intensive green roof) 

 

Υξεζηκνπνηνχληαη γξαζίδηα- πνιπεηή πνψδε θπηά θαη ζάκλνη κε χςνο 

βιάζηεζεο έσο 60 εθ., φπσο βηβνχξλν, ιπγαξηά, κεδηθή, κπξηηά, δεληξνιίβαλν, 

πηθξνδάθλε, δάθλε Απφιισλνο, δνδσλαία θαη θηιιπξέα. (Δηθφλα 2-7) 

 

 

Δηθόλα 2-7: Ζκηεληαηηθφο ηχπνο θπηεκέλεο ζηέγεο (Πεγή: www.zinco.ca) 

 

γ) Δληαηηθφο ηχπνο (intensive green roof) 

 

  Υξεζηκνπνηνχληαη δέληξα φπσο θνπκ θνπάη, ξνδηά, ειηά, πξνχλνο, 

πνηθηιία acer θαη κηθξά θαξπνθφξα. Δπίζεο αλαξξηρφκελα είδε γηα θπηνθάιπςε θαη 

http://www.zinco.ca/
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απφθξπςε άζρεκεο ζέαο. (Δηθφλα 2-8). πλεζίδεηαη επίζεο ε εγθαηάζηαζε 

ιαραλφθεπνπ ζηελ επηθάλεηα ηεο θπηεκέλεο ζηέγεο. 

 

 

Δηθόλα 2-8: Δληαηηθφο ηχπνο θπηεκέλεο ζηέγεο, ηθάγν, City Hall (Πεγή: 

www.roofportland.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.roofportland.com/
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3. KATAKEYH ΦYTEMENΧN ΓΧMATΧN  

3.1 ΔΗΑΓΧΓΖ  

Ζ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ εθηέιεζε φισλ ησλ 

εξγαζηψλ ζρεηηθψλ µε ηελ θαηαζθεπή ησλ θπηεµέλσλ δσµάησλ / ζηεγψλ φπσο , ηηο  

εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ ζπζηήµαηνο ππνδνµήο (πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ  

εγθαηάζηαζε ηεο βιάζηεζεο) αιιά θαη ηελ απνζηξάγγηζε ηεο πιενλάδνπζαο  

πνζφηεηαο λεξνχ, (απνζηξαγγηζηηθή ηθαλφηεηα αλάινγα µε ηελ µέζε εηήζηα  

βξνρφπησζε θαη ην ζπληειεζηή απνξξνήο ηνπ δψµαηνο) θαζψο θαη ηηο εξγαζίεο  

εγθαηάζηαζεο θπηψλ θαη δηθηχνπ άξδεπζεο. Δπίζεο πεξηιαµβάλεη ηηο ειάρηζηεο  

απαηηήζεηο πνηφηεηαο πιηθψλ θαη ηνπο ηερληθνχο φξνπο ζπµθψλα µε ηνπο  

νπνίνπο ζα εθηειεζηεί ε θαηαζθεπή ηνπο θπηεµέλνπ δψµαηνο / ζηέγεο .  

 

3.2 ΤΛΗΚΑ  

Σα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θπηεµέλσλ δσµάησλ / ζηεγψλ είλαη:  

• Σν θπηηθφ πιηθφ  

• Σα Τιηθά ππνδνµήο ηα νπνία απνηεινχλ ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα  

ηελ εγθαηάζηαζε ηεο βιάζηεζεο  

• Σα πιηθά ηνπ ζπζηήµαηνο άξδεπζεο, ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηεο  

δηαηήξεζε ηεο βιάζηεζεο  

Όια ηα πιηθά θαη ηα δνµηθά ζηνηρεία γηα ηελ ζπγθεθξηµέλε ρξήζε πξέπεη  λα 

είλαη ζπµβαηά µεηαμχ ηνπο. Όια ηα πιηθά πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή 

ζηέγεο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο βιάζηεζεο πξέπεη λα επηιεγνχλ µε  ηέηνην ηξφπν 

πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε αµνηβαία ρεµηθή ζπµβαηφηεηα. Ο  θαηαζθεπαζηήο θάζε 

πιηθνχ παξέρεη ζηνηρεία ζρεηηθά µε ηνπο πεξηνξηζµνχο  ηεο ρξήζεο ηνπ ιφγσ 

αζπµβαηφηεηαο. Δάλ γηα έλα νπνηνδήπνηε πιηθφ  δηαπηζησζεί φηη ε ρξήζε ηνπ είλαη 

αζχµβαηε, είηε ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί ε επηινγή ηνπ πιηθνχ ή ζα πξέπεη ιεθζνχλ 

πξφζζεηα µέηξα θαηά ηελ εγθαηάζηαζε. Σφζν νη µεµβξάλεο ζηεγαλνπνίεζεο φζν θαη 

νη αληηξηδηθέο πξέπεη  λα ειέγρνληαη γηα λα εμαζθαιίδεηαη φηη είλαη αλζεθηηθέο ζηελ 
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πδξφιπζε. Όια ηα  πιηθά πνπ ζα ρξεζηµνπνηεζνχλ ζα πξέπεη επίζεο λα είλαη 

αλζεθηηθά ζε ζπλερή έθζεζε ζην λεξφ, ηελ βηνινγηθή δξάζε ησλ µηθξννξγαληζµψλ, 

πδαηνδηαιπηψλ νπζηψλ θιπ. Σα πιηθά ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηηο αληίζηνηρεο 

πηζηνπνηήζεηο απφ δηεζλείο νξγαληζµνχο πηζηνπνίεζεο γηα ηελ ρξήζε θαη ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηµνπνηεζνχλ δελ πξέπεη λα δεµηνπξγνχλ 

αηµνζθαηξηθή ξχπαλζε πνπ νθείιεηαη ζηελ δηεξγαζίεο, φπσο απφπιπζε ή ε 

απειεπζέξσζε ησλ αεξίσλ νπζηψλ. Δπίζεο φια ηα πιηθά δελ πξέπεη λα πεξηέρνπλ 

ζπζηαηηθά ηα νπνία είλαη επηβιαβή γηα ηα θπηά. 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη ηα πιηθά αλάινγα µε ηελ ζεηξά ηνπνζέηεζεο ηνπο ζην δψµα 

.  

  

  

3.2.1 ΤΛΗΚΑ ΤΠΟΓΟΜΖ ΦΤΣΔΜΔΝΧΝ ΓΧΜΑΣΧΝ  

3.2.1.1 Γηαρωξηζηηθή µεµβξάλε  

Ζ δηαρσξηζηηθή µεµβξάλε ηνπνζεηείηαη ζε πεξίπησζε µε ρεµηθήο 

ζπµβαηφηεηαο ησλ πιηθψλ ζηεγαλνπνίεζεο θαη ηνπ θπηεµέλνπ δψµαηνο  

3.2.1.2 Aληηξξηδηθή Μεµβξάλε  

Ζ αληηξξηδηθή Μεµβξάλε παξέρεη θαηάιιειε θαη δηαξθή πξνζηαζία απφ 

ηελδηείζδπζε ησλ ξηδψλ ζηελ ζηεγαλνπνηεηηθή ζηξψζε. Ζ αληηξξηδηθή Μεµβξάλε 

είλαη θαηαζθεπαζµέλε απφ πιηθά µε ππθλή δνµή ηα νπνία εµπνδίδνπλ ηε δηείζδπζε 

ησλ ξηδψλ θαη πξνζηαηεχνπλ ηελ αθεξαηφηεηα ηεο ζηεγαλνπνηεηηθήο ζηξψζεο ηνπ 

θηεξίνπ. Ζ αλάγθε ηνπνζέηεζήο ηεο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο µεµβξάλεο 

ζηεγαλνπνίεζεο. Οη ζπλζεηηθέο νπιηζµέλεο µεµβξάλεο ζηεγαλνπνίεζεο ζπλήζσο δελ 

απαηηνχλ ηελ χπαξμε Aληηξξηδηθήο \ Πξνζηαζίαο. Αληίζεηα ε ζηεγαλνπνίεζε µε 

αζθαιηηθή µεµβξάλε απαηηεί ηελ δηάζηξσζε πξφζζεηεο αληηξξηδηθήο µεµβξάλεο. Ζ 

πξνζηαζία ηεο ζηεγαλνπνηεηηθήο ζηξψζεο (πγξνµφλσζεο) είλαη απαξαίηεηε ζε φινπο 

ηνπο ηχπνπο θαη εμαζθαιίδεηαη µε ηελ εθαξµνγή εηδηθνχ γεσυθάζµαηνο πξηλ ηελ 

αληηξξηδηθή µεµβξάλε. H αληηξξηδηθή µεµβξάλε είλαη θαηαζθεπαζµέλε απφ ειεθηξνληθά 

ειεγµέλν πνιπαηζπιέλην (PE), πνιπβηλπινρισξίδην (PVC) ή εχθαµπηε πνιπνιεθίλε (FPO), 
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ή EPDM. Πξνζθέξεη ζπλερή πξνζηαζία ζηε µφλσζε ηεο νξνθήο απνηξέπνληαο ηε  δηάηξεζε 

απφ ην ξηδηθφ ζχζηεµα ησλ θπηψλ, ησλ ζηεγαλψζεσλ ηεο νξνθήο, (FLL guidelines 2008). 

  

3.2.1.3 Τπόζηξωµα ζπγθξάηεζεο πγξαζίαο θαη µεραληθήο πξνζηαζίαο  

ηεο µόλωζεο  

Σν ππφζηξσµα πξνζηαζίαο είλαη θαηαζθεπαζµέλν απφ πνιπεζηεξηθέο 

ζπλζεηηθέο θαη αλαθπθισµέλεο ίλεο. Έρεη πάρνο απφ 3 σο 15 mm, θαη ζπγθξαηεί λεξφ 

απφ 3 l/m2 σο 10 l/m2. Πξνζθέξεη επηπιένλ πξνζηαζία ζηελ ππνθείµελε αληηξηδηθή 

µεµβξάλε θαζψο θαη ζηα ζπζηήµαηα ζηεγαλνπνίεζεο απφ πιήγµαηα. Καηεγνξία 

αληνρήο 3-4  

3.2.1.4 Απνζηξαγγηζηηθό ύζηεµα  

Σν απνζηξαγγηζηηθφ ζχζηεµα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζµέλν απφ πςειήο 

ππθλφηεηαο αλαθπθισµέλν πνιπαηζπιέλην (HDPE), εληζρπµέλν πιαζηηθφ (ABS) ή 

αλαθπθισµέλν πνιπζηπξέλην (Recycled PS) µε αµθίπιεπξεο εγθνιπψζεηο θαη  

θελνχο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο ζπζζσξεχεηαη θαη απνζεθεχεηαη ην λεξφ. Ζ πεξίζζεηα 

χδαηνο νδεγείηαη ζηηο πδξνξξνέο ή ζπγθεληξψλεηαη ζε εηδηθή δεμαµελή γηα 

επαλάρξεζε. Tν απνζηξαγγηζηηθφ ζχζηεµα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζαλ απνζήθε λεξνχ 

θαη λα επηηξέπεη ηελ εληαία απνζηξάγγηζε, ηνλ αεξηζµφ ηνπ ππνζηξψµαηνο 

αλάπηπμεο θπηψλ θαη λα απνηειεί ηζρπξή πξνζηαηεπηηθή ζηξψζε γηα ηηο ππνθείµελεο 

µεµβξάλεο. Όηαλ ην δψµα είλαη πξνζπειάζηµν ην απνζηξαγγηζηηθφ ζχζηεµα ζα 

πξέπεη λα έρεη πςειή µεραληθή αληνρή. Αλάινγα µε ηνλ ηχπν ηνπ θπηεµέλνπ 

δψµαηνο µεηαβάιιεηαη ην πάρνο ηνπ απνζηξαγγηζηηθνχ δηθηχνπ. ηα 24 θπηεµέλα 

δψµαηα εληαηηθνχ ηχπνπ (µε χςνο ππνζηξψµαηνο άλσ ησλ 80 εθ) µπνξνχλ λα 

ρξεζηµνπνηεζνχλ απνζηξαγγηζηηθά ζπζηήµαηα ηα νπνία δελ απνζεθεχνπλ λεξφ θαη 

ρξεζηµνπνηνχληαη σο ηζρπξή πξνζηαηεπζηηθή ζηξψζε ησλ ππνθείµελσλ µεµβξαλψλ, 

γηα ηελ ππνδνµή εγθαηάζηαζεο πιαθνζηξψζεσλ, θαζηζηηθψλ, πδάηηλσλ ζηνηρείσλ 

θιπ. 
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Σππηθά Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά  

 

Ηθαλφηεηα απνζηξάγγηζεο λεξνχ απφ 0,5- 8,1 l/m2 

xs  

Όγθνο Πιήξσζεο απφ 10 σο 29 l/m2  

Ηθαλφηεηα απνζήθεπζεο Νεξνχ >3 l/m2  

  

3.2.1.5.Θεξµνµνλωηηθό ύζηεµα  

Σν ζεξµνµνλσηηθφ ζχζηεµα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζµέλν απφ 

πδξνθνβηθή δηνγθσµέλε πνιπζηεξίλε (EPS-SE), ππθλφηεηαο >20Kg/θµ. µε 

αληίζηαζε ζηελ ζεξµνπεξαηφηεηα >0,8 m2 K/W θαη αµθίπιεπξεο εγθνιπψζεηο θαη 

θελνχο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο ζπζζσξεχεηαη θαη απνζεθεχεηαη ην λεξφ. Ζ πεξίζζεηα 

χδαηνο νδεγείηαη ζηηο πδξνξξνέο ή ζπγθεληξψλεηαη ζε εηδηθή δεμαµελή γηα 

επαλάρξεζε. Tν απνζηξαγγηζηηθφ/ζεξµνµνλσηηθφ ζχζηεµα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζαλ 

ζεξµνµνλσηηθή ζηξψζε θαη λα εληζρχεη ηελ ζεξµνµφλσζε ηνπ θηηξίνπ, ζαλ απνζήθε 

λεξνχ θαη λα επηηξέπεη ηελ εληαία απνζηξάγγηζε, ηνλ αεξηζµφ ηνπ ππνζηξψµαηνο 

αλάπηπμεο θπηψλ θαζψο θαη λα απνηειεί ηζρπξή πξνζηαηεπηηθή ζηξψζε γηα ηηο 

ππνθείµελεο µεµβξάλεο.  

 

Σππηθά Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά  

 

Αληίζηαζε ζηελ ζεξµνπεξαηφηεηα >0,8 m2 

K/W  

Ππθλφηεηα > 20kg/ m3 

  

Αληνρή ζηελ πίεζε 25ΚΝ/ m2 
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3.2.1.6 Γηεζεηηθό Φύιιν  

Σν δηεζεηηθφ θχιιν είλαη θαηαζθεπαζµέλν απφ ζεξµηθά εληζρπµέλν 

πνιππξνππιέλην πςειήο αληνρήο θαη είλαη ζρεδηαζµέλν ψζηε λα απνηξέπεη ηε 

µεηαθνξά ηεµαρίσλ απφ ην ππφζηξσµα ζην απνζηξαγγηζηηθφ ζχζηεµα πνπ ζα 

µπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ ην θξάμηµφ ηνπ θαη λα εµπνδίζνπλ ηε ξνή ηνπ λεξνχ. 

Αλζεθηηθφ ζε ιηπάζµαηα, νμέα, αιθάιηα θαη νξγαληθέο ελψζεηο π.ρ. θπηνθάξµαθα, 

εθθξίζεηο ξηδψλ θιπ. Να είλαη βηνινγηθά θαη ρεµηθά νπδέηεξν. Καηεγνξία αληνρήο 1-

3 (DIN ISO 12236)  

 

3.2.1.7 Τπόζηξωµα αλάπηπμεο θπηώλ  

Σν ππφζηξσµα αλάπηπμεο ησλ θπηψλ πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα θπηά 

λα αλαπηχμνπλ έλα ππθλφ ξηδηθφ ζχζηεµα θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο θπζηθέο, ρεµηθέο θαη 

βηνινγηθέο αλάγθεο ησλ θπηψλ. Απαηηείηαη λα έρεη ζπγθεθξηµέλν πνξψδεο, PH θαη 

θνθθνµεηξία, αλάινγα µε ην θπηηθφ πιηθφ πνπ ζα επηιεγεί. Πξέπεη λα είλαη ζηαζεξφ, 

λα απνξξνθά θαη λα ζπγθξαηεί λεξφ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ θαη λα επηηξέπεη 

µφλν ηελ πεξίζζεηα λεξνχ λα νδεγείηαη ζην απνζηξαγγηζηηθφ  ζχζηεµα. Πξέπεη λα 

επηηξέπεη ηνλ αεξηζµφ ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήµαηνο ησλ θπηψλ αθφµα θαη φηαλ είλαη 

θνξεζµέλν µε λεξφ. Πξέπεη ζε βάζνο ρξφλνπ λα µελ ζπκπηέδεηαη .  

  

Φπζηθέο θαη ρεµηθέο ηδηφηεηεο αλάινγα µε ηνλ ηχπν ηνπ θπηεµέλνπ δψµαηνο  

PH 6,5-8,5  

Πεξηεθηηθφηεηα ζε άιαηα <3,5 g/l  

Πεξηεθηηθφηεηα ζε νξγαληθή νπζία ≤ 10 µάδα %  

πλνιηθφο φγθνο πφξσλ 60-80 φγθνο%  

Mέγηζηε Yδαηνηθαλφηεηα 20-50 φγθνο%  

Παξνπζία Αξγίινπ <7 µάδα %,  

Κνξεζµέλν Δηδηθφ βάξνο < 1.200 kg/θµ.  
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Καηά ηε εθαξµνγή ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεµάησλ ππνδνµήο θπηεµέλσλ 

δσµάησλ/ζηεγψλ δελ ρξεζηµνπνηείηαη θεπαίν ρψµα. Σν θεπαίν ρψµα είλαη 

αλνµνηνγελέο θαη ιφγσ ηεο µεγάιεο ηνπ ππθλφηεηαο επηβαξχλεη ηνλ θνξέα µε µεγάια 

θνξηία. Σν ρψµα δελ αλαλεψλεηαη, ζπµππθλψλεηαη θαη απαηηεί ζπλερή ζπληήξεζε, 

αεξηζµφ θαη ζπλερή εµπινπηηζµφ µε ζξεπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ. 

Σν ξηδηθφ ζχζηεµα ησλ θπηψλ δελ αεξίδεηαη ιφγσ ζπµπχθλσζεο ηνπ ρψµαηνο µε 

απνηέιεζµα ηελ δπζρεξή αλάπηπμή ηνπο θαη ηελ ηειηθή αζθπμία ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ. 

Ζ ζηαδηαθή θαζνδηθή θίλεζε ησλ µηθξφηεξσλ θφθθσλ ηνπ ρψµαηνο (έθπιπζε 

αξγίινπ) πξνθαιεί ηελ ζπγθέληξσζή ηνπο ζην επίπεδν ηνπ γεσυθάζµαηνο, ηελ θξαγή 

ησλ πφξσλ ηνπ θαη ηελ παχζε ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

  

3.2.1.8 Δηδηθά ηεµάρηα δηαρωξηζµνύ επηθαλεηώλ  

Δμεηδηθεπµέλα δηάηξεηα µεηαιιηθά ηεµάρηα απφ αινπµίλην ή αλαθπθισµέλν 

πιαζηηθφ(αλ ρξεζηµνπνηείηαη δελ πξέπεη λα εθηίζεηαη ζηνλ ήιην) γηα ηνλ εγθηβσηηζµφ 

ή ηνλ δηαρσξηζµφ ηνπ ζπζηήµαηνο ππνδνµήο θπηεµέλνπ δψµαηνο απφ ζθιεξά 

δάπεδα ή δψλεο απνζηξάγγηζεο. Σα εμεηδηθεπµέλα ηεµάρηα έρνπλ εγθάξζηεο νπέο γηα 

ηελ απνξξνή ηνπ λεξνχ απφ θαη πξνο ηνλ ρψξν θχηεπζεο αλεμάξηεηα απφ ηελ θιίζε 

ηεο ζηέγεο. Τπάξρνπλ πξνζαξµνδφµελα ζηνηρεία ή θπθιηθέο νπέο ζηελ βάζε ησλ 

ηεµαρίσλ ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ ζηαζεξνπνίεζή ηνπο ρσξίο ηελ δηάηξεζε ηεο 

µεµβξάλεο ζηεγαλνπνίεζεο. Σα ηεµάρηα δηαρσξηζµνχ ή εγθηβσηηζµνχ ησλ 

ζπζηεµάησλ ππνδνµήο θαηαζθεπάδνληαη απφ αλνμείδσηα πιηθά ή αλαθπθισµέλν 

πιαζηηθφ θαη έρνπλ δηαθνξεηηθά µεγέζε αλάινγα µε ην ζπλνιηθφ βάζνο 

δηαζηξσµάησζεο ηνπ θπηεµέλνπ δψµαηνο.  
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3.2.1.9 Βόηζαιν / Αδξαλέο πιηθό  

Πνηάµην βφηζαιν ή αδξαλέο πιηθφ µε ζηξνγγπιεπµέλεο αθµέο δηαθνξεηηθήο 

δηαβάζµηζεο αλάινγα µε ηελ ρξήζε, γηα ηελ δεµηνπξγία δσλψλ δηαθνπήο ηεο 

θχηεπζεο ζηελ πεξίµεηξν ηνπ ζηεζαίνπ. Ζ πεξηµεηξηθή δηάζηξσζε αδξαλνχο πιηθνχ 

ιεηηνπξγεί ζαλ δψλε ππεξρείιηζεο ελψ επηηξέπεη ηαπηφρξνλα ηνλ έιεγρν θαη επηζθεπή 

ηεο αληηξξηδηθήο µεµβξάλεο. Ζ δηαβάζµηζε ηνπ αδξαλνχο πιηθνχ, ην πιάηνο ηεο 

δψλεο θαη ην ζπλνιηθφ βάζνο εμαξηψληαη απφ ηελ ζπλνιηθή απνζηξαγγηζηηθή 

ηθαλφηεηα ηεο ππνδνµήο ηνπ θπηεµέλνπ δψµαηνο θαη ηηο θιηµαηηθέο ζπλζήθεο ηεο 

πεξηνρήο.  

 

3.2.1.10 Φξεάηηα ειέγρνπ πδξνξξνώλ  

Δηδηθά δηάηξεηα θξεάηηα ειέγρνπ ησλ πδξνξξνψλ απφ, αλνμείδσην µέηαιιν, 

αινπµίλην, πνιπαηζπιέλην ή πνιππξνππιέλην γηα ηελ πξφζβαζε θαη ηνλ θαζαξηζµφ 

ησλ πδξνξξνψλ, θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ηεο απνξξνήο ηεο πιενλάδνπζαο πνζφηεηαο 

λεξνχ. Σα θξεάηηα ειέγρνπ έρνπλ εγθάξζηεο νπέο ζην απνζπψµελν ή αλνηγφµελν 

θαπάθη ηνπο ελψ επηηξέπνπλ ηελ θπθινθνξία αλζξψπσλ. Έρνπλ δηάθνξεο δηαζηάζεηο 

θαη δηαθνξεηηθά χςε, ελψ µε πξφζζεηα ηεµάρηα επέθηαζεο, θαιχπηνπλ ην επηζπµεηφ 

χςνο ηνπνζέηεζεο.  

 

3.2.1.11 Καλάιηα απνζηξάγγηζεο  

Καλάιηα θαη ζράξεο απνζηξάγγηζεο δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ ζηαζεξνχ θαη 

ξπζµηδφµελνπ χςνπο θαηαζθεπαζµέλεο απφ αλνμείδσην µέηαιιν ή αλαθπθισµέλν 

πνιππξνππιέλην επηθαιπµµέλεο µε ζράξα απφ αηζάιη αινπµίλην ή πιαζηηθφ, γηα 

ηνπνζέηεζε ζηα ζεµεία ζπλαξµνγήο ησλ πεξηνρψλ θχηεπζεο µε ην θηίξην, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε θαιχηεξε απνξξνή ησλ πδάησλ, ε θαζαξφηεηα, θαη ε αζθάιεηα ηνπ 

θηηξίνπ.  
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3.2.1.12 Απνζηξαγγηζηηθό ζύζηεµα γηα ζηήξημε ηωλ θωηνβνιηαϊθώλ  

Δμεηδηθεπµέλα απνζηξαγγηζηηθά ζπζηήµαηα θαηαζθεπαζµέλα απφ εληζρπµέλν 

πιαζηηθφ πνπ θέξνπλ µεηαιιηθνχο αλνμείδσηνπο νδεγνχο πνπ απνηεινχλ ζεµεία 

ζηήξημεο γηα ηελ έδξαζε θσηνβνιηατθψλ πάλει, ειηαθψλ ζεξµνζηθφλσλ, 

θιηµαηηζηηθψλ µνλάδσλ θ.ά. ζηνηρείσλ πξνθεηµέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηάηξεζε ηεο µφλσζεο 

θαηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο. Με ηελ εθαξµνγή εμεηδηθεπµέλσλ απνζηξαγγηζηηθψλ 

ζπζηεµάησλ εμαζθαιίδεηαη ε εληαία απνξξνή ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηεο ζηέγεο θαη ε 

αζθαιήο ζηεγαλνπνίεζε ρσξίο ηελ δηάλνημε νπψλ γηα ζηήξημε ησλ θσηνβνιηατθψλ. Σν 

απνζηξαγγηζηηθφ ζχζηεµα ιεηηνπξγεί σο πξνζηαηεπηηθφ επίπεδν γηα ηελ ζηεγαλνπνίεζε, σο 

απνζηξαγγηζηηθφ ζχζηεµα θαη ζχζηεµα απνζήθεπζεο λεξνχ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ θαη 

ηαπηφρξνλα σο ζχζηεµα ζηήξημεο ησλ θσηνβνιηατθψλ. Ζ ηαπηφρξνλε εθαξµνγή θπηεµέλνπ 

δψµαηνο/ζηέγεο θαη θσηνβνιηατθψλ βειηηζηνπνηεί ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ πάλει ιφγσ 

ηεο ηνπηθήο µείσζεο ηεο ζεξµνθξαζίαο. Σα απνζηξαγγηζηηθά ζπζηήµαηα πνπ 

ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ζηήξημε θσηνβνιηατθψλ πάλει ζα πξέπεη λα έρνπλ πνιχ πςειή 

µεραληθή αληνρή.  

Σππηθά Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά  

Ηθαλφηεηα απνζηξάγγηζεο λεξνχ ζχµθσλα µε DIN 4095  

Όγθνο Πιήξσζεο 16-29 ιηη/ηµ 27  

  

  

3.2.1.13 πζηήµαηα πξνζηαζίαο από ηελ πηώζε  

Δμεηδηθεπµέλα ζπζηήµαηα πξνζηαζίαο απφ πηψζε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδφµελσλ θαη ησλ ζπληεξεηψλ ζε εθαξµνγέο θχηεπζεο δσµάησλ µε ραµειφ 

ζηεζαίν. Σα ζπζηήµαηα αζθαιείαο είλαη θαηαζθεπαζµέλα απφ αλαθπθισµέλν 

ήεληζρπµέλν πιαζηηθφ θαη ζρεδηαζµέλα µε ηξφπν ψζηε λα ζπγθξαηνχλ ηα θνξηίαησλ 

ζπληεξεηψλ µε ην ίδην βάξνο πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ επηθάλεηα εθαξµνγήοηνπο 

ρσξίο ηελ δηάηξεζε ηεο πιάθαο θαη ηεο µεµβξάλεο ζηεγαλνπνίεζεο.Γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπληεξεηψλ επίζεο εθαξµφδνληαη θηγθιηδψµαηα ζηελπεξίµεηξν ηνπ 

θηηξίνπ ηα νπνία ελζσµαηψλνληαη ζε απνζηξαγγηζηηθά ζπζηήµαηαθαη ζηεξεψλνληαη 

µε ην θνξηίν ησλ ππνζηξσµάησλ αλάπηπμεο θαη ησλ αδξαλψλ πιηθψλ πνπ 

δηαζηξψλνληαη πάλσ ζε απηά ή µε άιιεο µεζφδνπο µε ελζσµαησµέλν θηγθιίδσµα . Ζ 
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πξνζηαζία ησλ εξγαδφµελσλ ζηα δψµαηα ησλ θηηξίσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

θαηαζθεπήο αιιά θαη ηεο ζπληήξεζεο ησλ φπνησλ θαηαζθεπψλ επάλσ ζε 

απηάππφθεηηαη ζηνπο λφµνπο θαη ηνπο νηθνδνµηθνχο θαλνληζµνχο πνπ ηζρχνπλ. 
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4. ΦΤΣΑ 

Όια ηα θπηά πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ είδνπο ή ηεο πνηθηιίαο, λα 

έρνπλ θιαδηά ή ζηειέρε θαλνληθά θαη αξθεηά θαιά αλαπηπγµέλα, θαζψο θαη πγηή 

ξηδηθφ ζχζηεµα. Σα θπηά πξέπεη λα είλαη ζθιεξαγσγεµέλα, απαιιαγµέλα απφ 

αληηαηζζεηηθνχο θφµβνπο, εθδνξέο ηνπ θινηνχ, θαθψζεηο απφ ηνλ άλεµν θαη άιιεο 

παξαµνξθψζεηο. Ζ εµθάληζή ηνπο πξέπεη λα είλαη ελδεηθηηθή θαιήο πγείαο θαη 

ζθξηγειφηεηαο θαη λα είλαη εµθαλέο φηη ην θιάδεµα ηεο θνξπθήο ( ζηα είδε πνπ 

απαηηείηαη ) θαη ε ξηδνθνπή λα έρεη γίλεη ζσζηά. Σν ρξψµα ησλ θχιισλ ή ησλ 

βεινλψλ πξέπεη λα είλαη δσεξφ πξάζηλν ,ν βιαζηφο ηνπο θαιά απνμεισµέλνο θαη λα 

θέξνπλ επηθφξπθν νθζαιµφ (θσλνθφξα ). 

 

Σα δέλδξα πξέπεη λα έρνπλ ίζηνπο θαηά ην δπλαηφλ θνξµνχο µε ζσζηή 

δηαµφξθσζε ησλ θιαδηψλ, ζπµµεηξηθή θνξπθή θαη αλέπαθν θεληξηθφ θιάδν. Γελ 

πξέπεη λα έρνπλ ηνµέο θιψλσλ µε δηάµεηξν µεγαιχηεξε ησλ 10 mm, πνπ λα µελ 

έρνπλ επνπισζεί ηειείσο. 

  

Οη ζάµλνη ζα έρνπλ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ µεηξηθνχο θιψλνπο, πνπ μεθηλνχλ 

θνληά ζηνλ ιαηµφ, θαη ζρήµα θαιά δηαµνξθσµέλν. Όια ηα θπηά ηα νπνία ζα 

ρξεζηµνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηά ηελ θχηεπζε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε µειέηε .  Χο δείθηεο πνηφηεηαο ησλ θπηψλ ζα ρξεζηµνπνηεζνχλ ην 

χςνο , ε δηάµεηξνο θαη ν ιφγνο χςνο/ δηάµεηξνο ηνπ θπηνχ. Σν χςνο ζεσξείηαη έλαο 

αμηφινγνο µνξθνινγηθφο δείθηεο ηεο πνηφηεηαο ησλ θπηαξίσλ πνπ πνηθίιιεη µε ην 

είδνο θαη ηελ ειηθία ηνπ θπηνχ .Σν χςνο πνπ πξνζδηνξίδεηαη γηα θάζε είδνο θπηνχ 

ζηε µειέηε ζα µεηξάηαη απφ ηνλ ιαηµφ ηεο ξίδαο  

.  

 Ζ δηάµεηξνο απνηειεί ηζρπξφ µνξθνινγηθφ δείθηε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

θπηαξίσλ. Όζν µεγαιχηεξε είλαη ε δηάµεηξνο, ηφζν απμάλεηαη ε ηθαλφηεηα 

επηβίσζεο θαη ε αλάπηπμε ησλ θπηαξίσλ ζηελ χπαηζξν . Ζ δηάµεηξνο µεηξηέηαη 5 cm 

πάλσ απφ ηνλ ξηδηθφ θφµβν .  
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Ο ιφγνο χςνο / δηάµεηξνο απνηειεί δείθηε ηεο επξσζηίαο ηνπ θπησξίνπ . Όζν 

µεγαιχηεξε είλαη ε ηηµή ηνπ, ηφζν απμάλεη ε πηζαλφηεηα θαηαζηξνθήο ησλ 

θπηαξίσλ. Γείθηεο επξσζηίαο γχξσ ζην έμη (6) είλαη ηθαλνπνηεηηθφο, εηδηθά γηα ηα 

πιαηχθπιια είδε (ην χςνο εθθξάδεηαη ζε εθαηνζηά θαη ε δηάµεηξνο ζε 

ρηιηνζηά).Όηαλ ν δείθηεο είλαη µεγαιχηεξνο ηνπ (8) ηα θπηά απνξξίπηνληαη . Ο ιφγνο 

χςνπο / δηαµέηξνπ δελ ηζρχεη γηα ηα αλαξξηρφµελα είδε . 

 

4.1 ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΑ 

Ο ριννηάπεηαο απνηειείηαη απφ πνιιά είδε θπηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ 

νηθνγέλεηα Gramineae θαη Poaceae. Δίλαη κνλνθφηπιν θπηφ θαη έρεη ην 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη απνθηάεη κηθξφ χςνο. Σα είδε θαη νη πνηθηιίεο ησλ αγξσζησδψλ 

δηαθξίλνληαη ζε δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο 

ηεο πεξηνρήο θαη ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ πνπ αλαπηχζζνληαη θαιχηεξα, δειαδή ζε 

ςπρξφθηια θαη ζεξκφθηια είδε. 

 

4.1.1. ΦΤΥΡΟΦΗΛΑ ΔΗΓΖ ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΑ 

Σα είδε ςπρξήο επνρήο αλαπηχζζνληαη πνιχ θαιά ζε θιίκαηα κε ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο, αξθεηή αηκνζθαηξηθή πγξαζία θαη ζε κηθξήο δηάξθεηαο θαινθαίξη. Ζ 

άξηζηε ζεξκνθξαζία πνπ επδνθηκνχλ είλαη απφ 15,6 C κέρξη 23,9 C θαη ε θαιχηεξε 

επνρή αλάπηπμεο ηνπο είλαη απφ ην θζηλφπσξν έσο ηελ άλνημε. Σν ρεηκψλα επηδνχλ 

απφ ηνπο παγεηνχο θαη ην ρηφλη, θαη ην θαινθαίξη αληέρνπλ ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο 

αξθεί λα αξδεχνληαη θαιά. ηε ρψξα καο δηαηεξνχληαη φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ 

πξάζηλα. Αλήθνπλ ζηελ ππννηθνγέλεηα Festucoidea θαη ηα θπξηφηεξα γέλε πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ριννηάπεηα είλαη Festuca, Poa, Lolium  

θαη Agrostis.  
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Σα ζεκαληηθφηεξα είδε πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή είλαη:  

 

• Festuca sp. (Φεζηνύθα)  

Σν γέλνο απηφ πεξηιακβάλεη πάλσ απφ 100 είδε. Δίλαη αλζεθηηθφ ζην πάηεκα 

θαη ζηε ζθηά θαη αλαπηχζζεη ππθλφ ξηδηθφ ζχζηεκα. Γλσζηά είδε :  

 Festuca arundinaceae  

 Festuca rubra var. rubra 

 Festuca ovina  

  

• Poa sp. (Πόα)  

Σν γέλνο απηφ πεξηιακβάλεη πάλσ απφ 200 είδε. Δίλαη αλζεθηηθφ ζηηο 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη δεκηνπξγεί λάλνπο ριννηάπεηεο, κε πινχζην ξηδηθφ 

ζχζηεκα θαη αλζεθηηθνχο ζην πάηεκα. Γλσζηά είδε :  

 Poa pratensis  

 Poa trivialis  

 Poa annua  

 Poa memoralis  

  

• Lolium sp.(Λόιην)  

Πεξηιακβάλεη κνλνεηέο θαη πνιπεηέο είδε, θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ  

ηαρχηαηε αλάπηπμε ηνπ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ςπρξφθηια είδε.  

Γλσζηά είδε :  

 Lolium perenne  

 Lolium multiflorum  
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• Agrostis sp. (Άγξνζηε)  

Πεξηιακβάλεη πάλσ απφ 100 είδε. Δίλαη ιεπηφθπιιν είδνο κε κεγάιε 

αλζεθηηθφηεηα ζε ρακειφ χςνο θνπήο θαη θαιή πξνζαξκνγή ζε πγξά ςπρξά θαη 

εχθξαηα θιίκαηα. Ζ αλάπηπμε ηνπ είλαη ηνπθσηή ή κε ζηφισλεο θαη δεκηνπξγεί 

ππθλφ θαη ζθηθηφ ριννηάπεηα. Γλσζηά είδε :  

 Agrostis alba  

 Agrostis tennuis  

 Agrostis palustris  

 Agrostis canina 

 

 

 

4.1.2.ΘΔΡΜΟΦΗΛΑ ΔΗΓΖ ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΑ 

Σα είδε ζεξκήο επνρήο αλαπηχζζνληαη πνιχ θαιά ζε θιίκαηα κε δεζηφ θαηξφ, 

ήπηνπο ρεηκψλεο ρσξίο παγεηνχο. Οη ζεξκνθξαζίεο πνπ επδνθηκνχλ είλαη απφ 26 έσο 

36° C. Αλαπηχζζνπλ βαζχηεξν ξηδηθφ ζχζηεκα θαη παξνπζηάδνπλ αληνρή ζηελ 

μεξαζία, ζηελ πςειή ζεξκνθξαζία, ηελ θζνξά θαη ηελ θαηαπφλεζε. ε ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο ηνλ ρεηκψλα ράλνπλ ην πξάζηλν ρξψκα θαη πέθηνπλ ζε ιήζαξγν αιιά 

επαλέξρνληαη ηελ άλνημε κφιηο ε ζεξκνθξαζία αξρίζεη λα αλεβαίλεη. Παξνπζηάδνπλ 

κεγάιε αληνρή ζην ρακειφ θνχξεκα θαη πνιιαπιαζηάδνληαη εθηφο απφ ην ζπφξν κε 

ξηδψκαηα, ζηφισλεο θαη κνζρεχκαηα. Σα θπξηφηεξα γέλε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ριννηάπεηα είλαη :  

  

• Cynodon L. C. Rich (Οπγθάληα)  

Δίλαη ην θπξηφηεξν ζεξκφθηιν είδνο πνπ θαιιηεξγείηαη παγθνζκίσο. Έρεη 

ιεπηφ θχιισκα θαη αλαπηχζζεηαη κε ζηφισλεο θαη ξηδψκαηα. Παξνπζηάδεη 

αλζεθηηθφηεηα ζηελ μεξαζία, ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ζηελ αιαηφηεηα, ζην 

πάηεκα θαη έρεη άξηζηε ηθαλφηεηα αλάθακςεο απφ θζνξά. Δίλαη εππαζέο ζηελ 
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ππεξβνιηθή πγξαζία, ζηε ζθηά θαη ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο φπνπ πέθηεη ζε 

ιήζαξγν θαη ράλεη ην ρξσκαηηζκφ ηνπ. Γλσζηά είδε :  

 Cynodon dactylon (L) Pers  

 Cynodon transvaalensis.  

 Cynodon brandleyi.  

 Cynodon magennisi.  

  

• Zoysia spp.(Ενϋζία)  

Έρεη πιάγηα αλάπηπμε θαη δεκηνπξγεί έλα ππθλφ ριννηάπεηα κε ξηδψκαηα θαη 

ζηφισλεο , πνπ δπζθνιεχεη πνιχ ηελ αλάπηπμε δηδαλίσλ. Δίλαη ην πην αλζεθηηθφ είδνο 

απφ ηα ζεξκφθηια ζην ςχρνο θαη αληέρεη πνιχ ζηελ μεξαζία, ζηηο πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο, ζε εληνκνινγηθέο θαη κπθεηνινγηθέο πξνζβνιέο. Γλσζηά είδε :  

 Zoysia japonica.  

 Zoysia matrella.  

 Zoysia tenuifolia.  

  

• Stenotaphrum secundatum (ηελόηαθξνο)  

  

Γεκηνπξγεί ηζρπξφ ξηδηθφ ζχζηεκα κε ξηδψκαηα θαη ζηφισλεο κε απνηέιεζκα 

ην ζρεκαηηζκφ ππθλνχ ριννηάπεηα. Πνιιαπιαζηάδεηαη αγελψο κε ξηδψκαηα θαη 

ζηφισλεο. Δίλαη ην πνην αλζεθηηθφ είδνο απφ ηα ζεξκφθηια ζηε ζθηά θαη έρεη ζρεηηθή 

αληνρή ζε αιαηνχρα εδάθε. Δίλαη ην πιένλ εππαζέο είδνο ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 

ηνπ ρεηκψλα θαζψο θαη ζηελ μεξαζία.  

  

• Paspalum vaginatum (Παζπάινπκ)  

Δίλαη ιεπηφθπιιν είδνο θαη αλαπηχζζεηαη θαηά ζπζάλνπο κε ξηδψκαηα. 

Παξνπζηάδεη εμαηξεηηθή αλζεθηηθφηεηα ζηελ αιαηφηεηα, ζηελ μεξαζία, ζηελ ζθηά, ζε 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ζην πάηεκα.   
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• Penisetum clandestinum (Κηθνύγηνπ)  

Δίλαη ρνλδξφθπιιν είδνο πνπ πνιιαπιαζηάδεηαη εχθνια θαη γξήγνξα κε 

ζηφισλεο θαη ξηδψκαηα. Παξνπζηάδεη αλζεθηηθφηεηα ζηελ μεξαζία, ζηηο πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο, ζην πάηεκα θαη ζε εληνκνινγηθέο θαη κπθεηνινγηθέο πξνζβνιέο. 

Δίλαη εππαζέο ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θάησ απφ 10° C , φπνπ ράλεη ην ρξψκα ηνπ 

θαη πέθηεη ζε ιήζαξγν.  

  

• Dichondra repens (Γηρόληξα)  

Δίλαη πνιπεηέο πιαηχθπιιν θπηφ θαη αλαπηχζζεηαη κε ζηφισλεο θαη 

ξηδψκαηα. Δίλαη αξθεηά αλζεθηηθφ ζηε ζθηά θαη ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο αιιά 

εππαζέο ζην πάηεκα θαη ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Υξεηάδεηαη ειάρηζηα θνπξέκαηα 

ην ρξφλν γηα λα γίλεηαη ππθλφηεξν θαη λα βειηηψλεηαη ε εκθάληζε ηνπ.  

  

  

4.2.ΚΑΛΤΦΖ ΔΓΑΦΟΤ ΜΔ ΦΤΣΑ 

Σα θπηά εδαθνθάιπςεο,ζπλδπαζκέλα κε πεξηνρέο απφ γθαδφλ,βφηζαιν ή 

ραιίθη,ζα δψζνπλ έλα πνιχ θπζηθφ θαη φκνξθν απνηέιεζκα.Πξφθεηηαη γηα θπηά πνπ 

αλαπηχζνληαη άλαξρα,δελ έρνπλ κεγάιν χςνο,θαιχπηνπλ γξήγνξα ηηο πεξηνρέο απφ 

ρψκα πνπ ζέιεηε λα θαιχςεηε.Μεξηθά απφ ηα θαιχηεξα θπηά εδαθνθάιπςεο είλαη ηα 

παξαθάησ: 

 CARPOBROTUS EDULIS-ΜΠΟΤΕΗ: Δίλαη αεηζαιέο, έξπνλ παρχθπην κε 

ηξηεδηθά θχιια θαη άλζε ππφιεπθνπ, θίηξηλνπ ή θνχμηα ρξψκαηνο αλάινγα κε 

ηελ πνηθηιία. Ηδαληθφ γηα εδαθνθάιπςε, βξαρφθεπνπο θαη μεξνζεξκηθέο 

ζπλζήθεο. Πεξίνδνο αλζνθνξίαο Αλνημε έσο Φζηλφπσξν. 

 OSTEOSPERMUM-ΓΗΜΟΡΦΟΘΖΚΖ: Ζ δηκνξθνζήθε είλαη πνιπεηέο 

πνψδεο θπηφ ην νπνίν βγάδεη πνιιά ινπινχδηα κέρξη θαη ηελ δεχηεξε 

ρξνληά. Έρεη δηάθνξα ρξψκαηα ινπινπδηψλ ζε ζρήκα καξγαξίηαο φπσο ιεπθφ 

, θίηξηλν , κσβ , πνξηνθαιί αιιά θαη πνιιέο δηρξσκίεο ρξσκάησλ. 
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 LYSIMACHIA NUMMULARIA-ΛΤΗΜΑΥΗΑ Ζ ΔΡΜΑΣΗΚΖ: Πήξε ηελ 

νλνκαζία ηνπ απφ ηελ ειιεληθή ιίκλε ΄΄Λπζηκάρεηα΄΄. Δίλαη αεηζαιέο 

πνιπεηέο εδαθνθαιππηηθφ κε πξάζηλα θχιια θαη θίηξηλα άλζε ην θαινθαίξη. 

Ηδαληθφ γηα θχηεπζε δίπια ζε ιίκλε. Σν χςνο ηνπ θπκαίλεηαη απφ 5cm έσο 

7,5cm θαη ε θχηεπζε γίλεηαη αλά 23 κε 45cm 

 CALLUNA VUGARIS-ΡΔΗΚΗ: Αεηζαιήο εδαθνθαιππηηθφο ζάκλνο χςνπο έσο 

75cm. Έρεη αληνρή ζην ςχρνο θαη πξνηηκά φμηλα εδάθε κε θαιή 

απνζηξάγγηζε. 

 AJUGA REPTANS-ΑΕΤΓΟ: Δίλαη πνψδεο πνιπεηέο θπηφ. Σν χςνο ηνπ 

θπκαίλεηαη απφ 15cm έσο 30cm. Δίλαη θπηφ γξήγνξεο αλάπηπμεο. Πξνηηκά 

εδάθε κε θαιή απνζηξάγγηζε. Ζ πεξίνδνο άλζηζεο μεθηλάεη απφ αξρέο ηεο 

Άλνημεο. 

 VINCA MINOR-ΒΗΓΚΑ: Αεηζαιήο επεθηαηηθφο ρακειήο αλάπηπμεο έξπσλ 

ζάκλνο. Σν χςνο ηνπ δελ μεπεξλά ηα 30cm θαη ε θχηεπζε γίλεηαη αλά 90cm 

έσο 1m. Ζ άλζηζε γίλεηαη θπξίσο απφ ηηο αξρέο ηεο Άλνημεο έσο ηα κέζα ηνπ 

Καινθαηξηνχ. Γελ ρξεηάδεηαη ηαθηηθφ θιάδεκα πέξα απφ ην θφςηκν ησλ 

ππεξβνιηθά κεγάισλ θπηψλ ηνπ ηελ Άλνημε. 

 SEDUM SPURIUM-ΑΜΑΡΑΝΣΟ: Πνιπεηήο αεηζαιήο παρχθπην. Σν χςνο 

ηνπ δελ μεπεξλά ηα 10cm. Ζ αλζνθνξία μεθηλάεη απφ ηα κέζα ηνπ 

Καινθαηξηνχ. Γελ έρεη πνιιέο απαηηήζεηο ζε λεξφ θαζψο ρξεηάδεηαη ήιην θαη 

θαιά ζηξαγγηζκέλα εδάθε. Κιαδεχεηαη ειαθξηά ζην ηέινο ηεο αλζνθνξίαο. 

 SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS: Αξσκαηηθφο αεηζαιέο ζάκλνο κε 

κέγηζην χςνο 40cm. Ζ πεξίνδνο αλζνθνξίαο είλαη απφ Μάτν σο επηέκβξην. 

 LAVANTULA VERA-ΛΔΒΑΝΣΑ Ζ ΓΝΖΗΑ: Αξσκαηηθφ θπηφ. Αλζίδεη ζην 

ηέινο ηεο Άλνημεο κε αξρέο Καινθαηξηνχ. Δπδνθηκεί ζε ειηφινπζηεο ζέζεηο 

θαη πξνηηκά εδάθε πινχζηα ζε αζβέζηην κε θαιή απνζηξάγγηζε.  

 HEDERA HELIX-ΚΗΟ: Αεηζαιέο θπηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα 

εδαθνθάιπςε. Ζ αλζνθνξία μεθηλάεη απφ ηα ηέιε Καινθαηξηνχ σο ηα ηέιε 

Φζηλνπψξνπ. 
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4.3.ΑΝΑΡΡΗΥΧΜΔΝΑ ΦΤΣΑ 

 

 CAMPSIS GRANDIFLORA-ΒΗΓΝΟΝΗΑ: Αεηζαιέο αλαξξηρψκελν θπηφ κε 

ζχλζεηα, πξάζηλα θχιια θαη πνξηνθαιί άλζε απφ ηνλ Ηνχλην σο ην Γεθέκβξην. 

 JASMINUM SP-ΓΗΑΔΜΗΓέλνο αεηζαιψλ, εκηαεηζαιψλ θαη θπιινβφισλ 

αλαξξηρψκελσλ θπηψλ θαη ζάκλσλ κε ζχλζεηα πξάζηλα θχιια. :  

 BOUGAINVILLEA SP-ΜΠΟΤΓΚΑΝΒΗΛΗΑ: Γέλνο αεηζαιψλ θαη 

εκηαεηζαιψλ, αλαξξηρψκελσλ εηδψλ κε πξάζηλα θχιια, αγθαζσηνχο 

βιαζηνχο θαη πνιχ πινχζηα αλζνθνξία, απφ ηηο αξρέο ηεο άλνημεο σο αξγά ην 

θζηλφπσξν. 

 POLYGONUM BALDSCHUANICUM-ΠΟΛΤΓΟΝΗ 

 PASSIFLORA SP-ΡΟΛΟΓΗΑ: Αεηζαιή αλαξξηρψκελα θπηά κε πξάζηλα θχιια 

θαη άλζε πνπ κνηάδνπλ κε ξνιφη. 

 

 

4.4.ΦΟΗΝΗΚΟΔΗΓΖ 

 

 PHOENIX CANARIENSIS-ΚΑΝΑΡΗΟ ΦΟΗΝΗΚΑ: Φνηληθνεηδή είδε κε 

πξάζηλα, θηεξψδε, αεηζαιή θχιια. 

 P.DACTYLIFERA-ΥΟΤΡΜΑΓΗΑ: Φνηληθνεηδή είδε κε πξάζηλα, θηεξψδε, 

αεηζαιή θχιια. 

 CARYOTA SP.-ΚΑΡΤΟΣΑ 

 LIKUALA SP.-ΛΗΚΟΤΑΛΑ 

 RAVENEA SP.-ΡΑΒΔΝΔΑ 

 RHAPIS SP.-ΦΟΗΝΗΚΑ-ΜΠΑΜΠΟΤ 

 CHAMAEDOREA SP.-ΝΔΑΝΘΖ 
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4.5.ΑΡΧΜΑΣΗΚΑ ΦΤΣΑ 

 

 MENTHA VIRIDIS-ΓΤΟΜΟ: Πνιπεηείο πφεο γξήγνξεο αλάπηπμεο κε 

αξσκαηηθά θχιια θαη άλζε πνπ εκθαλίδνληαη ην θαινθαίξη. 

 ORIGANUM DICTAMNUS-ΓΗΚΣΑΜΟ 

 THYMUS VULGARIS-ΘΤΜΑΡΗ: Υακειέο πνιπεηείο πφεο κε αεηζαιή 

αξσκαηηθά θχιια. 

 LAVANDULA-ΛΔΒΑΝΣΑ: Υακεινο ζάκλνο κε αξσκαηηθφ,γθξηδσπφ, 

αεηζαιέο αξσκαηηθφ θχιισκα θαη επίζεο αξσκαηηθά άλζε. 

 ORIGANUM OFFICINALIS-ΡΗΓΑΝΖ: Πνιπεηείο πφεο ζπλήζσο θαη 

ζπαληφηεξα αεηζαιείο ζάκλνη κε αξσκαηηθά θχιια θαη άλζε. 

 SALVIA OFFICINALIS-ΦΑΚΟΛΜΖΛΟ: Δίλαη εηήζηα θπηά θαη πνιπεηείο 

πφεο ζπλήζσο θαη ζπαληφηεξα αεηζαιείο ζάκλνη. 

 OCYMUM BASILICUM-ΒΑΗΛΗΚΟ  

  

 

 4.6.ΠΑΥΤΦΤΣΑ 

 

 ALOE VERA-ΑΛΟΖ: Γέλνο αεηζαιψλ, παρχθπιισλ εηδψλ κε αθηδσηά θχιια 

πνπ αλαπηχζζνληαη ζε ξνδέηεο. 

 AGAVE AMERICANA-ΑΓΑΒΖ: Παρχθπηα αεηζαιή είδε κε αθηδσηφ 

θχιισκα. 

 SEMPRVIVUM SP-ΔΜΠΔΡΒΗΒΟ 

 SANSEVIERIA SP-ΑΝΔΒΔΡΗΑ 
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4.7.ΚΑΛΛΧΠΗΣΗΚΑ ΦΤΣΑ 

 

 LANTANA CAMARA-ΛΑΝΣΑΝΑ: 

Αεηζαιείο ζάκλνη θαη πνιπεηείο πφεο κε πξάζηλα θχιια θαη αγθαζσηά θιαδηά. 

Έρνπλ ζθαηξηθά άλζε φιν ην ρξφλν.  

 POLYGALA DALMASIANA-ΠΟΛΤΓΑΛΑ: Αεηζαιήο ζθαηξηθφο ζάκλνο κε 

πξάζηλα θχιια θαη θνχμηα άλζε απφ λσξίο ηελ άλνημε σο αξγά ην 

θζηλφπσξν.  

 CAMELIA JAPONICA-ΚΑΜΔΛΗΑ: Αεηζαιήο ζάκλνο, ή κηθξφ δέλδξν κε 

φξζην ζρήκα, πνπ θηάλεη ζε χςνο ηα 2-3m θαη ζε δηάκεηξν ηα 2m. 

 ΝERIUM OLEANDER-ΠΗΚΡΟΓΑΦΝΖ: Αεηζαιείο ζάκλνη κε πξάζηλα 

ινγρνεηδή θχιια θαη έληνλε αλζνθνξία απφ ην Μάην σο ηνλ Οθηψβξην. 

 VIOLA SP-ΒΗΟΛΑ: Δίλαη έλα απφ ηα πιένλ θαιιηεξγήζηκα γέλε θπηψλ, 

απνηεινχκελν απφ εηήζηα ρεηκσληάηηθα αλζνθφξα θπηά θαη πνιπεηείο πφεο κε 

πξάζηλα θχιια. Σα εηήζηα θπηά αλζίδνπλ απφ ηα κέζα ηνπ ρεηκψλα σο ηηο 

αξρέο ηνπ θαινθαηξηνχ 

 HIBISKUS SPP-ΗΒΗΚΟ: . Αεηζαιείο θαη θπιινβφινη ζάκλνη θαη δέλδξα κε 

πξάζηλα θχιια θαη ρσλνεηδή άλζε απφ ην ηέινο ηεο άλνημεο σο ην θζηλφπσξν 

 PITTOSPORUM SPP-ΑΓΓΔΛΗΚΖ: Αεηζαιείο ζάκλνη θαη κηθξά δέλδξα κε 

δεξκαηψδε θχιια. Σελ άλνημε έρνπλ ιεπθά αξσκαηηθά άλζε ζε 

νκπξεινεηδείο ηαμηαλζίεο. 

 GERBERA SP-ΕΔΡΜΠΔΡΑ: Πνιπεηείο πφεο κε πξάζηλα θχιια ζε ξνδέηεο 

θαη κεγάια άλζε κε ζρήκα καξγαξίηαο απφ ηνλ Απξίιην σο ην επηέκβξην. 

 DIANTHUS SINENSIS-ΚΗΝΔΕΗΚΟ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟ 

 BELLIS PERENIS-ΜΠΔΛΛΑ 

 VIOLA TRICOLOR-ΠΑΝΔ 

 SALVIA SP-ΑΛΒΗΑ: Δίλαη εηήζηα θπηά θαη πνιπεηείο πφεο ζπλήζσο θαη 

ζπαληφηεξα αεηζαιείο ζάκλνη. Έρνπλ ζπλήζσο αξσκαηηθά θχιια θαη άλζε πνπ 

έιθνπλ ηηο κέιηζζεο.  

 DELPHINIUM SP-ΓΔΛΦΗΝΗΟ: Δηήζηεο θαη πνιπεηείο πφεο κε κεγάιεο φξζηεο 

ηαμηαλζίεο.  

 ROSA VIRIDIFIORA-ΠΡΑΗΝΟ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ 
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 DAHLIA PARADISE-ΝΣΑΛΗΑ: Πνιπεηείο βνιβψδεηο πφεο κε κεγάια άλζε, 

απφ ηα κέζα ηνπ θαινθαηξηνχ σο ηηο πξψηεο παγσληέο ην ρεηκψλα. 

 MATTHIOLA INCANA-ΒΗΟΛΔΣΑ 

 CHRYSANTHEMUM CELEBRITY YELLOW-ΥΡΤΑΝΘΔΜΟ: Πνιπεηείο 

βνιβψδεηο πφεο κε κεγάια άλζε, απφ ηα κέζα ηνπ θαινθαηξηνχ σο ηηο πξψηεο 

παγσληέο ην ρεηκψλα.  

 LOBULARIA MARITIMA-ΑΛΤΟ¨ 
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5.ΣΟΜΔ ΦΤΣΔΜΔΝΟΤ ΓΧΜΑΣΟ 

 

5.1 Σππηθή Σνµή Τπνδνµήο Φπηεµέλνπ δώµαηνο/ζηέγεο  

 

  

1. Καηαζθεπή δψµαηνο µε εθαξµνγή ζηξψζεο ζηεγαλνπνίεζεο  

2. Μεµβξάλε αληηξξηδηθήο πξνζηαζίαο  

3. Τπφζηξσµα πξνζηαζίαο θαη ζπγθξάηεζεο πγξαζίαο  

4. Απνζηξαγγηζηηθή – απνζεθεπηηθή ζηξψζε .  

5. Γηεζεηηθφ θχιιν ζπγθξάηεζεο ππνζηξψµαηνο αλάπηπμεο  

6. Τπφζηξσµα αλάπηπμεο θπηψλ  

7. Βιάζηεζε  

  

  

5.1.2. Σππηθή Σνµή Τπνδνµήο Φπηεµέλνπ δώµαηνο/ζηέγεο  

Αλεζηξαµµέλνπ Σύπνπ  

  

  

1. Καηαζθεπή δψµαηνο µε εθαξµνγή ζηξψζεο ζηεγαλνπνίεζεο  

2. Μεµβξάλε αληηξξηδηθήο πξνζηαζίαο  

3. Θεξµνµνλσηηθή ζηξψζε βάζεη πξνδηαγξαθψλ µειέηεο  

4. Γηαρσξηζηηθή µεµβξάλε  

5. Απνζηξαγγηζηηθή – απνζεθεπηηθή ζηξψζε .  

6. Γηεζεηηθφ θχιιν ζπγθξάηεζεο ππνζηξψµαηνο αλάπηπμεο  

7. Τπφζηξσµα αλάπηπμεο θπηψλ  

8. Βιάζηεζε  
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5.2. Σνπνζέηεζε Αληηξξηδηθήο Πξνζηαζίαο  

 

Δθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί ε ζηεγάλσζε ηνπ ρψξνπ, δηαζηξψλεηαη ε 

αληηξξηδηθή µεµβξάλε . Ο ηχπνο ηεο µεµβξάλεο αληηξξηδηθήο πξνζηαζίαο εμαξηάηαη 

απφ ην είδνο ηνπ θπηεµέλνπ δψµαηνο θαη ην είδνο ηεο βιάζηεζεο πνπ αλαπηχζεηαη ζε 

απηφ.  

 

Φπηεµέλν δψµα εθηαηηθνχ ηχπνπ  

 

Γηα ηελ πιήξε πξνζηαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ δψµαηνο/ζηέγεο απφ δηάηξεζε 

ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήµαηνο ησλ θπηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα αλαπηπζζφµελα θπηά 

έρνπλ επηθαλεηαθφ ξηδηθφ ζχζηεµα, είλαη απαξαίηεηε ε δηάζηξσζε ηζνπαρνχο 

µεµβξάλεο αλαθπθισµέλνπ πνιπαηζπιελίνπ PE ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηεο 

ζηέγεο/δψµαηνο. H αληηξξηδηθή µεµβξάλε θαιχπηεη ηηο επηθάλεηεο φπνπ 

αλαπηχζζεηαη ε βιάζηεζε αιιά θαη επηθάλεηεο ζθιεξψλ δαπέδσλ απφ μχιν, πέηξα 

πιάθεο ή άιια βηνµεραληθά πιηθά. Ζ µεµβξάλε πνιπαηζπιελίνπ δηαζηξψλεηαη 

ειεχζεξα πάλσ απφ ηελ ζηεγαλνπνηεηηθή ζηξψζε µε επηθάιπςε ησλ άθξσλ 

ηνπιάρηζηνλ θαηά 1,5µ. Ζ εθαξµνγή γίλεηαη µε ηξφπν ψζηε ε αληηξξηδηθή µεµβξάλε 

λα αθνινπζεί ηηο ξχζεηο ηεο ζηέγεο/δψµαηνο θαη ην πιενλάδνλ λεξφ λα µελ δηαπεξλά 

ζην θαηψηεξν επίπεδν απφ ηα ζεµεία επηθάιπςεο. ηα ζηεζαία ε µεµβξάλε 

εθαξµφδεηαη ζε χςνο µεγαιχηεξν θαηά 5-10εθ. απφ ηελ αλψηεξε ζηάζµε ηνπ 

ππνζηξψµαηνο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ θαη ζηεξεψλεηαη µεραληθά µε εηδηθφ ηεµάρην 

αινπµηλίνπ.  

 

Οη αληηξξηδηθέο µεµβξάλεο πνιπαηζπιελίνπ θαιχπηνπλ εθαξµνγέο φηαλ ε 

ππέξγεηα αλάπηπμεο ησλ θπηψλ δελ μεπεξλά ηα 20-30εθ. Δθαξµφδνληαη πάλσ απφ 

ζηεγαλνπνηεηηθέο ζηξψζεηο πνπ δελ δηαζέηνπλ αληηξξηδηθή πξνζηαζία.  Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα εθαξµνγή µεµβξάλεο PE σο αληηξξηδηθήο είλαη ε πηζηνπνίεζε βάζεη 

πξνδηαγξαθψλ ηνπ FLL Proof Test 2008.  

 

Φπηεµέλν δψµα εµηεληαηηθνχ - εληαηηθνχ ηχπνπ   

 

Γηα ηελ πιήξε πξνζηαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ δψµαηνο/ζηέγεο απφ δηάηξεζε 

ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήµαηνο ησλ θπηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα αλαπηπζζφµελα θπηά 

έρνπλ ηζρπξφ ξηδηθφ ζχζηεµα, είλαη απαξαίηεηε ε δηάζηξσζε νπιηζµέλεο ζπλζεηηθήο 

µεµβξάλεο απφ εχθαµπηε πνιπνιεθίλε FPO ή πνιπβηλπινρισξίδην PVC ή 
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θανπηζνχθ EPDM ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηεο ζηέγεο/δψµαηνο.  H αληηξξηδηθή 

µεµβξάλε θαιχπηεη ηηο επηθάλεηεο φπνπ αλαπηχζζεηαη ε βιάζηεζε αιιά θαη 

επηθάλεηεο ζθιεξψλ δαπέδσλ απφ μχιν, πέηξα πιάθεο ή άιια 36 βηνµεραληθά πιηθά.  

 

Δθαξµνγή ηεο αληηξξηδηθήο µεµβξάλεο, αθνχ έρεη πξνεγεζεί επηµειήο 

έιεγρνο θαη θαζαξηζµφο ηεο µεµβξάλεο ζηεγαλνπνίεζεο H µεµβξάλε δηαζηξψλεηαη 

θαη ζπγθνιιείηαη µε αιιεινεπηθάιπςε ησλ θχιισλ θαηά ηνπιάρηζηνλ 10εθ. µε 

ζεξµφ αέξα. Αθνινπζεί έιεγρνο ησλ ξαθψλ ζπγθφιιεζεο θαη εθαξµφδεηαη πίεζε µε 

εηδηθφ ξνιφ. ηα ζηεζαία ε µεµβξάλε εθαξµφδεηαη ζε χςνο µεγαιχηεξν θαηά  5-

10εθ. απφ ηελ αλψηεξε ζηάζµε ηνπ ππνζηξψµαηνο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ θαη 

ζηεξεψλεηαη µεραληθά µε εηδηθφ ηεµάρην αινπµηλίνπ. Αθνινπζεί ζθξάγηζε ηνπ 

εηδηθνχ µεηαιιηθνχ ηεµαρίνπ µε πνιπνπξεζαληθή µαζηίρε. Οη αληηξξηδηθέο 

µεµβξάλεο FPO, PVC, EPDM θαιχπηνπλ εθαξµνγέο ζε θπηεµέλα δψµαηα 

εµηεληαηηθνχ θαη εληαηηθνχ ηχπνπ φπνπ αλαπηχζνλαηαη µεγάινη ζάµλνη θαη δέλδξα. 

Δθαξµφδνληαη πάλσ απφ ζηεγαλνπνηεηηθέο ζηξψζεηο πνπ δελ δηαζέηνπλ αληηξξηδηθή 

πξνζηαζία ή ζαλ ζηξψζεηο ζηεγαλνπνίεζεο θαη αληηξξηδηθήο πξνζηαζίαο. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα εθαξµνγή ζπλζεηηθψλ µεµβξαλψλ σο αληηξξηδηθψλ 

είλαη ε πηζηνπνίεζε βάζεη πξνδηαγξαθψλ ηνπ FLL Proof Test 2008.  

 

5.3. Σνπνζέηεζε Τπνζηξώµαηνο Πξνζηαζίαο θαη πγθξάηεζεο  

Τγξαζίαο  

 

To ππφζηξσµα πξνζηαζίαο θαη ζπγθξάηεζεο πγξαζίαο απφ πνιπεζηεξηθέο 

ίλεο  εθαξµφδεηαη ειεχζεξα πάλσ απφ ηελ αληηξξηδηθή µεµβξάλε. Δθαξµφδεηαη µε 

επηθάιπςε ησλ άθξσλ θαηά 10-15εθ. ηα ζηεζαία ην ππφζηξσµα εθαξµφδεηαη ζε 

χςνο µεγαιχηεξν απφ ηελ αλψηεξε ζηάζµε ηνπ ππνζηξψµαηνο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ 

θαη ζπγθνιιάηαη µε µαζηίρε ή εηδηθή θφιια. ε πεξίπησζε εθαξµνγήο 

αλεζηξαµµέλνπ ηχπνπ θπηεµέλνπ δψµαηνο φπνπ ηνλ ξφιν ηεο πξνζηαηεπηηθήο 

ζηξψζεο γηα ηελ ζηεγαλνπνίεζε επηηειεί ε ζεξµνµφλσζε, πάλσ απφ ηελ 

ζεξµνµφλσζε εθαξµφδεηαη εμεηδηθεπµέλν πδξνθνβηθφ δηεζεηηθφ θχιιν πνπ 

επηηξέπεη ηελ εμάηµηζε ηνπ εγθισβηζµέλνπ λεξνχ απφ ην επίπεδν ηεο.  

 

5.4. Σνπνζέηεζε Απνζηξαγγηζηηθνύ πζηήµαηνο  

Σν απνζηξαγγηζηηθφ ζχζηεµα θαηαζθεπαζµέλν απφ πςειήο ππθλφηεηαο 

αλαθπθισµέλν πνιπαηζπιέλην (HDPE) ή εληζρπµέλν πιαζηηθφ (ABS) ή πδξνθνβηθή 

δηνγθσµέλε πνιπζηεξίλε (EPS-SE) ή αλαθπθισµέλν πνιπζηπξέλην δηαζηξψλεηαη 

ειεχζεξα πάλσ απφ ην ππφζηξσµα πξνζηαζίαο θαη ζπγθξάηεζεο πγξαζίαο. Σα θχιια 
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απνζηξάγγηζεο ηνπνζεηνχληαη µε ηηο νπέο πξνο ηα πάλσ ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ρξεζηµνπνηνχληαη σο ππνδνµή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο βιάζηεζεο ψζηε λα 

ζπγθξαηήζνπλ λεξφ θαη µε ηηο νπέο πξνο ηα θάησ ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ρξεζηµνπνηνχληαη σο ππνδνµή γηα ζθιεξά δάπεδα θαη δελ είλαη απαξαίηεηε ε 

ζπγθξάηεζε λεξνχ. Καηά ηελ εθαξµνγή ηνπ εμεηδηθεπµέλνπ ζεξµνµνλσηηθνχ / 

απνζηξαγγηζηηθνχ ζπζηήµαηνο απφ πδξνθνβηθή δηνγθσµέλε πνιπζηεξίλε (EPS-SE) 

πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ζχλδεζε/εθαξµνγή ησλ ζεµνµνλσηηθψλ / 

απνζηξαγγηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ απνθπγή δεµηνπξγίαο ζεξµνγεθπξψλ. Σα 

απνζηξαγγηζηηθά θχιια δελ θαιχπηνπλ ηηο πιεπξηθέο επηθάλεηεο ζηα ζηεζαία. Ζ 

απνζηξαγγηζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήµαηνο ππνδνµήο εληζρχεηαη ζηα θπηεµέλα 

δψµαηα εληαηηθνχ ηχπνπ, µε ηελ πξνζζήθε αδξαλνχο πιηθνχ πνπ ζπγθξαηεί 

ηαπηφρξνλα λεξφ.  

 

5.5. Σνπνζέηεζε Γηεζεηηθνύ Φύιινπ  

 

To δηεζεηηθφ θχιιν απφ εληζρπµέλν πνιππξνππιέλην εθαξµφδεηαη ειεχζεξα 

πάλσ απφ ην απνζηξαγγηζηηθφ ζχζηεµα µε επηθάιπςε ησλ άθξσλ θαηά 15-20εθ. ηα 

ζηεζαία ην δηεζεηηθφ θχιιν εθαξµφδεηαη ζε χςνο µεγαιχηεξν απφ ηελ αλψηεξε 

ζηάζµε ηνπ ππνζηξψµαηνο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ θαη ζπγθνιιείηαη µε µαζηίρε ή 

εμεηδηθεπµέλε θφιια.  

 

5.6. Γηάζηξωζε Τπνζηξώµαηνο Αλάπηπμεο Φπηώλ  

 

To εμεηδηθεπµέλν ππφζηξσµα αλάπηπμεο θπηψλ δηαζηξψλεηαη ειεχζεξα ζηα 

πξνβιεπφµελα απφ ηελ µειέηε εθαξµνγήο βάζε πιήξσζεο θαη αθνινπζεί ε θχηεπζε. 

Σν βάζνο πιήξσζεο ειέγρεηαη ζε αξθεηά ζεµεία ψζηε λα επηηεπρζεί νµνηνµνξθία. 

Σα πξνπαξαζθεπαζµέλα ππνζηξψµαηα αλάπηπμεο ησλ θπηψλ παξέρνληαη ζε 

νηθνδνµηθνχο ζάθνπο (Big bags/Βb) ή µε εηδηθά µεραλνθίλεην εμνπιηζµφ µε 

θπζεηήξεο, θαη έρνπλ νµνηνγέλεηα θπζηθψλ θαη ρεµηθψλ ηδηνηήησλ ζε φιν ηνλ φγθν 

ηνπο.  

 

5.7. Δθαξµνγή Δηδηθώλ Σεµαρίωλ Γηαρωξηζµνύ Δπηθαλεηώλ  

 

Σα εμεηδηθεπµέλα δηάηξεηα µεηαιιηθά ηεµάρηα απφ αινπµίλην εθαξµφδνληαη 

πάλσ ζηελ µεµβξάλε ζηεγαλνπνίεζεο µε µεραληθή ζηήξημε ή µε εθαξµνγή ηνπ ίδηνπ 

πιηθνχ ζηεγαλνπνίεζεο ζηηο θπθιηθέο νπέο ηεο βάζεο ησλ δηαρσξηζηηθψλ. ε 
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πεξίπησζε εθαξµνγήο ηνπο µε µεραληθή ζηήξημε είλαη απαξαίηεηε ε επηθάιπςε ησλ 

νπψλ ζηήξημεο µε πξφζζεην ηεµάρην ηνπ ίδηνπ πιηθνχ ζηεγαλνπνίεζεο. ε πεξίπησζε 

εθαξµνγήο δηαρσξηζηηθνχ ζρήµαηνο Γ ζε θπηεµέλν δψµα/ζηέγε εληαηηθνχ ηχπνπ 

απηφ µπνξεί λα εθαξµνζηεί πάλσ ζην ζχζηεµα απνζηξάγγηζεο θαη λα ζηεξεσζεί 

ζεµεηαθά µε ζθπξνδέηεζε.  

 

5.8.Εώλε ππεξρείιηζεο θαη ειέγρνπ ηεο µεµβξάλεο ζηεγαλνπνίεζεο  

 

Σν πνηάµην βφηζαιν ή αδξαλέο πιηθφ µε ζηξνγγπιεπµέλεο αθµέο 

εθαξµφδεηαη µεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ εηδηθψλ ηεµαρίσλ δηαρσξηζµνχ ζηελ 

πεξίµεηξν ηνπ ζηεζαίνπ θαζψο θαη ζηα θξεάηηα ειέγρνπ ησλ πδξνξξνψλ. Καηά ηε 

εθαξµνγή ηνπ είλαη απαξαίηεην λα έρεη πξνεγεζεί ε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο 

αληηξξηδηθήο µεµβξάλεο ζηελ πεξίµεηξν µε ηελ δηάζηξσζε θαη επηθφιιεζε ηνπ 

ππνζηξψµαηνο πξνζηαζίαο ζε χςνο µεγαιχηεξν απφ ην χςνο εθαξµνγήο ηνπ 

πνηάµηνπ βφηζαινπ/αδξαλνχο πιηθνχ. Ζ πεξηµεηξηθή δηάζηξσζε αδξαλνχο πιηθνχ 

ιεηηνπξγεί ζαλ δψλε ππεξρείιηζεο ελψ επηηξέπεη ηαπηφρξνλα ηνλ έιεγρν θαη επηζθεπή 

ηεο αληηξξηδηθήο µεµβξάλεο.  

  

5.9 Δγθαηάζηαζε Φξεαηίωλ Διέγρνπ Τδξνξξνώλ  

 

Σα εηδηθά δηάηξεηα θξεάηηα ηνπνζεηνχληαη ζηα ζεµεία ησλ πδξνξξνψλ πάλσ 

απφ ην ππφζηξσµα πξνζηαζίαο θαη ζπγθξάηεζεο πγξαζίαο. Οη επεθηάζεηο επηηξέπνπλ 

ηελ εθαξµνγή ησλ θξεαηίσλ ζε νπνηνδήπνηε βάζνο, ψζηε ζε θάζε πεξίπησζε λα είλαη 

ειεγρφµελε ή πδξνξξνή. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε αθνινπζεί επηθάιπςή ηνπο µε 

δηεζεηηθφ θχιιν θαη ηνπηθή δηάζηξσζε αδξαλνχο πιηθνχ, πνηάµηνπ βφηζαινπ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο απνζηξαγγηζηηθήο ηθαλφηεηαο.  

 

 

5.10.Δγθαηάζηαζε Καλαιηώλ Απνζηξάγγηζεο  

 

Σα θαλάιηα θαη νη εμεηδηθεπµέλεο ζράξεο απνζηξάγγηζεο ηνπνζεηνχληαη ζηα 

ζεµεία ζπλαξµνγήο ηεο ππνδνµήο ηνπ θπηεµέλνπ δψµαηνο ή ζθιεξνχ δαπέδνπ µε ην 

θηίξην επάλσ ζε πξνζηαηεπηηθή ζηξψζε θαη φρη απεπζείαο ζηελ µεµβξάλε 

ζηεγαλνπνίεζεο ή ηελ αληηξξηδηθή µεµβξάλε. Σν χςνο ηνπο ξπζµίδεηαη ψζηε λα είλαη 
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ζπλεπίπεδν µε ην ζθιεξφ δάπεδν ή ηελ ηειηθή ζηάζµε ηεο ππνδνµήο ηνπ θπηεµέλνπ 

δψµαηνο.  

 

5.11 Δγθαηάζηαζε πζηεµάηωλ Πξνζηαζίαο  

Σα ζπζηήµαηα πξνζηαζίαο απφ πηψζε εθαξµφδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήµαηνο ππνδνµήο. Σα εληζρπµέλα πιαζηηθά δίρηπα ή νη 

µεηαιιηθνί θάλαββνη εθαξµφδνληαη ζηηο επηθάλεηεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ 

µειέηε. ην θέληξν ηνπο ζηεξεψλεηαη θνισλάθη απφ αηζάιη πνπ απνηειεί ην ζεµείν 

πξφζδεζεο ησλ ζπληεξεηψλ. Αθνινπζεί ε πιήξσζε ηνπ ππνζηξψµαηνο αλάπηπμεο 

ζηα πξνβιεπφµελα απφ ηελ µειέηε βάζε. Ζ επηθάλεηα ηνπ πιέγµαηνο δηάζηξσζεο ζε 

αλαινγία µε ην βάζνο ηνπ ππνζηξψµαηνο ζην ζπγθεθξηµέλν ζεµείν ιεηηνπξγεί σο 

αληηζηήξημε ζην βάξνο ηνπ ζπληεξεηή θαη ε πξφζδεζή ηνπ απφ ην ζπγθεθξηµέλν 

ζεµείν ηνλ πξνζηαηεχεη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εθηεινχµελσλ εξγαζηψλ. Ζ 

πξνζηαζία ησλ εξγαδφµελσλ ζηα δψµαηα ησλ θηηξίσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

θαηαζθεπήο αιιά θαη ηεο ζπληήξεζεο ησλ φπνησλ θαηαζθεπψλ επάλσ ζε απηά 

ππφθεηηαη ζηνπο λφµνπο θαη ηνπο νηθνδνµηθνχο θαλνληζµνχο πνπ ηζρχνπλ.  

   

5.12. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΒΛΑΣΖΖ  

 

Ζ εγθαηάζηαζε βιάζηεζεο ζηα δψµαηα/ ζηέγεο µπνξεί λα γίλεη µε δηαθνξεηηθέο 

µεζφδνπο  

• ζπνξά  

• ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζµέλνπ θπζηθνχ ηάπεηα βιάζηεζεο (vegetation mats)  

• µε θχηεπζε  

• θχηεπζε θαη ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζµέλνπ θπζηθνχ ηάπεηα  

Ζ ζπνξά ρξεζηµνπνηείηαη ειάρηζηα παγθνζµίσο θαη ζε πνιχ ηδηαίηεξεο  

ζπλζήθεο . Ζ µέζνδνο απηή επεηδή δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ δελ  

πεξηγξάθεηαη .  

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ πξνθαηαζθεπαζµέλνπ θπζηθνχ ηάπεηα βιάζηεζεο δελ  

πεξηγξάθεηαη ηδηαίηεξα δηφηη δελ θπθινθνξεί αθφµε ζηελ Διιάδα .  

Ζ ζπλεζέζηεξε µέζνδνο πνπ ρξεζηµνπνηείηαη ζηελ Διιάδα θαη ε  

θαηαιιειφηεξε γηα ηηο θιηµαηνινγηθέο µαο ζπλζήθεο , είλαη ε θχηεπζε .  
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5.12.1. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΑ 

 

Ο πξνθαηαζθεπαζµέλνο ηάπεηαο θαιιηεξγείηαη ζε εηδηθά θπηψξηα θαη έξρεηαη 

ζηελ αγνξά µεηά απφ 6-9 µήλεο ζε ισξίδεο, πνπ έρνπλ ζπλήζσο µήθνο 1,5-2m θαη 

πιάηνο 40 cm. Ο πξνθαηαζθεπαζµέλνο µπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε νπνηαδήπνηε 

ζηηγµή ηνπ έηνπο εθηφο απφ εµέξεο θαχζσλα ή ςχρνπο. Απαηηεί ηδηαίηεξε ζπληήξεζε 

( άξδεπζε, ιίπαλζε , θνχξεµα, αεξηζµφ θιπ) θαη έρεη αλάγθε µεγάισλ πνζνηήησλ 

λεξνχ γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ. ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πξνθαηαζθεπαζµέλνπ 

ηάπεηα πεξηιαµβάλνληαη :  

1) Γηαµφξθσζε ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ν ριννηάπεηαο. Σν 

επίπεδν ηνπ ππνζηξψµαηνο αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα έρεη ην ίδην χςνο µε ζθιεξέο 

επηθάλεηεο (βεξάληεο, δηαδξφµνπο) έηζη ψζηε ν ριννηάπεηαο βξίζθεηαη ζην ίδην 

επίπεδν µε ηελ ζθιεξή επηθάλεηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη ην θνχξεµα ηνπ 

ριννηάπεηα.  

2) Δγθαηάζηαζε ηνπ πξνθαηαζθεπαζµέλνπ ηάπεηα ε νπνία μεθηλά µε ηελ 

ηνπνζέηεζε µηαο ισξίδαο θαηά µήθνο µηαο επζείαο πιεπξάο, θαη δηαθφπηεηε ζηηο 

άθξεο θαη ηηο ζηελψζεηο φπνπ ζπµπιεξψλεηε ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο . Αθνινπζεί ε 

ηνπνζέηεζε ηεο επφµελεο ισξίδαο µε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα µελ ππάξρνπλ θελά. 

Καηά ηελ ηνπνζέηεζε μεηπιίγεηε ην ξνιφ ηνπ ριννηάπεηα ζπξψρλνληαο θαη φρη 

ηξαβψληαο ην  γηα λα απνθεπρζεί ην ηέλησµα. . Γελ πξέπεη λα αθήλνληαη θελά µεηαμχ 

ησλ ισξίδσλ ηνπ ηάπεηα  

3) Καηά ηελ ηνπνζέηεζε πηέδνπµε ειαθξηά ην ριννηάπεηα . Πξέπεη λα 

ππάξρεη πιήξεο επαθή µεηαμχ ηνπ θάησ µέξνπο ηνπ ηάπεηα θαη ηεο επηθαλείαο ηνπ 

ππνζηξψµαηνο αλάπηπμεο .  

4) Αµέζσο µεηά ην ηέινο ηεο εγθαηάζηαζεο ν ηάπεηαο πξέπεη λα πνηηζηεί θαη 

λα γίλεη έλα θαιφ θπιίλδξηζµα, έηζη ψζηε λα έρνπµε ηελ θαιχηεξε εθαξµνγή ηνπ 

ριννηάπεηα µε ην ππφζηξσµα αλάπηπμεο .   

5) Πνηίδνπµε ιίγν θαη ζπρλά, µεηά ηηο πξψηεο 2 εµέξεο µε απηφµαην δίθηπν 

άξδεπζε  

 

 

5.12.2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΤΣΧΝ. 

 

Ζ θχηεπζε ησλ θπηψλ ζε φιεο ηηο επηθάλεηεο ηνπ δψµαηνο ζα γίλεη ζχµθσλα 

µε ηε µειέηε. Ζ θχηεπζε ησλ θπηψλ ζα αξρίζεη αµέζσο µεηά ηελ µεηαθνξά ησλ 

θπηψλ ζην ρψξν ηνπ δψµαηνο . Όια ηα θπηά ηα νπνία έρνπλ ήδε µεηαθεξζεί ζηνλ 
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ρψξν ηνπ δψµαηνο θαη δελ είλαη δπλαηή ε θχηεπζε ηνπο , ζα είλαη θαηάιιεια 

πξνζηαηεπµέλα. Σα θπηά µέρξη ηελ θχηεπζε ηνπο πξέπεη λα θπιάζζνληαη απφ 

αθξαίεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο. Σν ξηδηθφ ζχζηεµα φισλ ησλ θπηψλ δελ ζα 

αθήλεηαη ζε νπνηνλδήπνηε ρξφλν λα απνμεξαλζεί θαη δελ ζα εθηίζεηαη ζε ππεξβνιηθή 

δέζηε ή ζεξµνθξαζίεο παγεηνχ. Ζ θχηεπζε ησλ θπηψλ ζα γίλεηαη ηελ θαηάιιειε 

επνρή . Γελ πξέπεη λα εθηεινχληαη εξγαζίεο θχηεπζεο φηαλ θπζά ηζρπξφο άλεµνο θαη 

ε ζεξµνθξαζία είλαη θάησ ηνπ µεδελφο.( εµέξεο παγεηψλ) ηα γπµλφξηδα θπηά , νη 

ξίδεο ζα απιψλνληαη ζηελ θπζηθή ηνπο ζέζε θαη ζα ηνπνζεηείηαη θπηηθή γε µε 

πξνζνρή θάησ θαη µεηαμχ ησλ ξηδψλ γηα λα γεµίζνπλ φια ηα θελά . Οη ξίδεο νη νπνίεο 

είλαη ζπαζµέλεο ή θζαξµέλεο ζα θφβνληαη απφ ην θπηφ. ηα θπηά ζε ζαθίδην ή 

θπηνδνρείν , ε αθαίξεζε απηνχ ζα εθηειείηαη µε µεγάιε πξνζνρή αθνχ 

πξνεγνπµέλσο θνπεί µε αηρµεξφ εξγαιείν , ψζηε λα απνθεχγεηαη ε θαηαζηξνθή ηεο 

µπάιιαο ρψµαηνο θαη ε δηαηάξαμε ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήµαηνο . Καηά ηελ µεηαθνξά ησλ 

θπηψλ ζην ιάθθν θχηεπζεο , φια ηα θπηά µε µπάιια ρψµαηνο ζα θξαηηνχληαη 

πάληνηε απφ ηελ µπάια θαη φρη απφ ηνλ θνξµφ . Σα θπηά ηα νπνία έρνπλ αλαπηπρηεί 

ζε ζαθίδηα θαηά ηελ µεηαθνξά ηνπο δελ πξέπεη λα πεξηέρνπλ πνιχ πγξαζία ζην 

µίγµα, γηαηί αθελφο έρνπλ µεγάιν βάξνο θαη αθεηέξνπ εάλ ε µεηαθίλεζή ηνπο δελ 

γίλεη µε ζσζηφ ηξφπν θηλδπλεχνπλ λα εθξηδσζνχλ φηαλ απηά θξαηηνχληαη θαη 

µεηαθέξνληαη απφ ην ππέξγεην ηµήµα ηνπο. Ζ µεηαθνξά ησλ θπηψλ πξέπεη λα γίλεηαη 

µε επηµειεµέλν ηξφπν ψζηε απηά λα µελ θαηαζηξέθνληαη (ζπάδνπλ). Όιεο νη µπάιεο 

ρψµαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ζπµπαγείο θαη άζηθηεο. Φπηά µε µπάιεο ρψµαηνο δελ 

πξέπεη πνηέ λα πέθηνπλ θάησ θαηά ηελ θνξηνεθθφξησζε ή ηηο πιάγηεο µεηαθνξέο 

ηνπο.  ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ησλ θπηψλ πεξηιαµβάλνληαη :  

  

1) Σν άλνηγµα ιάθθνπ δηαζηάζεσλ 0,05x0,05, 0,10 ρ 0,10, 0,20 ρ 0,20, 0,30  ρ 

0,30 ή µεγαιχηεξν αλάινγα µε ην µέγεζνο ησλ θπηψλ θαη ην είδνο ηνπ θπηεµέλνπ 

δψµαηνο.  

2) Ζ µεηαθνξά ηνπ θπηνχ ζην ιάθθν θχηεπζεο, ε εμαγσγή απφ ην πιαζηηθφ 

ζαθθίδην ή θπηνδνρείν ή θπηνζήθε , ε αθαίξεζε ηπρφλ μεξψλ µεξψλ απηνχ,  

3) Ζ θχηεπζε θαηαθφξπθα θαη ζε ζηάζµε 5cm ραµειφηεξα απφ ηελ ζηάζµε 

ηνπ ππνζηξψµαηνο αλάπηπμεο βιάζηεζεο πνπ ην πεξηβάιιεη,  

4) Ζ ζπµπίεζε ηνπ ππνζηξψµαηνο αλάπηπμεο θπηψλ µέζα ζην ιάθθν 

θχηεπζεο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ θελψλ αέξνο, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο θαζίδεζεο θαη 

ηελ εμαζθάιηζε ζηαζεξφηεηαο ζην θπηφ,  

5) Ο ζρεµαηηζµφο αλάινγεο µε ηελ θφµε ιεθάλεο άξδεπζεο,  

6) Ζ πξψηε άξδεπζε πνπ ζα γίλεη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θπηνχ, ε 

ζπγθέληξσζε θαη απνµάθξπλζε ηνπ άρξεζηνπ πιηθνχ. Ζ πξψηε άξδεπζε πνπ 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ µε 10 ιίηξα λεξφ γηα φια ηα 

θπηά.  
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7) Ζ ππνζηχισζε ησλ δέλδξσλ γηα ηελ αληνρή ηνπο ζε αλεµνπηέζεηο µέρξη 

ηελ αλάπηπμε ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήµαηνο ησλ θπηψλ.  

  

5.12.3.ΣΖΡΗΞΖ ΓΔΝΓΡΧΝ 

  

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη αληνρή ησλ δέλδξσλ ζηα θπηεµέλα δψµαηα είλαη 

απαξαίηεηε ε ζηήξημή ηνπο ζε ζηαζεξά δνµηθά πιηθά ή ε εθαξµνγή ζπζηήµαηνο 

ζηήξημεο µε ηελ ρξήζε ηνπ ππνζηξψµαηνο αλάπηπμεο σο αληίβαξνπ. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε ν θνξµφο ηνπ δέλδξνπ πξνζδέλεηαη µε ζπξµαηφζρνηλα επηθαιπµµέλα µε 

πιαζηηθφ ζε πιάθεο µεγάινπ θνξηίνπ ελζσµαησµέλεο ζην ζχζηεµα ππνδνµήο ηνπ 

θπηεµέλνπ δψµαηνο. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε αλάινγα µε ην χςνο θαη ηελ θφµε ηνπ 

δέλδξνπ δηαζηξψλεηαη αηζάιηλν πιέγµα αληίζηνηρεο επηθάλεηαο ζε ηµ. ζε ραµειφ 

επίπεδν θαηά ηελ δηάζηξσζε ηνπ ππνζηξψµαηνο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ. Απφ ην 

αηζάιηλν πιέγµα πξνζδέλεηαη ε µπάια ρψµαηνο ηνπ δέλδξνπ µε ηµάληεο ή ν θνξµφο 

ηνπ δέλδξνπ µε ζπξµαηφζρνηλα θαη ζηελ ζπλέρεηα θαιχπηεηαη ε επηθάλεηα ηνπ 

πιέγµαηνο µε ην ππφζηξσµα αλάπηπμεο ζηα αληίζηνηρα βάζε βάζεη ηεο µειέηεο 

θχηεπζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην δέλδξν ζηεξεψλεηαη απφ ην θνξηίν πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ πιέγµαηνο.  

 

5.13.ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΑΡΓΔΤΖ 

 

Γηα λα είλαη δπλαηή ε ζπζηεµαηηθή άξδεπζε ησλ θπηψλ, φπνπ απηή 

απαηηείηαη, ρσξίο µε ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφδνζε θαη ην µηθξφηεξν θφζηνο, απηή 

πξνβιέπεηαη λα γίλεηαη απηφµαηα , µέζσ µνλίµνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ . Σν δίθηπν 

πεξηιαµβάλεη πεγή λεξνχ , δεμαµελή λεξνχ ,αληιία , πξνγξαµµαηηζηή άξδεπζεο, ηνπο 

αγσγνχο µεηαθνξάο (θεληξηθφο αγσγφο θαη ινηπνί αγσγνί), ην θξεάηην µε ηνλ 

εμνπιηζµφ ηνπ (ειεθηξνβάλεο θιπ ) . Σν ΑΡΓΔΤΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ρσξίδεηαη ζε 

αλεμάξηεηα ηµήµαηα. Κάζε αλεμάξηεην ηµήµα ειέγρεηαη απφ µία βάλα ειέγρνπ 

άξδεπζεο θαη µπνξεί λα ιεηηνπξγεί απηφλνµα απφ ηα άιια.  

Οη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ δηθηχνπ ζα γίλνπλ µε ηελ παξαθάησ ζεηξά: 42  

  

1) Όινη νη αγσγνί ηνπ πξσηεχνληνο αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ηνπνζεηνχληαη 

ππφγεηα .  

2) Οη επηθαλεηαθνί αγσγνί µεηαθνξάο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο 

δηαµνξθσµέλεο επηθάλεηεο ζα αγθπξψλνληαη ηαπηφρξνλα µε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θαη 
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ζα γίλεηαη ε ζχλδεζε ησλ αληίζηνηρσλ εμαξηεµάησλ (ηεξµαηηθά, ζχλδεζµνη, θξεάηηα, 

θ.ι.π.).  

3) Οη αγσγνί µεηαθνξάο ζα ζπλδεζνχλ µε ηνπο "ζπιιέθηεο πξνγξάµµαηνο" 

ζην θξεάηην , µε πιαζηηθά ξαθφξ PVC θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ.  

4) Μεηά ηηο εξγαζίεο θχηεπζεο αθνινπζεί ε εγθαηάζηαζε ησλ αγσγψλ 

εθαξµνγήο Φ20. Σν άπισµα ησλ αγσγψλ Φ20 θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο, έηζη ψζηε λα 

δηέξρνληαη απφ φια ηα θπηά, ζα πξέπεη λα γίλεηαη µε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

απνθεχγνληαη νη δεµηέο ζην θπηηθφ πιηθφ.  

5) Σνπνζέηεζε ησλ ζηαιαθηψλ (ζε πεξίπησζε πνπ νη ζηαιάθηεο δελ είλαη 

ελζσµαηνµέλνη ), έλαο γηα θάζε ζάµλν θνληά ζηε ξίδα ηνπ θαη δχν γηα θάζε δέληξν 

αληηδηαµεηξηθά ηνπ θνξµνχ ζε απφζηαζε 0,2 έσο 0,4µ. απφ απηφλ.  

6) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο ηνπ αξδεπηηθνχ 

δηθηχνπ, ζα αθνινπζήζεη ε δνθηµαζηηθή άξδεπζε. Απηή ζα επηηξέςεη ηνλ έιεγρν ησλ 

ζπλδέζεσλ θαη ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ. Θα πξέπεη λα γίλεη επηµειήο 

παξαθνινχζεζε φισλ ησλ ζεµείσλ ηνπ δηθηχνπ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγσγνχ 

µεηαθνξάο µέρξη θαη ηνλ ηειεπηαίν ζηαιάθηε, έηζη ψζηε λα απνθαηαζηαζνχλ ηπρφλ 

απνθιίζεηο απφ ηηο πξνδηαγξαθέο εγθαηάζηαζεο.  

7) Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ζε ιεηηνπξγία γηα 

ηηο πξψηεο 2 ή 3 αξδεχζεηο θξίλεηαη απαξαίηεηε, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αληνρή ηνπ 

δηθηχνπ ζην ρξφλν. Θα πξέπεη λα γίλεη έιεγρνο, θαζψο θαη δνθηµή ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ δηθηχνπ ππφ πίεζε, ξχζµηζε ησλ εηδηθψλ ηεµαρίσλ (ξπζµηζηψλ 

πίεζεο, βαιβίδσλ ειέγρνπ θιπ.) θαη ε ηειηθή δνθηµή θαη παξάδνζε ηνπ αξδεπηηθνχ 

δηθηχνπ, ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία δίρσο δηαξξνέο.  
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6. ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ 

ΦΤΣΔΜΔΝΧΝ ΓΧΜΑΣΧΝ. 

 

Οη ζηφρνη ηεο δεκηνπξγία θπηεκέλσλ δσκάησλ ζηηο νξνθέο ησλ θηηξίσλ 

δηαθξίλνληαη ζε : 

1.      Πεξηβαιινληηθνχο 

2.      Δλεξγεηαθνχο 

3.      Σερλννηθνλνκηθνχο 

 

 

6.1.ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 

Ζ ζχγρξνλε ηάζε ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο 

είλαη ε εγθαηάζηαζε  βιάζηεζεο ζηα θηίξηα. Ζ νηθνινγηθή δφκεζε ηα ηειεπηαία 

ρξφληα έρεη θαηαζηεί απφ ηηο πην ζεκαληηθέο  κεζφδνπο γηα ηε αλαβάζκηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο πνπ δνχκε θαη εξγαδφκαζηε. Με ηελ εθαξκνγή θπηεκέλσλ 

δσκάησλ/ζηεγψλ ζηηο νξνθέο ησλ θηηξίσλ επηηπγράλνπκε ηνπο παξαθάησ 

πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο : 

·         Σελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο βιάζηεζεο ζηνλ αζηηθφ ηζηφ 

·         Σελ δεκηνπξγία λέσλ ππαίζξησλ ρψξσλ πξαζίλνπ θαη δηθηχσλ «πξάζηλσλ 

αεηθνξηθψλ» δηαδξφκσλ ζηνλ αζηηθφ ηζηφ 

·         Σελ κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο «ζεξκηθήο λεζίδαο» 

·         Σελ κείσζε ηεο ερνξξχπαλζεο 

·         Σελ δηαρείξηζε ησλ νκβξίσλ πδάησλ θαη απφδνζε απηψλ ζην πεξηβάιινλ 

·         Σελ κείσζε ηεο πνζφηεηαο ησλ πδάησλ πνπ απνξξέεη ζην ζχζηεκα ησλ 

απνρεηεπηηθψλ αγσγψλ    

·         Σελ κείσζε ηεο κφιπλζεο ηνπ αέξα ζηνλ αζηηθφ ηζηφ 

·         Σελ  πξνάζπηζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο 

·         Γηαηήξεζε ησλ θπηηθψλ εηδψλ πξνο εμαθάληζε απφ ηε ρισξίδα πεξηνρψλ πνπ 

πξνζηαηεχνληαη ζε αζηηθά αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο. 

·         Γεκηνπξγία θπζηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ αζηηθή ρισξίδα θαη παλίδα 
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6.2.ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 

Με ηελ εθαξκνγή θπηεκέλσλ δσκάησλ/ζηεγψλ ζηηο νξνθέο ησλ θηηξίσλ 

δεκηνπξγείηαη κηα πξφζζεηε δψλε πξνζηαζίαο ηνπ θειχθνπο ηνπ θηηξίνπ θαη εληζρχεηαη 

ε ζεξκνκφλσζε ηνπ. Ο ζπλδπαζκφο ηεο πνιπεπίπεδεο δηαζηξσκάησζεο εμεηδηθεπκέλσλ 

πιηθψλ κε ηελ ππθλή βιάζηεζε επηηπγράλεη ηνπο παξαθάησ ελεξγεηαθνχο ζηφρνπο : 

·         Σελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ 

·         Σελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ βειηίσζε ηεο ζεξκνκφλσζεο 

ηνπ θηηξίνπ ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ θαινθαηξηνχ. 

·         Σελ βειηίσζε ηεο ζεξκηθήο άλεζεο ησλ θαηνίθσλ ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ 

ιφγσ ησλ θαιχηεξσλ ζεξκνθξαζηψλ 

 

6.3.ΣΔΥΝΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 

Ζ εθαξκνγή θπηεκέλσλ δσκάησλ/ζηεγψλ ζηηο νξνθέο ησλ θηηξίσλ δεκηνπξγεί 

λένπο ιεηηνπξγηθνχο ρψξνπο αλάπαπιαο θαη αλαςπρήο. Ζ ιεηηνπξγηθή, αηζζεηηθή θαη 

ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε απμάλεη ηελ αμία ηνπ θηηξίνπ, δηακεξίζκαηνο, θαηνηθίαο ελψ 

ηαπηφρξνλα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ηερλννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ζε αηνκηθφ αιιά θαη 

θνηλσληθφ επίπεδν απφ ηελ επξεία εθαξκνγή ησλ θπηεκέλσλ δσκάησλ/ζηεγψλ. Με 

ηελ εθαξκνγή θπηεκέλσλ δσκάησλ/ζηεγψλ ζηηο νξνθέο ησλ θηηξίσλ επηηπγράλνπκε 

ηνπο παξαθάησ ηερλννηθνλνκηθνχο ζηφρνπο : 

·         Σελ αχμεζε ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ. 

·         Σελ κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο ηεο ζηέγεο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο κφλσζεο. 

·         Σελ κείσζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ απαηηήζεσλ ηεο ζηέγεο φζνλ αθνξά ζην 

θπζηθφ, ρεκηθφ ή βηνινγηθφ ζηξεο  θαη ηαπηφρξνλα θαη  ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πδαηνζηεγαλψλ κεκβξαλψλ ιφγσ ησλ κεησκέλσλ 

δηαθπκάλζεσλ ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

·         Σελ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ θζνξάο ησλ πδαηνζηεγαλψλ κεκβξαλψλ απφ εμσηεξηθέο 

κεραληθέο πηέζεηο, φπσο επίζεο θαη ηεο αξλεηηθήο επίδξαζεο ησλ αλέκσλ. 

·         Σελ δπλαηφηεηα ζπγθξάηεζεο λεξνχ απφ βξνρνπηψζεηο 

·         Σελ κείσζε ηεο πνζφηεηαο ησλ πδάησλ πνπ απνξξέεη ζην ζχζηεκα ησλ 

απνρεηεπηηθψλ αγσγψλ ιφγσ ηεο ζπγθξάηεζεο πνζνζηνχ ζην θπηεκέλν δψκα θαη  

ηεο κείσζε ηαρχηεηαο απνξξνήο ηνπ λεξνχ. 
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·         Σελ κείσζε ηνπ ζπληειεζηή εθηφλσζεο φζνλ αθνξά ζην απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα 

ηεο πεξηνρήο. 

·         Σελ ελίζρπζε ηεο ερνκφλσζεο ηνπ θηηξίνπ. 

·         Σελ ελίζρπζε ηεο ζεξκνκφλσζεο ηνπ θηηξίνπ. 

·         Σελ πξνζηαζία απφ πηζαλφηεηα ππξθαγηάο.. 

 

 

 

6.4.ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ηελ Διιάδα έρεη μεθηλήζεη αηζζεηά ε δηάζεζε γηα επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά 

κε ην πεξηβάιινλ θαη ηε ρξήζε θπηεκέλσλ δσκάησλ-ζηεγψλ θάηη πνπ ζην κέιινλ ζα 

απμήζεη ηελ επηζπκία γηα απφθηεζε ηέηνησλ ρψξσλ. Γπζηπρψο φκσο, δελ ππάξρεη 

αθφκα κία ζπιινγηθή επαηζζεζία ησλ πνιηηψλ ηέηνηα πνπ λα απαηηήζεη κία ζπλνιηθή 

πνιηηηθή γηα εθαξκνγή πξάζηλσλ ζηεγψλ. Θα πξέπεη φπσο άιιεο ρψξεο, Δπξσπατθέο 

θαη κε, λα απνηειέζνπλ παξάδεηγκα γηα ηε ρψξα έηζη ψζηε λα δνζνχλ θίλεηξα απφ 

ηελ πνιηηεία γηα ηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ πξάζηλσλ ρψξσλ. Αξρηθά, ζα πξέπεη λα 

νξγαλσζεί κία εθζηξαηεία γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηηθψλ ζρεηηθά κε ηα 

νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε ησλ πξάζηλσλ δσκάησλ, λα δνζνχλ θίλεηξα 

γηα ηε δεκηνπξγία θπηεκέλσλ δσκάησλ ζε ηδησηηθή θιίκαθα θαη λα γίλεη ππνρξεσηηθή 

ε θαηαζθεπή θπηεκέλσλ δσκάησλ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο. Θα πξέπεη λα δνζνχλ 

επηπιένλ θίλεηξα φπσο ε αιιαγή ζην ζπληειεζηή δφκεζεο ζε θηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ 

πξάζηλεο ζηέγεο θαη λα κεησζνχλ ηα ηέιε απνρέηεπζεο ζε αλάινγνπο ρψξνπο. Θα 

πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ λέα πξνγξάκκαηα πνπ ζα αθνξνχλ ηδησηηθά θηίξηα θαη φρη 

απνθιεηζηηθά δεκφζηα. Απαξαίηεηε είλαη ε επηπιένλ εθπαίδεπζε ησλ ζπλεξγείσλ 

θαηαζθεπήο γηα ηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ θαη ηελ πην ζχγρξνλε ηερλνγλσζία. Ζ 

Διιάδα είλαη κία ρψξα κε κεγάιεο θιηκαηηθέο αιιαγέο κεηαμχ ρεηκψλα θαη θαινθαίξη 

θαη γη’απηφ ζα πξέπεη λα ππάξμεη κεγαιχηεξε επαηζζεηνπνίεζε απφ πεξηζζφηεξνπο 

πνιίηεο ζην κέιινλ. 
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