
 
 

μελέτη, σχεδιασμός & εφαρμογές πρασίνου 

Ασκληπιού 9, τ.κ. 106 79, Αθήνα 

Τηλ.: 210 92 31 052 • Fax: 210 92 12 262 

E-mail: info@greenroof.gr • http://www.greenroof.gr 

 

 

 

••> οι πράσινες στέγες στην πόλη και η Green Roof  

Η επιχείρηση Green Roof δημιουργήθηκε από την αγάπη για το αστικό τοπίο σε συνδυασμό με τις 
οικολογικές και φυσιολατρικές ευαισθησίες που την χαρακτηρίζουν.  

Στις πόλεις ιδίως, η ανάγκη για αναμόρφωση των κουρασμένων ελεύθερων χώρων διαβίωσης μοιάζει 
στις μέρες μας περισσότερο επιτακτική από ποτέ. Σε τέτοιους χώρους η Green Roof προτείνει λύσεις 
και εφαρμογές που διέπονται από αρχές υψηλής αισθητικής και με επίκεντρο την παρουσία του πράσι-
νου.  

Είτε πρόκειται λοιπόν για κήπους, είτε για βεράντες, είτε ακόμη και για ταράτσες, έχουμε να σας προ-
τείνουμε πρωτοποριακές και όμορφες λύσεις που θα αναζωογονήσουν το περιβάλλον, προσφέροντάς 
σας χώρους έμπνευσης και χαλάρωσης.  

••> τα οφέλη μιας πράσινης στέγης  

Ο ι  π ρ ά σ ι ν ο ι  χ ώ ρ ο ι  …   

• Βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα της βεβαρυμένης ατμόσφαιρας λειτουργώντας ως πα-
ροχείς οξυγόνου και φιλτράροντας τα ελεύθερα αιωρούμενα βλαβερά σωματίδια της ατμόσφαιρας.  

• Δημιουργούν χώρους αναψυχής στα παθητικά και ανεκμετάλλευτα ελεύθερα σημεία της πυκνο-
δομημένης πόλης κάνοντάς τα ευχάριστα και χρηστικά στους κατοίκους τους. Σε μια πολυόρωφη 
κατοικία με την έως τώρα καθιερωμένη της λειτουργία, οι χαμηλοί όροφοι στερούνται του φωτός 
και του αέρα συγκριτικά με τους υψηλούς. Σε μια πράσινη ταράτσα δίνεται το δικαίωμα της άμεσης 
πρόσβασής της από ενοίκους των χαμηλών ορόφων χαρίζοντας τα οφέλη της δίκαια σε όλους. Δο-
κιμάστε να χαρείτε τον πρωινό σας καφέ ατενίζοντας την πόλη από εκεί επάνω ή επισκεφθείτε την 
σε ένα διάλειμμα από την κουραστική σας εργασία και νιώστε τη διαφορά στην ψυχική διάθεση που 
χαρίζει μια τέτοια έξυπνη χρήση της. Είναι ένα μόνο βήμα μακριά σας…  

• Επιδρούν σημαντικά στην ενεργειακή οικονομία των κτιρίων εξασφαλίζοντας δροσισμό κατά 
τους θερμούς μήνες και εμποδίζοντας το πάγωμα της οροφής κατά τον παγετό του χειμώνα.  

• Προφυλάσσουν και παρατείνουν την διάρκεια ζωής της στέγης του κτιρίου. Με την μόνωση 
που επιτυγχάνουν την διατηρούν κατά το μέγιστο δυνατόν αλώβητη από εξωτερικούς παράγοντες 
(την ηλιακή ακτινοβολία, τις ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές, και τέλος, αντίθετα από ότι θα 
περίμενε κανείς… την υγρασία. Διότι μια καλά μονωμένη στέγη είναι πολύ πιο προφυλαγμένη από 
μια ελεύθερα εκτεθειμένη στους εξωτερικούς παράγοντες).  

• Μειώνουν τα επίπεδα της ηχορύπανσης καθώς τα φυτά λειτουργούν ως ηχοπετάσματα των 
ενοχλητικών θορύβων.  

• Μειώνουν το φαινόμενο των αστικών θερμικών νησίδων, φαινόμενο που ταλαιπωρεί τους 
κατοίκους των πυκνοδομημένων πόλεων αναγκάζοντάς τους στον φαύλο κύκλο της ενεργειακής 
σπατάλης και ατμοσφαιρικής ρύπανσης (air condition, βλαβερές συνέπειες στο όζον κλπ).  

• Επιδρούν ρυθμιστικά στις ακραίες τιμές των ξαφνικών πλημμυρών και κατ’ επέκταση στην 
ποιότητα των υπόγειων ή και θαλάσσιων υδάτων λειτουργώντας ως μέσα ανάσχεσης και φίλτρα 
καθαρισμού τους. Η ποιότητα και η ποσότητα του πόσιμου νερού είναι ένας τομέας που μας απα-
σχολεί πολλές περιοχές του πλανήτη και ήδη αγγίζει και τη χώρα μας.  

• Ομορφαίνουν το αστικό τοπίο παρέχοντας πράσινους χώρους σε κτισμένες περιοχές, διατηρώ-
ντας επάνω τους χώμα για κηπουρική, ενθαρρύνοντας την βιοποικιλότητα, ακόμη και παράγοντας 
τρόφιμα (λαχανικά, αρωματικά φυτά και βότανα κλπ).  

• Αναχαιτίζουν τον κορεσμό των χωματερών με οργανικά απόβλητα, βοηθώντας στην ανακύ-
κλωσή τους και  μετατρέποντάς τα σε χρήσιμο λίπασμα (κομποστοποίηση). Το κομπόστ εμπλουτίζει 
και διατηρεί το μικρο-οικοσύστημα που θα δημιουργήσετε υγιές και αειφόρο χωρίς τη χρήση χημι-



κών λιπασμάτων. Ένας κάδος ανακύκλωσης οργανικών αποβλήτων δεν κοστίζει τίποτε σε σχέση με 
την ωφέλεια που παρέχει.  

• Σε μια τοπική κοινωνία προσφέρουν τη δυνατότητα της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, 
παρέχοντας υπηρεσίες για ένα αναβαθμισμένο περιβάλλον διαβίωσης. Παράλληλα ενθαρρύνουν 
την κοινωνικότητα και εξωστρέφεια στον απομονωμένο από τους συνανθρώπους του πολίτη.  

• Τέλος προσφέρουν την προοπτική να δημιουργήσουν ένα νέο και μοναδικό περιβάλλον στην 
πόλη την οποία ομορφαίνουν.  

••> η επέμβαση…  

Η πράσινη επέμβαση σε μια στέγη, ανάλογα με το βάθος και το εύρος της, έχει καθιερωθεί να διακρί-
νεται σε δύο βασικά είδη: το εκτατικό και το ενταικό.  

α) εκτατική επέμβαση:  

Το μέσον καλλιέργειας είναι ευρύ σε έκταση και μικρό σε ύψος (10 έως 30 εκατοστά το μέγιστο). 
Αυτό μπορεί να είναι χώμα διαφόρων τύπων και μίξεων, κυρίως μικρού ειδικού βάρους. Τα φυτά που 
φιλοξενεί είναι μικρά σε ύψος, με όχι δυνατές και επίμονες ρίζες. Η ανάπτυξη του υπέργειου τμήματός 
τους εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες (φωτισμό, μέσον καλλιέργειας, μικροκλιματικές συνθήκες) 
αλλά σε γενικές γραμμές δεν έχουν δενδροειδή ανάπτυξη.  

Ας μην ξεχνάμε ότι ο εμπλουτισμός του χώματος με λίπανση ή ακόμη καλύτερα με το προϊόν αποσύν-
θεσης των οργανικών αποβλήτων του κτιρίου (κομπόστ) δίνει εντυπωσιακά αποτελέσματα στην ανά-
πτυξη των φυτών. Η δεύτερη μάλιστα μέθοδος είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που συγ-
χρόνως συμβάλει δραστικά στην ανακύκλωση.  

Το είδος των φυτών που θα επιλέξουμε να εγκαταστήσουμε, σε γενικές γραμμές, οφείλει να είναι 
προσαρμοσμένο σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Αυτό όμως επιδέχεται αρκετή ρύθ-
μιση εκ μέρους μας. Είναι άμεση συνάρτηση της μεταχείρισης που θα τύχουν.  

Τέλος, στην εκτατική επέμβαση δεν απαιτείται άδεια αυστηρών προδιαγραφών από τον μηχανικό 
του κτιρίου, τηρουμένων των προϋποθέσεων πάντα (καλή υγρομόνωση, ίση και ελαφρά κατανομή 
βάρους, σωστή στερέωση των κατασκευών).  

β) εντατική επέμβαση:  

Σε αυτήν το ύψος του χώματος συνδυάζει συγχρόνως περιοχές μικρής αλλά και μεγάλου ύψους 
(έως και 1 μέτρο). Αποτέλεσμα είναι να μπορούμε να φυτέψουμε και φυτά με δενδροειδή ανάπτυξη, 
έχοντας έτσι μεγαλύτερη ποικιλία μεγεθών και ειδών. Το αποτέλεσμα θυμίζει αρκετά πια ένα φυσικό 
τοπίο εντατικής φυτικής ανάπτυξης. 

Εδώ πλέον χρειάζεται η άδεια του μηχανικού για τα φορτία με τα οποία επιβαρύνεται το κτίριο. 
Πολλά κτίρια είναι αρκετά ενισχυμένα ώστε να δεχθούν τέτοιου είδους επεμβάσεις, τηρουμένων πά-
ντοτε των αναλογιών και των κανόνων στατικής. 

Προϋπόθεση και στα δύο είδη είναι η βελτίωση της υγρομόνωσης της πλάκας του κτιρίου όπου κρί-
νεται απαραίτητο. Σε αντίθεση με ό,τι τείνει να πιστεύει κανείς, η χρήση της στέγης ως «πράσινη στέ-
γη» ισχυροποιεί και σταθεροποιεί την υγρομόνωση του κτιρίου και φυσικά και την θερμομόνωσή του. 
Αποτέλεσμα είναι εκτός της ανετότερης διαβίωσης μέσα στο κτίριο και η εξασφάλιση της μακροβιότη-
τας της στέγης η οποία, απαλλαγμένη από μεγάλο μέρος καταπόνησης που προκαλούν οι ακραίες 
συνθήκες θερμοκρασίας και η υπεριώδης ακτινοβολία, αποφεύγει τις φθορές του χρόνου αυτών των 
παραγόντων. 

Και στις δύο τεχνικές τα υλικά που προστίθενται στην πλάκα του κτιρίου διακρίνονται σε 5 ζώνες: 

α) μεμβράνη υγρομόνωσης. Χρειάζεται στην προστασία του δομικού υλικού της οροφής. 

β) μεμβράνη ριζοπροστασίας. Χρειάζεται για την προστασία της μεμβράνης υγρομόνωσης από τη 
διαβρωτική ικανότητα ορισμένων ριζών. 

Μπορεί και να απαλειφθεί εάν η καλλιέργεια των φυτών δεν προβλέπει εντατικό ριζικό σύστημα, αλλά 
κάτι τέτοιο δεν είναι πάντοτε προβλέψιμο. Πολλές καλλιέργειες στην πορεία του χρόνου μπορεί να 
αλλάξουν το είδος των φυτών τα οποία φιλοξενούν, σκοπίμως ή και τυχαία. γ) φίλτρο αποστράγγι-
σης Π.χ. χαλίκι, περλίτης ή άλλο συνθετικό υλικό. δ) γεωύφασμα Για την προστασία του υποκείμε-
νου φίλτρου αποστράγγισης και για την γρήγορη απαγωγή του πλεονάζοντος νερού. ε) μέσον καλ-
λιέργειας (χώμα κ.λπ.).  



••> υλικά που χρησιμοποιούμε …  

Οι κατασκευές διακρίνονται στα ακίνητα και στα κινητά τους μέρη. 

.:  ακίνητα (μόνιμα) μέρη:  

√ Υποδομή ποτιστικού κυκλώματος (παροχή νερού κεντρικής παροχής, υπό πίεση ή από δεξα-
μενές συλλογής ή και ανακύκλωσης του ίδιου του χρησιμοποιούμενου για πότισμα νερού. Εδώ 
συμπεριλαμβάνονται επίσης η συσκευή αυτόματου ποτίσματος και οι σωληνώσεις διανομής του.  

√ Κατασκευές φιλοξενίας του μέσου ανάπτυξης (χώμα κ.λπ.)  

• από τούβλα  

• εμποτισμένη ξυλεία  

• ειδικά συντεθιμένα προφίλ αλουμινίου  

√ Κατασκευές σκίασης  

• πέργκολες (από ξύλο ή μέταλλο)  

• πετάσματα φωτός αλλά και ήχου (από ξύλο, καλάμι, χόρτο)  

√ Φωτιστικά μέσα (δημιουργούν όμορφη ατμόσφαιρα και κάνουν τον χώρο πιο φιλικό και εύκο-
λα προσβάσιμο)  

√ Βοηθητικά διακοσμητικά στοιχεία (μικρολίμνες, συντριβάνια ή κατασκευές ροής ανακυκλού-
μενου και αυτοκαθαριζόμενου νερού κ.λπ.)  

.: κινητά μέρη:  

√ Δοχεία (γλάστρες πήλινες, πλαστικές, ξύλινες)  

√ Υπόλοιπα στοιχεία αυτόματου ποτίσματος (μπεκ ποτίσματος κ.λπ. τα οποία φυσικά φροντίζου-
με να μην είναι εμφανή)  

√ Έπιπλα εξωτερικού χώρου (κούνιες, καθίσματα, τραπέζια κ.λπ.)  

√ Διακοσμητικά μέσα (βότσαλα άσπρα ή χρωματιστά, τεμαχισμένος φλοιός πεύκου και ότι άλλο 
μας υποβάλει η έμπνευση της στιγμής και το προσωπικό γούστο) και τέλος  

√ Ιδιοκατασκευές (αναλόγως με τον χώρο και την έμπνευση)  

••> η επένδυση  

Το κόστος εγκατάστασης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ένα μέρος του καταλαμβάνει η υγρο-
μόνωση της στέγης. Εάν όμως η καλλιέργεια δεν πρόκειται να είναι έντονη, βαριά στην εγκατάστασή 
της και στη φύτευσή της, και εάν το είδος των φυτών είναι τέτοιο που να επιτρέπει την αποφυγή της 
(εύκολα λυόμενες ιδιοκατασκευές), μπορεί κανείς να ξεκινήσει αποφεύγοντας αυτή την παράμετρο.  

Άλλωστε προσφέρεται πάντοτε και η λύση των αποκλειστικά κινητών μερών στην εγκατάσταση η 
οποία είναι και οικονομικότερη από αυτή των μόνιμων. Οι γλάστρες αποτελούν μια πολύ καλή αρχή 
για όποιον θέλει να χαρεί έναν κήπο που βρίσκεται στη στέγη ή απλώς σε κάποιον ελεύθερο χώρο του 
κτιρίου όπου διαβιεί. Άλλωστε, οι βασικές εγκαταστάσεις όπως το αυτόματο πότισμα και οι ποσότητες 
του χώματος, που θα συντηρούνται και εμπλουτίζονται στη διάρκεια του χρόνου, αποτελούν μία σί-
γουρη και μόνιμη επένδυση σε τυχόν μελλοντικές επεκτάσεις ή αλλαγές του όλου εγχειρήματος.  

Το σίγουρο είναι πως το οποιοδήποτε ποσόν δαπανήσουμε στην εγκατάστασή μας, μακροπρόθεσμα 
θα αποσβεσθεί από τα οφέλη με τα οποία θα μας ανταμείψει.  

Κατ’ αρχάς θα μας προσφέρει ένα υγιεινό περιβάλλον το οποίο θα λειτουργεί σε σημαντικό βαθμό 
ως ασπίδα κατά της ατμοσφαιρικής μόλυνσης. Σημαντικές ποσότητες ρυπογόνων παραγόντων θα μεί-
νουν «έξω» από το μικρο-οικοσύστημα το οποίο θα δημιουργήσουμε. Το μικροκλίμα από την άλλη 
θα μας ανταμείψει με τις ευεργετικές του επιδράσεις στις δύσκολες ημέρες του καύσωνα, μειώνοντας 
τα έξοδα που δαπανώνται για κλιματισμό. Επιστημονικές μελέτες καταδεικνύουν ότι το ποσοστό ανα-
κοπής των θερμοκρασιακών καμπυλών κατά τη φάση της αιχμής τους (καύσωνας και παγετός), δεν 
είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Έχει υπολογιστεί ότι στην υποθετική περίπτωση όπου όλες οι στέγες 
των Αθηνών ήταν πράσινες, τότε θα αχρηστευόταν η ανάγκη ολόκληρου του σταθμού παραγωγής 
ρεύματος του Λαυρίου από την οικονομία την οποία θα επιτυγχάναμε εξ αυτού και μόνο. …Και να φα-
νταστεί κανείς ότι οι ανάγκες μας, προϊόντος του χρόνου, συνεχώς αυξάνονται, έχοντας εγκλωβίσει 
τους πάντες σε έναν φαύλο κύκλο όπου μόνο δυσμενείς επιπτώσεις παράγει, είτε στην τσέπη μας την 
ίδια, είτε στο φυσικό μας περιβάλλον. Ας βοηθήσουμε όλοι μας για ένα καλύτερο περιβάλλον, απολαμ-
βάνοντας συγχρόνως τη φύση όσο κοντύτερα θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ο άνθρωπος της πόλης.  
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