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Πως ορίζεται ένα φυτεμένο δώμα; 

Φυτεμένο δώμα ονομάζουμε τη διαμόρφωση χώρων φύτευσης σε επιφάνειες μη 

υδατοδιαπερατές με τη χρήση κατάλληλης υποδομής. Οι επιφάνειες αυτές συνήθως 

απαντώνται στις οροφές των κτιρίων  και μπορεί να είναι κεκλιμένες ή επίπεδες. 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



Τα πλεονεκτήματα ενός φυτεμένου δώματος είναι:
• Προσφέρει θερμομονωτική προστασία στο κέλυφος που έχει εγκατασταθεί μειώνοντας έτσι το κόστος για την    

         ψύξη και τη θέρμανση του.

• Καθαρίζει την ατμόσφαιρα της περιοχής που βρίσκεται καθώς το φύλλωμα των φυτών έχει την ικανότητα             

         να παγιδεύει τη ρύπανση και τα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα δημιουργώντας έτσι ένα βελτιωμένο    

          μικροκλίμα και ένα πιο υγιεινό περιβάλλον.

• Συμβάλλει στην πρόληψη των πλυμμηρικών φαινομένων καθώς η πολυεπίπεδη διαστρωμάτωση του                 

         φυτεμένου δώματος συγκρατεί μέρος του βρόχινου νερού και το αποδίδει σταδιακά στο σύστημα 

         συλλογής ομβρίων ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική του φόρτιση.

• Προστατεύει τη μόνωση του κτιρίου καθώς δεν την αφήνει εκτεθειμένη στις καιρικές συνθήκες όπως η            

         υγρασία, η ηλιακή ακτινοβολία και οι θερμοκρασιακές μεταβολές.



Τα πλεονεκτήματα ενός φυτεμένου δώματος είναι:
• Τα φυτά που απαντώνται σε ένα φυτεμένο δώμα συμβάλλουν στην παραγωγή περισσότερου οξυγόνου μέσα      

        από τις φυσικές τους διεργασίες μειώνοντας ταυτόχρονα τα ποσοστά διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

• Τα φυτεμένα δώματα συμβάλλουν στη μείωση της ηχορύπανσης καθώς προστατεύουν το εσωτερικό του       

          κελύφους από τις εξωτερικές ηχητικές παρεμβολές.

• Δρουν ανασταλτικά στο φαινόμενο της “θερμικής αστικής νησίδας” με τη βελτίωση του μικροκλίματος και τη      

        μείωση της μέσης θερμοκρασίας της επιφάνειας στην οποία βρίσκονται.

• Αυξάνει την αγοραστική αξία του ακινήτου αφού αξιοποιεί χώρους που άλλοτε δεν ήταν λειτουργικοί και            

         θωρακίζει το κτίριο απέναντι στα καιρικά φαινόμενα.
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Υπόστρωμα προστασίας και συγκράτησης υγρασίας
Χρησιμεύει στην προστασία της υποκείμενης υποδομής και στη συγκράτηση υγρασίας που 

συμβάλλει στην ανάπτυξη των φυτών.



Αποστραγγιστικό Στοιχείο
Αποτελεί  μια διάτρητη μεμβράνη με κυψελωτή μορφή και διατίθεται σε διάφορα ύψη ανάλογα 

με το είδος του φυτεμένου δώματος που επιλέγουμε. Το αποστραγγιστικό στοιχείο συγκρατεί 

νερό το οποίο αποδίδει στα φυτά ή το αποβάλλει βαθμιαία. Έτσι δημιουργείται ελεγχόμενη 

ροή του πλεονάζοντος νερού και συμβάλλει στην πρόληψη των πλημμυρικών φαινομένων. 

Επιπλέον, προστατεύει από τη μηχανική καταπόνηση την υποκειμενη υποδομή. 



Διηθητικό Φύλλο
Προφυλάσσει την υποδομή από εμφράξεις και επιτρέπει την ροή του νερού προς το 

αποστραγγιστικό στοιχείο.



Υπόστρωμα Aνάπτυξης Φυτών
Αποτελεί το μέσο στο οποίο φυτεύονται και αναπτύσσονται τα φυτά. Δεν πρόκειται για 

συμβατικό χώμα αλλά για ένα ειδικό μείγμα πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, κατάλληλο να 

εξασφαλίζει τον αερισμό των ριζών και την ροή του νερού μέσα σε αυτό. Το υπόστρωμα 

ανάπτυξης φυτών δεν έχει το βάρος του συμβατικού χώματος και δεν καταπονεί την 

κατασκευή ενώ είναι αποδοτικό για την ευρωστία και την ανάπτυξη του φυτικού υλικού σε 

μεγάλο βάθος χρόνου.



Φυτεύσεις
Τα φυτά που είναι κατάλληλα για ένα φυτεμένο δώμα είναι σχεδόν όσα και τα φυτά που 

επιλέγουμε για ένα συμβατικό χώρο φύτευσης.

Κατά την επιλογή τους σημαντικό ρόλο παίζουν οι εξής παράγοντες:

• Ο τύπος του φυτεμένου δώματος που πρόκειται να εγκατασταθεί

• Η έκθεση του χώρου στους ανέμους

• Το ριζικό σύστημα των φυτών και το αν είναι επιθετικό ή όχι



Φυτά εδαφοκάλυψης | Sedum spp.



Φυτά εδαφοκάλυψης | Sedum spp.



Καλλωπιστικά Αγρωστώδη



Αρωματικοί Θάμνοι



Μικρά Δέντρα



Μικρά Δέντρα
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Εκτατικός Τύπος Ημιεντατικός Τύπος Εντατικός Τύπος
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ 

• ν.4014/2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων

• ν. 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ 

• FLL – Guidelines for the Planning, Construction and Maintenance of Green Roofing – Green Roofing Guideline

• ASTM E2400- 06 Standard Guide for Selection, Installation and Maintenance of Plants for Green Roof Systems.

• ASTM E2398 – 05 Standard Test Method for Water Capture and Media Retention of Geocomposite Drain Layers for 

Green Roof Systems.

• CIBSE Guide L: Sustainability.

• The GRO Green roof code – Green roof code of best practice for the UK
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