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Θα έχουν αυξηθεί οι ημέρες που 
απαιτείται χρήση air-condition 
ετησίως στην Ευρώπη έως το 
2050.

Μπορεί να μειωθεί η ανάγκη 
κατανάλωσης ενέργειας για 
ψύξη με την παράλληλη χρήση 
αυτοματοποιημένου συστήματος 
σκίασης.

Mειωμένες μπορεί να είναι οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
(έως και 100 μεγατόνους λιγότε-
ρες έως το 2050) εάν μαζί με τον 
κλιματισμό χρησιμοποιείται και 
σύστημα σκίασης.

Μπορεί να φτάσει η εξοικονόμηση 
δαπανών ενέργειας μεταξύ 2020 
και 2050 λόγω της ενεργής χρήσης 
συστημάτων σκίασης στην Ευρώπη.
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ΣυΜφωνα ΜΕ τη ΜΕλΕτη:



Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Σκίασης διοργανώνεται και στη χώρα 
μας από τις 21 έως 31 Μαρτίου μια 
καμπάνια ενημέρωσης για τα οφέλη 
της σκίασης με πρωτοβουλία του 
Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων 
Σκίασης και των Σωματείων 
Τεντοποιών. 

Τι είναι η Παγκόσμια Ημέρα Σκίασης;

Στις 21 Μαρτίου 2023 ο ES-SO (Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Σκίασης) καθιερώνει  την πρώτη 
«Παγκόσμια Ημέρα Σκίασης». Στόχος είναι να 
ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τα ανθρώπινα, 
οικολογικά και οικονομικά οφέλη της σκίασης. 
Η 21η Μαρτίου έχει συμβολικό χαρακτήρα καθώς 
είναι η ημέρα της Εαρινής Ισημερίας. Ταυτόχρονα, 
στα σημεία πώλησης προϊόντων σκίασης σε όλη 
την Ευρώπη θα γίνεται σχετική ενημέρωση 
για τα ευεργετικά πλεονεκτήματα της σκίασης.

Τι είναι τα συστήματα σκίασης 
& πώς μας προστατεύουν; 

Τα συστήματα σκίασης διακρίνονται σε εξωτερικά 
(τέντες, πέργκολες, κάθετες τέντες & εξωτ. 
περσίδες) και σε εσωτερικά (βενετικά στόρια, 
ρολοκουρτίνες, ρόμαν κ.α.).  Επίσης, μπορούν 
να είναι στατικά, χειροκίνητα ή με αυτόματη 
λειτουργία και αισθητήρες (έξυπνα συστήματα). 
Τα έξυπνα συστήματα, επίσης, έχουν δυνατότητα 
αυτοπροστασίας όπως π.χ. από τον αέρα, λόγω 
των αισθητήρων τους.

Ποια είναι τα βασικά οφέλη από 
τη σκίαση;

Τοποθετώντας ένα σύστημα σκίασης, κερδίζουμε 
εξοικονόμηση ενέργειας και δημιουργούμε 
το ιδανικό κλίμα στο δικό μας χώρο. Επίσης, 
με την επιλογή ενός «έξυπνου» συστήματος  
εξωτερικής και εσωτερικής σκίασης μειώνουμε 
ακόμα περισσότερο τις καθημερινές ανάγκες 
για κλιματισμό και τεχνητό φωτισμό.

Έτσι καταφέρνουμε να:
• Εξοικονομούμε χρήματα για ενέργεια βελτιώνοντας 

την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου μας.
• Προστατευόμαστε εμείς και το σπίτι μας από 

τις βλαβερές ακτίνες UV.
• Επιτυγχάνουμε θερμική άνεση. Δροσίζουμε 

το σπίτι μας και διατηρούμε τη θερμοκρασία 
σε καλύτερα επίπεδα άνεσης.

• Επιτυγχάνουμε τη βέλτιστη οπτική άνεση και 
απαλλασσόμαστε από την ενοχλητική ηλιακή 
λάμψη.

• Βοηθάμε το περιβάλλον συμβάλλοντας στη 
μείωση των επιβλαβών αερίων του θερμοκηπίου.

Η επιλογή ενός συστήματος σκίασης:

Έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για εμάς όσο 
και για το περιβάλλον. Όχι μόνο βελτιώνει 
τη συνολική μας ευημερία, αλλά 
μακροπρόθεσμα μας εξοικονομεί χρήματα 
και έχει θετικό αντίκτυπο στο κλίμα. 
Επίσης, μας προσφέρει καλύτερο δροσισμό 
και υψηλότερα επίπεδα άνεσης στο χώρο.


