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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

21 Μαρτίου: Η πρώτη «Παγκόσμια Ημέρα Σκίασης» 
 

Στις 21 Μαρτίου 2023, η ES-SO εγκαινιάζει την πρώτη Παγκόσμια Ημέρα Σκίασης, για να 
ενημερώσει το κοινό και τους διεθνείς φορείς χάραξης πολιτικής σχετικά με τα ανθρώπινα, 
περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη της σκίασης. 
 
Η σκίαση ενισχύει την ευημερία, εξοικονομεί χρήματα, είναι βιώσιμη και αειφόρα 
 
Το κλίμα της γης αλλάζει, οι ακραίοι καύσωνες και οι θάνατοι που σχετίζονται με τη ζέστη 
αυξάνονται. Η αποτελεσματική σκίαση έχει αποδειχθεί ότι αποτρέπει την υπερθέρμανση των 
κατοικιών και των χώρων εργασίας. Η ρυθμιζόμενη σκίαση μας επιτρέπει, επίσης, να ελέγχουμε την 
έκθεσή μας στο φως της ημέρας, κάτι που μας προσφέρει άνεση και μας βοηθά να λειτουργούμε 
χωρίς το αφόρητο φως. 
 
Χρησιμοποιώντας συστήματα σκίασης σε ένα κτίριο, η ζήτηση για κλιματισμό μειώνεται σημαντικά, 
γεγονός που αποφέρει οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Λιγότερος τεχνητός αέρας και 
φωτισμός θα μειώσουν το ενεργειακό κόστος καθώς ο κλιματισμός αποδεδειγμένα συμβάλλει στις 
εκπομπές CO2 και στην αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου. 
 
Η δυναμική ή «έξυπνη» σκίαση ενσωματώνεται σε ένα σύστημα ελέγχου κτιρίου και μπορεί να 
διαχειριστεί έξυπνα τη θερμότητα και το φως για τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα ενεργειακής 
απόδοσης. 
 
Τι πρέπει να κάνετε ως μέρος της Παγκόσμιας Ημέρας Σκίασης 
 
Η Παγκόσμια Ημέρα Σκίασης είναι η στιγμή να εξετάσουμε τις λύσεις μας για τη σκίαση. 
Δημιουργούν άνετους χώρους διαβίωσης, που βοηθούν το περιβάλλον και εξοικονομούν χρήματα; 
 
Επικοινωνώντας με έναν ειδικό στην σκίαση, περισσότερα σπίτια και χώροι εργασίας θα 
μπορούσαν να εξοπλιστούν με συστήματα σκίασης που θα ωφελήσουν τους ενοίκους, τους 
ιδιοκτήτες και κατ’ επέκταση τον πλανήτη. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον Σύνδεσμο Ελληνικών Επιχειρήσεων Σκίασης: 
https://hellenic-shading.gr/ 
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Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σκίασης 
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σκίασης είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Μέλη 
του αποτελούν διακεκριμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή και εμπορία 
ειδών εσωτερικής και εξωτερικής σκίασης σε επίπεδο χονδρικής. 
Οι σκοποί και οι στόχοι του Συνδέσμου μεταξύ άλλων είναι: 

• Η συμμετοχή και εκπροσώπηση του ελληνικού κλάδου της σκίασης στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Σκίασης (ES-SO). 

• Η εναρμόνιση των πρακτικών και των προϊόντων του κλάδου, με σύγχρονα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα μέσω του (ES-SO). 

• Η ανάδειξη των προϊόντων “Made in Greece” στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Η ανάδειξη 
της σκίασης ως μέσο εξοικονόμησης ενέργειας και σημαντικό παράγοντα στη μείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος. 

• Η ανάδειξη των ωφελειών της σκίασης στης βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε 
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. 

 
Επικοινωνία:  Γραφείο τύπου  
 
Σχετικά με την ES-SO – www.es-so.com 
Η ES-SO είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός βάσει της βελγικής νομοθεσίας που στοχεύει 
στην προώθηση του θετικού αντίκτυπου της σκίασης στη διαχείριση του κλίματος εσωτερικών 
χώρων, υποστηρίζοντας έτσι τους φιλόδοξους στόχους της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση. Η ES-SO 
είναι ο ευρωπαϊκός οργανισμός-ομπρέλα των επαγγελματικών οργανισμών σκίασης. Σε όλη την 
Ευρώπη, η βιομηχανία σκίασης απασχολεί πάνω από 450.000 άτομα και παράγει ετήσιες πωλήσεις 
που υπερβαίνουν τα 22 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ES-SO εδρεύει στις Βρυξέλλες, την ιδανική 
τοποθεσία για να εγγυηθεί ότι η φωνή της βιομηχανίας ακούγεται και ότι μπορεί να συμβάλλει 
θετικά στους ευρωπαϊκούς ενεργειακούς στόχους. Η ES-SO συμμετέχει επίσης ενεργά σε μια σειρά 
ευρωπαϊκών έργων τόσο με συντελικό όσο και με συμβουλευτικό ρόλο. 
 
Επικοινωνία: Ann Van Eycken I Secretary General ES-SO I +32 2 313 99 44 I ann.vaneycken@es-
so.com   
 
 
 


