
Υαλοπίνακες ηλιακού ελέγχου για
μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση
Πώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα μπορούσαν να 
εξοικονομήσουν ενέργεια και να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές 
CO2 ώστε να ανταποκριθούν στους στόχους της ΕΕ για το 2020

Ένα φυλλάδιο της

Europe’s Manufacturers of Building, Automotive and Transport Glass



Δεδομένο: Η ευρύτερη χρήση υαλοπινάκων ηλιακού ελέγχου σε οικιστικά και μη κτίρια της ΕΕ 

θα μπορούσε να προκαλέσει μείωση του CO2 κατά 15 έως 85 εκατομμύρια τόνους ετησίως μέχρι 

το 2020 (ανάλογα με τον τρόπο που οι Ευρωπαίοι θα εγκαταστήσουν και θα χρησιμοποιήσουν τα 

κλιματιστικά συστήματα από τώρα μέχρι τότε).

Δεδομένο: Πρόκειται για ευχάριστη είδηση καθότι η ΕΕ στα ίδια χρονικά πλαίσια έχει δεσμευτεί να 

μειώνει τις εκπομπές περιττού CO2 κατά 300 περίπου εκατομμύρια τόνους ετησίως, εξοικονομώντας 

ενέργεια που σπαταλάται σε οικιστικά και μη κτίρια. Συνεπώς, οι υαλοπίνακες ηλιακού ελέγχου θα 

μπορούσαν να εξασφαλίσουν ένα ποσοστό από 5% έως 25% των στόχων μείωσης εκπομπών της 

ΕΕ για τα κτίρια.

Δεδομένο: Οι ηγέτες της ΕΕ επιθυμούν εξοικονόμηση 20% της συνολικής ενεργειακής απαίτησης 

της ΕΕ μέχρι το 2020, και ταυτόχρονα περιορισμό των εκπομπών CO2. Εάν επιτευχθεί αυτό, η 

συνολική εξοικονόμηση ενέργειας της ΕΕ θα είναι το αντίστοιχο των 390 εκατομμυρίων τόνων 

πετρελαίου και η μείωση των εκπομπών CO2 θα ισούται με 780 εκατομμύρια τόνους*.

Δεδομένο: Η συνολική αδυναμία της ΕΕ να χρησιμοποιήσει την ενέργεια αποδοτικά σε όλες τις 

δραστηριότητες, θα κοστίσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2020. Οπότε, η ευρύτερη 

χρήση των υαλοπινάκων ηλιακού ελέγχου θα εξοικονομήσει επίσης χρήματα.

Δεδομένο: Για λόγους άνεσης και παραγωγικότητας, όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι 

δικαιολογημένα επιθυμούν να εργάζονται και να ζουν σε κλιματιζόμενο περιβάλλον. 

Περισσότερος κλιματισμός σημαίνει απαίτηση για περισσότερη ενέργεια. Οι υαλοπίνακες

ηλιακού ελέγχου βοηθούν στην ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης ποσότητας κλιματισμού

και κάποιες φορές ακόμη εξαλείφουν την ανάγκη του.

Δεδομένο: Η τεχνολογία των υαλοπινάκων ηλιακού ελέγχου υπάρχει σήμερα και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί άμεσα. Η εξοικονόμηση ενέργειας από την εγκατάσταση υαλοπινάκων ηλιακού 

ελέγχου αντισταθμίζει κατά πολύ την κατανάλωση ενέργειας για την κατασκευή του γυαλιού.

Πηγές: Γενικά στοιχεία από το “Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση: Αξιοποίηση του δυναμικού” (Ανακοίνωση 

της Επιτροπής, COM(2006)545 τελική από 19.10.2006) και, για στοιχεία σχετικά με υαλοπίνακες ηλιακού ελέγχου, “Impact of 

Solar Control Glazing on energy and CO2 savings in Europe” [“Ο αντίκτυπος των υαλοπινάκων ηλιακού ελέγχου στην 

εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση CO2 στην Ευρώπη”] (Πόρισμα TNO 2007-D-R0576/B της TNO Built Environment 

and Geosciences, Delft, Ολλανδία).

*Αυτή η τιμή αναφέρεται στο στόχο για την ΕΕ των 25.

Βασικά δεδομένα των στόχων της ΕΕ για το 2020

Europe’s Manufacturers of Building, Automotive and Transport Glass

Η Glass for Europe είναι η επαγγελματική ένωση των Ευρωπαίων 

κατασκευαστών γυαλιού για την οικοδομή, το αυτοκίνητο και τις μεταφορές



Το Μάρτιο του 2007, οι αρχηγοί 

κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ 

επιβεβαίωσαν την ανάγκη για μεί-

ωση του CO2 από τα κτίρια κατά 

περίπου 300 εκατομμύρια τόνους 

ετησίως μέχρι το 2020.

Οι υπεύθυνοι πολιτικής χάραξης 

μπορούν να επιτύχουν ένα ποσο-

στό μεταξύ 5% και 25% αυτού του 

στόχου προωθώντας την ευρύτε-

ρη χρήση των υαλοπινάκων ηλι-

ακού ελέγχου στα υπάρχοντα και 

τα νέα κτίρια της Ευρώπης – δια-

σφαλίζοντας έτσι ότι απαιτείται λι-

γότερη ενέργεια για τη διατήρηση 

δροσιάς στο εσωτερικό τους.

Η τεχνολογία αυτή υπάρχει σήμε-

ρα. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της 

μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν 

για να καταφέρουν να επιτύχουν 

τους επιμέρους στόχους τους, 

παίρνοντας μέτρα που θα εξα-

σφαλίζουν την εγκατάσταση πε-

ρισσότερων υαλοπινάκων ηλια-

κού ελέγχου. 

Η Οδηγία για την ενεργειακή από-

δοση των κτιρίων απαιτεί από όλα 

τα κράτη μέλη της ΕΕ να βελτιώ-

νουν τους κτιριοδομικούς κανο-

νισμούς τους κάθε πέντε χρόνια. 

Η ενθάρρυνση για ευρύτερη χρή-

ση υαλοπινάκων ηλιακού ελέγχου 

πρέπει να καταστεί άμεση προτε-

ραιότητα.

Οι δυνατότητες των υαλοπινάκων 

ηλιακού ελέγχου για μείωση των 

εκπομπών CO2 από τα κτίρια 

έχουν αναλυθεί από το Ολλανδικό 

επιστημονικό ινστιτούτο, TNO, σε 

μια μελέτη η οποία είναι τεχνικά 

αυστηρή και συντηρητική. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται σ' 

αυτό το φυλλάδιο. Η μελέτη αυτή 

συμπεραίνει ότι θα μπορούσαν να 

αποφευχθούν ετησίως μέχρι το 

έτος 2020 από 15 έως 85 εκατομ-

μύρια τόνοι εκπομπών CO2 εάν 

χρησιμοποιούνταν με τον καλύτε-

ρο τρόπο οι υαλοπίνακες ηλιακού 

ελέγχου.

Οι υαλοπίνακες ηλιακού ελέγχου 
εξοικονομούν ενέργεια.
Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής 
πρέπει να προωθήσουν τη χρήση 
τους για να περιοριστούν οι 
εκπομπές CO2.

Τα οικιστικά και μη κτίρια που χρησιμοποιούν 
περισσότερη από την απαραίτητη ενέργεια για την ψύξη 
τους είναι μια κύρια πηγή περιττών εκπομπών CO2.
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Υαλοπίνακες ηλιακού ελέγχου

Οι υαλοπίνακες ηλιακού ελέγχου είναι προϊόντα υψηλής τεχνολογίας 

που αναπτύχθηκαν από την υαλοβιομηχανία ώστε να επιτρέπουν στο 

ηλιακό φως να διαπερνά ένα παράθυρο ή μια πρόσοψη ενώ ταυτόχρονα 

να διαχέουν και να αντανακλούν ένα μεγάλο μέρος της ηλιακής 

θερμότητας. Ο εσωτερικός χώρος παραμένει φωτεινός και κατά πολύ 

δροσερότερος από ό,τι θα ήταν αν είχε χρησιμοποιηθεί κανονικό γυαλί.

Οι υαλοπίνακες ηλιακού ελέγχου δεν έχουν απαραίτητα χρωματιστό ή 

κατοπτροποιημένο γυαλί, αν και μπορούν να εφαρμοστούν τέτοια 

φινιρίσματα για αισθητικούς λόγους εάν υπάρξει επιθυμία. Υπάρχουν 

αόρατες στρώσεις από ειδικά υλικά ενσωματωμένες στο γυαλί, οι οποίες 

παρέχουν το διπλό πλεονέκτημα να επιτρέπουν την είσοδο του φωτός 

αλλά να απωθούν την ηλιακή θερμότητα. Οι μονάδες υαλοπινάκων 

ηλιακού ελέγχου είναι τυπικά διπλού υαλοπίνακα, κάτι που σημαίνει ότι 

παρέχουν καλή μόνωση.

Εξωτερικά
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Εσωτερικά
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Επανακτινοβόληση

προς τα μέσα

Επανακτινοβόληση

προς τα έξω





Ο κλιματισμός που απολαμβάνει 

το εργατικό δυναμικό της Ευρώ-

πης έχει θετική συνεισφορά στις 

συνθήκες εργασίας, την οικονομία 

και την ποιότητα ζωής. Το θέμα εί-

ναι να διατηρεί τη συνολική παρα-

γωγή του σε CO2 στο ελάχιστο.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την 

αύξηση της απόδοσης των κλιμα-

τιστικών συστημάτων. Οι κατα-

σκευαστές επενδύουν σ' αυτήν 

την προσπάθεια με θαυμάσια 

αποτελέσματα.

Το άλλο σημαντικό πράγμα που 

μπορούμε να κάνουμε είναι να 

εξασφαλίσουμε ότι τα κλιματιστι-

κά συστήματα δε λειτουργούν 

υπερωριακά αντιπαλεύοντας τη 

φυσική θερμότητα του ήλιου όταν 

αυτό μπορεί να αποφευχθεί.

Σ' αυτό ακριβώς το σημείο υπει-

σέρχονται οι υαλοπίνακες ηλιακού 

ελέγχου. Επιτρέπουν την είσοδο 

του ηλιακού φωτός αλλά απαγο-

ρεύουν την είσοδο στο μεγαλύτε-

ρο μέρος της θερμότητας.

Η χρήση αυτού του είδους υαλο-

πινάκων εξοικονομεί τεράστιες 

ποσότητες ενέργειας, όπως δείχνει 

η μελέτη που παρουσιάζουμε σ' 

αυτό το φυλλάδιο.

Ψύξη κτιρίων χωρίς
θέρμανση του πλανήτη

Ο κλιματισμός στα μεγάλα κτίρια είναι πλέον απαραίτητος. Η ζήτηση για 
κλιματισμό θα αυξηθεί στο μέλλον, όχι μόνο λόγω του αυξανόμενου αριθμού 
των ατόμων που εργάζονται σε μεγάλα κτίρια αλλά επίσης λόγω της ανόδου 
των εξωτερικών θερμοκρασιών και των υψηλότερων προσδοκιών για άνεση.

Ο αρχιτέκτων Natal Enka χρησιμοποίησε τους υαλοπίνακες ηλιακού ελέγχου Sunergy Azur της AGC Flat Glass Europe 

σε πλαίσια που επίσης παρέχουν αυξημένη θερμική μόνωση για το Moscow-City Business Center.
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Τι μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις για να μειώσουν τις εκπομπές CO2;

•  Να ενθαρρύνουν και, όπου χρειάζεται, να απαιτήσουν, τη χρήση υαλοπινάκων ηλιακού ελέγχου στους εθνικούς 

κτιριοδομικούς κανονισμούς για τις νέες κατασκευές.

•  Να ενθαρρύνουν ή να απαιτήσουν τη μετασκευή υπαρχόντων κτιρίων με υαλοπίνακες ηλιακού ελέγχου μέσω 

φορολογικών ή νομοθετικών ρυθμίσεων.

•  Να παράσχουν οικονομικά και φορολογικά κίνητρα στους χρήστες και τους κατασκευαστές υαλοπινάκων ηλιακού 

ελέγχου ώστε να προωθηθεί καλύτερα η αγορά αυτών των προϊόντων εξοικονόμησης ενέργειας.

• Να εξασφαλίσουν ότι όλα τα αρμόδια δημόσια κτίρια έχουν εγκατεστημένους υαλοπίνακες ηλιακού ελέγχου.

•  Να οργανώσουν εκστρατείες ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με τα οφέλη της χρήσης υαλοπινάκων ηλιακού 

ελέγχου.





Οι υαλοπίνακες ηλιακού ελέγχου ClimaGuard Premium της Guardian παρέχουν υψηλή οπτική διαφάνεια 

σε αυτό το Γερμανικό σπίτι. Τα πλαίσια, που περιέχουν αργόν, παρέχουν άριστη θερμομόνωση.

Λίγοι διαφωνούν ότι η ανθρώπινη 

οικονομική δραστησιότητα μετα-

βάλλει το παγκόσμιο κλίμα, με αυ-

ξητικές τάσεις για τις θερμοκρασί-

ες. Η πρόκληση τώρα είναι να 

βρεθεί κάθε διαθέσιμος τρόπος 

για να αναχαιτιστεί αυτή η διαδι-

κασία. 

Οι πολίτες μπορούν να παίξουν 

ένα ρόλο αλλάζοντας πρόθυμα 

τη νοοτροπία τους· η βιομηχανία 

μπορεί να παίξει ένα ρόλο βελτι-

ώνοντας πρόθυμα τις διαδικασίες 

και τα προϊόντα της ώστε να γί-

νουν πιο ενεργειακά αποδοτικά· 

και οι κυβερνήσεις μπορούν να 

παίξουν ένα ρόλο αναπτύσσοντας 

πολιτικές για την κοινωνία και θέ-

τοντας απαιτήσεις που θα οδηγή-

σουν σε αλλαγές ωφέλιμες για το 

περιβάλλον.

Η προσοχή των υπευθύνων για τη 

χάραξη πολιτικής εστιάζεται όλο 

και πιο πολύ στο ρόλο που παί-

ζουν τα κτίρια στην κατανάλωση 

ενέργειας και στις εκπομπές CO2. 

Αυτή είναι μια ευπρόσδεκτη εστί-

αση, καθότι τα περισσότερα κτίρια 

σήμερα είναι λιγότερο ενεργειακά 

αποδοτικά από ό, τι θα έπρεπε να 

είναι και επομένως συμβάλλουν 

αδικαιολόγητα στην αλλαγή του 

κλίματος.

Το φυλλάδιο αυτό περιγράφει πώς 

μια υπάρχουσα τεχνολογία –οι 

υαλοπίνακες ηλιακού ελέγχου– 

προσφέρει στους υπεύθυνους χά-

ραξης πολιτικής έναν τρόπο να 

αυξήσουν την απόδοση του ευ-

ρωπαϊκού κτιριακού δυναμικού.

Άνετη παραμονή στο σπίτι

Αλλά και στο σπίτι, όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι στρέφονται στις λύσεις του κλιματισμού για να διατηρήσουν 

άνετους τους χώρους διαμονής τους. Στις πολυσύχναστες πόλεις, το άνοιγμα των παραθύρων σε μια 

προσπάθεια ψύξης του διαμερίσματος, συνεπάγεται και είσοδο ανεπιθύμητου θορύβου και σκόνης στο σπίτι. 

Πολλά άτομα κρατάνε τα παράθυρα κλειστά και εγκαθιστούν συσκευές για να ρυθμίσουν και να ψύξουν τον 

αέρα στο εσωτερικό.

Οι υαλοπίνακες ηλιακού ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για να μειώσουν τη 

θερμότητα που συσσωρεύεται στις ιδιωτικές κατοικίες και τα διαμερίσματα, μειώνοντας, και σε πολλές 

περιπτώσεις εξαλείφοντας, την ανάγκη για κλιματισμό.

Αύξηση εξωτερικών θερμοκρασιών, αύξηση εργατικού 
δυναμικού με απαιτήσεις δροσερών εσωτερικών χώρων

Μια από τις προκλήσεις της καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών είναι η διατήρηση άνετου εσωτερικού 

περιβάλλοντος χωρίς την περαιτέρω συμβολή στη συνολική παραγωγή CO2. Η μεταβαλλόμενη φύση του 

εργασιακού περιβάλλοντος στην Ευρώπη-από χειρωνακτική δραστηριότητα σε καθιστική-σημαίνει έναν 

αυξανόμενο αριθμό κτιρίων γραφείων που θα πρέπει να ψύχονται εσωτερικά. Το αποτέλεσμα αυτό θα 

επιδεινωθεί περαιτέρω από τη γενικότερη τάση αύξησης των εξωτερικών θερμοκρασιών, καθώς η διαδικασία 

αλλαγής του κλίματος που έχει ήδη αρχίσει συνεχίζει να ασκεί την επιρροή της. Πώς μπορεί να συγκεραστεί η 

επιθυμητή εξέλιξη της ευρωπαϊκής οικονομίας με τον αγώνα ενάντια στην κλιματική αλλαγή;

Ο αγώνας ενάντια στις 
κλιματικές αλλαγές
ενώνει την κοινωνία
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Η Glass for Europe ανέθεσε στην 

TNO να διεξαγάγει μια μελέτη των 

πιθανών επιδράσεων στην εξοικο-

νόμηση ενέργειας και τη μείωση του 

CO2 στην Ευρώπη από την αυξημέ-

νη χρήση υαλοπινάκων ηλιακού 

ελέγχου, οι οποίοι έχουν επίσης ιδιό-

τητες χαμηλού συντελεστή εκπο-

μπής (δείτε σελίδα 10). Το πόρισμα 

της μελέτης είναι διαθέσιμο και μπο-

ρείτε να το ζητήσετε από τη Glass 

for Europe ή στο διαδίκτυο, στη δι-

εύθυνση www.glassforeurope.com.

Η μελέτη ξεχωρίζει λόγω της ιδιαί-

τερα σχολαστικής μεθοδολογίας 

και των ελέγχων της, και λόγω της 

συντηρητικής και προσεκτικής 

προσέγγισης που υιοθέτησε όταν 

εισήγαγε τις υποθέσεις που ενσω-

ματώθηκαν στα μοντέλα. Αυτό 

έδωσε αποτελέσματα που είναι 

σοβαρά, βάσιμα και αξιόπιστα.

Η μελέτη έχει γίνει με πρόβλεψη για 

το μέλλον, αξιολογώντας τις πιθανές 

επιδράσεις στο μέλλον ορισμένων 

πολιτικών επιλογών. Για το λόγο αυτό, 

ήταν απαραίτητο να βασιστεί σε ορι-

σμένα σύνολα υποθέσεων –ή σενά-

ρια– σχετικά με βασικές μεταβλητές, 

κυρίως τη χρήση κλιματισμού.

Η μελέτη προέβλεψε τέσσερα πιθα-

νά μελλοντικά σενάρια στα πλαίσια 

των οποίων υπολόγισε τις πιθανές 

επιδράσεις της αυξημένης χρήσης 

υαλοπινάκων ηλιακού ελέγχου, και 

στη συνέχεια πραγματοποίησε μια 

πλήρη ανάλυση για το καθένα.

Το πιο πιθανό από αυτά τα σενάρια 

προβλέπει μια σημαντική αύξηση 

του αριθμού των κλιματιζόμενων 

κτιρίων στην Ευρώπη. Σε αυτά τα 

σενάρια, η συνεπής χρήση των υα-

λοπινάκων ηλιακού ελέγχου θα μπο-

ρούσε να συμβάλλει κατά περίπου 

5% έως 25% στους στόχους απόδο-

σης των κτιρίων που έχουν ήδη τε-

θεί από τους Ευρωπαίους υπεύθυ-

νους χάραξης πολιτικής για το 2020.

Μια σχολαστική μελέτη
Ένας επιστημονικός προσδιορισμός του πιθανού οφέλους
από τους υαλοπίνακες ηλιακού ελέγχου

Διάγραμμα 1. Ποσοστό νέων κτιρίων ανά περιφέρεια* κατασκευασμένων κατά την περίοδο 2007-2020 υποθετικά κλιματιζόμενων**
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Εξεταζόμενοι αποφασιστικοί παράγοντες
Ο υπολογισμός του πιθανού οφέ-

λους των υαλοπινάκων ηλιακού 

ελέγχου στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ 

έλαβε υπόψη διάφορους αποφα-

σιστικούς παράγοντες. Χρησιμο-

ποιήθηκαν άμεσα ή προεκβαλό-

μενα δεδομένα για τις τοπικές 

κλιματικές συνθήκες, όπως η μίξη 

των χρησιμοποιούμενων πηγών 

ενέργειας (η παραγωγή CO2 ανά 

τέρατζαουλ (TJ)*** ποικίλει ανά-

λογα με το κατά πόσον, για παρά-

δειγμα, η ηλεκτρική ενέργεια πα-

ράγεται από γαιάνθρακα, φυσικό 

αέριο ή πυρηνικό αντιδραστήρα), 

και η φύση του κτιριακού δυναμι-

κού (κατηγοριοποιημένο, για πα-

ράδειγμα, κατά ηλικία, κατασκευ-

αστικά υλικά, οικιστικό ή μη, 

κλιματιζόμενο ή μη). Προσδιορί-

στηκαν οχτώ διακριτές ομαδοποι-

ήσεις σε αυτή τη βάση. Στο Διά-

γραμμα 1 παρουσιάζονται οι 

παραδοχές που έγιναν σχετικά με 

τον κλιματισμό σε οικιστικά και μη 

οικιστικά κτίρια σε αυτές τις οχτώ 

περιφερειακές ομαδοποιήσεις.

* Για τις χώρες που περιλαμβάνονται σε κάθε περιφέρεια, δείτε τον Πίνακα 2 (σελίδα 8).

** Πιθανολογείται ότι το ποσοστό των καινούργιων κτιρίων που κλιματίζονται θα είναι κατά προσέγγιση διπλάσιο κατά την περίοδο 2007 έως 2020 σε σύγκριση με το 

υπάρχον κτιριακό δυναμικό το 2006.

*** Ένα τέρατζαουλ είναι 1012 τζάουλ. Ένα τζάουλ είναι η ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή ισχύος ενός βατ συνεχόμενα για ένα δευτερόλεπτο, ή για 

τη θέρμανση ενός γραμμαρίου ξηρού, ψυχρού αέρα κατά 1 βαθμό Κελσίου.

Οικιστικά Μη οικιστικά

55 59
10 11

59
11

59
11

59
11

55

83

39

10

7

15

Βόρεια

Κεντρική

Παραθαλάσσια

Κεντρική

Ηπειρωτική

Νότια

Κράτη Βαλτικής

Πολωνία

Κεντρική

Βουλγαρία &

Ρουμανία



Σενάριο 1:

•  Χρήση υαλοπινάκων ηλιακού 

ελέγχου σε όλα τα καινούργια 

κτίρια (2007 - 2020) που κλιματί-

ζονται και,

•  Υποτίθεται το ποσοστό των και-

νούργιων κτιρίων που κλιματί-

ζονται θα είναι κατά προσέγγιση 

διπλάσιο κατά την περίοδο 2007 

- 2020 σε σύγκριση με το υπάρ-

χον κτιριακό δυναμικό το 2006.

Σενάριο 2:

•  Χρήση υαλοπινάκων ηλιακού ελέγ-

χου ως αρωγή για την κατάργηση 

της ανάγκης εγκατάστασης κλιμα-

τισμού σε όλα τα καινούργια κτίρια 

(2007-2020) σε όλες τις περιφέρει-

ες εκτός της Νοτίου Ευρώπης,

•  Στη Νότια Ευρώπη, ακόμα και 

με τους υαλοπίνακες ηλιακού 

ελέγχου, η χρήση κλιματισμού 

συνεχίζει να αυξάνεται όπως στο 

σενάριο 1.

Σενάριο 3:

•  Χρήση υαλοπινάκων ηλιακού 

ελέγχου σε όλα τα μελλοντικά 

κτίρια που κλιματίζονται και,

•  Αντικατάσταση όλων των υαλο-

πινάκων μη ηλιακού ελέγχου 

στα υπάρχοντα κλιματιζόμενα 

κτίρια με υαλοπίνακες ηλιακού 

ελέγχου.

Σενάριο 4: 

•  Όπως και στο σενάριο 3, αλλά 

υποθέτοντας επίσης μια αύξηση 

στη χρήση κλιματισμού στα τρέ-

χοντα επίπεδα των ΗΠΑ, της τά-

ξης του 65% για τα οικιστικά και 

80% για τα μη οικιστικά κτίρια σε 

περιφέρειες εκτός της Νότιας, και 

65% για οικιστικά και 100% για 

μη οικιστικά κτίρια στη Νότια Ευ-

ρώπη.

27 χώρες, 8 περιφέρειες, 4 σενάρια

Για τους σκοπούς της μελέτης, τα κράτη μέλη της ΕΕ χωρίστηκαν σε οχτώ περιφέρειες οι οποίες μοιράζονται 

κοινά κλιματικά χαρακτηριστικά. Οι ομαδοποιήσεις των κρατών φαίνονται στους Πίνακες 2 και 3.

Τα σενάρια διαμόρφωσης μοντέλων για τη μελλοντική χρήση ενέργειας με ή χωρίς συγκεκριμένες μορφές 

εφαρμογής υαλοπινάκων ηλιακού ελέγχου έχουν ως εξής:

Το πλέον πιθανό σενάριο για το 2020
Η Glass for Europe πιστεύει ότι η πλέον πιθανή εξέλιξη θα βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο σενάριο 3 και το σενάριο 4. Αυτό σημαίνει ότι η συνεπής 

χρήση υαλοπινάκων ηλιακού ελέγχου –εκεί όπου λειτουργούν κλιματιστικά συστήματα στο εσωτερικό των κτιρίων για να αντιμετωπίσουν την 

ηλιακή θερμότητα– μπορεί να επιτύχει κάποια τιμή μεταξύ 5% και 25% των στόχων της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών CO2 των κτιρίων (δείτε 

Πίνακα 1). Βεβαίως, η χρήση υαλοπινάκων ηλιακού ελέγχου σε κάποιες περιοχές θα μπορούσε να εξαλείψει την ανάγκη κλιματισμού.
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Οι υαλοπίνακες ηλιακού ελέγχου Insulight Sun της Pilkington παρέχουν δροσιά στα άτομα στο εσωτερικό του

“Cockpit” (Πιλοτηρίου), των φουτουριστικών κεντρικών γραφείων της Hessing Motor Company στην Ολλανδία.

Πίνακας 1. Μια επισκόπηση της ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης CO2 όπως προβλέπεται με καθένα από τα τέσσερα σενάρια.

Σενάριο

Εξοικονόμηση ενέργειας 

για θέρμανση το 2020 [TJ]

Εξοικονόμηση ενέργειας 

για ψύξη το 2020 [TJ]

Μείωση του CO2 το 2020 

[kt]

Συνεισφορά στο στόχο 

της ΕΕ να μειωθεί το CO2 

για τα κτίρια το 2020

1 -3.333 69.990 4.583 1,5%

2 -3.333 107.919 6.831 2,3%

3 20.484 208.025 16.552 5,5%

4 169.249 1.001.536 86.040 28,7%



Περίπου το 5% των οικιστικών κτιρίων και το 27% των μη οικιστικών κτιρίων 
στην Ευρώπη είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό. Αν υποθέσουμε ότι αυτό 
διπλασιάζεται στα καινούργια κτίρια (2007-2020), το σενάριο 3 λαμβάνει 
υπόψη την επίδραση εγκατάστασης υαλοπινάκων ηλιακού ελέγχου σε όλα τα 
καινούργια και τα υπάρχοντα κλιματιζόμενα κτίρια.

Το CO2 από τη βιομηχανία υα-

λοπινάκων είναι ένα κλάσμα 

από αυτό που μπορεί να μειω-

θεί μέσω της χρήσης υαλοπινά-

κων ηλιακού ελέγχου.

Η ενέργεια που καταναλώνεται 

και οι εκπομπές CO2 που δημιουρ-

γούνται από την υαλοβιομηχανία, 

ακόμα και με αυξημένα επίπεδα 

παραγωγής, είναι ένα μικρό ποσο-

στό από αυτό που μπορεί να εξοι-

κονομηθεί εάν γινόταν ευρύτερη 

χρήση των υαλοπινάκων ηλιακού 

ελέγχου ώστε να επιτρέπεται η δι-

έλευση του φωτός αλλά να απο-

κλείεται η θερμότητα του ήλιου.

Ακόμα και με τους διαρκώς αυξα-

νόμενους όγκους παραγωγής γυ-

αλιού, ο όγκος του εκπεμπόμενου 

CO2 ανά τόνο παραγόμενου γυα-

λιού βρίσκεται σε πτωτική πορεία 

από τη δεκαετία του 1970 λόγω 

της βελτίωσης των τεχνικών επε-

ξεργασίας και των τεχνολογιών 

αλλά και της καλύτερης ποιότητας 

πηγών καυσίμου. Με τις εκπομπές 

της αρχιτεκτονικής υαλοβιομηχα-

νίας στην Ευρώπη να εκτιμάται ότι 

βρίσκονται στην περιοχή των 4 

έως 5 εκατομμυρίων τόνων CO2 

ετησίως, οι δυνατότητες οικονομί-

ας από την αυξημένη χρήση των 

υαλοπινάκων ηλιακού ελέγχου 

αντισταθμίζει κατά πολύ τις κατα-

σκευαστικές εκπομπές.

Υαλοπίνακες ηλιακού ελέγχου
σε όλα τα υπάρχοντα και 
μελλοντικά κλιματιζόμενα κτίρια

Περιφέρεια, Χώρα

2020

Εξοικονόμηση ενέργειας 

[TJ] Μείωση CO2 [kt]

Συμβολή (%) 

στη συνολική μείωση CO2*
Βόρεια 5.050 104 0,6

     Φινλανδία 1.854 70 0,4

     Σουηδία 3.196 33 0,2

Κεντρική Παραθαλάσσια 37.938 2.282 13,8

    Βέλγιο 2.487 137 0,8

    Δανία 1.306 96 0,6

    Ιρλανδία 973 96 0,6

    Λουξεμβούργο 114 9 0,1

    Ολλανδία 3.951 345 2,1

    ΗΒ 14.522 1.097 6,6

    Γαλλία 14.586 502 3,0

Κεντρική Ηπειρωτική 18.936 1.527 9,6

    Αυστρία 1.712 92 0,6

    Γερμανία 17.224 1.435 8,7

Νότια 138.514 9.894 59,8

    Κύπρος 916 122 0,7

    Ελλάδα 12.232 1.626 9,8

    Ιταλία 66.534 4.523 27,3

    Μάλτα 458 46 0,3

    Πορτογαλία 12.139 866 5,2

    Ισπανία 46.236 2.712 16,4

Κράτη Βαλτικής** 2.413 235 1,4

Πολωνία 9.997 1.169 7,1

Κεντρική*** 7.566 703 4,2

Βουλγαρία & Ρουμανία 8.095 638 3,9

ΕΕ 27 228.509 16.552 100,0%

Γευματίζοντες απολαμβάνουν απόψεις της Χαϊλμπρόν, Γερμανία, καθώς οι υαλοπίνακες ηλιακού

ελέγχου SuncoolTM HP Neutral της Pilkington εξασφαλίζουν ότι ο κλιματισμός είναι στο ελάχιστο.
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Πίνακας 2: Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση CO2 το 2020 για το σενάριο 3

* Εθνικό μερίδιο (με περιφερειακά μερικά σύνολα) της συνολικής μείωσης στην ΕΕ-27 του CO2 που επιτυγχάνεται με τη 

χρήση υαλοπινάκων ηλιακού ελέγχου.

** Εσθονία, Λιθουανία, Λευκορωσία

*** Δημοκρατία της Τσεχίας, Ουγγαρία, Σλοβακία, Σλοβενία





Υαλοπίνακες ηλιακού ελέγχου SGG COOL-LITE® της Saint-Gobain Glass χρησιμοποιημένοι από τους αρχιτέκτονες

Pitz & Hoh σε αυτή την εφαρμογή σε στέγη στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Βερολίνου, Γερμανία (φωτ. Esch).
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* Εθνικό μερίδιο (με περιφερειακά μερικά σύνολα) της συνολικής μείωσης στην ΕΕ-27 του CO2 που επιτυγχάνεται με τη 

χρήση υαλοπινάκων ηλιακού ελέγχου.

** Εσθονία, Λιθουανία, Λευκορωσία

*** Δημοκρατία της Τσεχίας, Ουγγαρία, Σλοβακία, Σλοβενία

Δε θεωρείται αδιανόητο ότι η χρήση κλιματισμού στην Ευρώπη θα αυξηθεί και 
θα προσεγγίσει τα επίπεδα των ΗΠΑ. Το σενάριο 4 εξετάζει την επίδραση που 
θα είχαν οι υαλοπίνακες ηλιακού ελέγχου εάν η χρήση κλιματισμού αυξανόταν 
κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Γυαλί χαμηλού συντελεστή 

εκπομπής

Για τα ψυχρότερα και με λιγότερη 

ηλιοφάνεια κλίματα, το γυαλί με 

χαμηλό συντελεστή εκπομπής 

μπορεί να είναι η πιο ενεργειακά 

αποδοτική επιλογή. Αντί να απο-

τρέπει την είσοδο της ηλιακής 

θερμότητας, το γυαλί με χαμηλό 

συντελεστή εκπομπής είναι επε-

ξεργασμένο ώστε να διατηρεί τη 

θερμότητα στο εσωτερικό. Οι πε-

ρισσότεροι υαλοπίνακες ηλιακού 

ελέγχου είναι επίσης από γυαλί με 

χαμηλό συντελεστή εκπομπής, κι 

έτσι διατηρούν στο εσωτερικό τη 

θερμότητα κατά τη διάρκεια των 

ψυχρότερων περιόδων του έτους. 

Αυτός είναι άλλος ένας τρόπος με 

τον οποίο η υαλοβιομηχανία έχει 

καινοτομήσει για να παρέχει λύ-

σεις βασισμένες στις σημερινές 

ανάγκες.

Αύξηση του
κλιματισμού στην Ευρώπη
προς τα επίπεδα των ΗΠΑ

Περιφέρεια, Χώρα

2020

Εξοικονόμηση ενέργειας 

[TJ] Μείωση CO2 [kt]

Συμβολή (%) 

στη συνολική μείωση CO2*
Βόρεια 29.957 681 0,8

    Φινλανδία 10.999 437 0,5

    Σουηδία 18.959 243 0,3

Κεντρική Παραθαλάσσια 232.331 14.636 17,0

    Βέλγιο 15.229 888 1,0

    Δανία 7.998 602 0,7

    Ιρλανδία 5.960 592 0,7

    Λουξεμβούργο 695 56 0,1

    Ολλανδία 24.197 2.137 2,5

    ΗΒ 88.913 6.882 8,0

    Γαλλία 89.322 3.479 4,0

Κεντρική Ηπειρωτική 161.478 13.180 15,3

    Αυστρία 14.600 816 0,9

    Γερμανία 146.878 12.363 14,4

Νότια 575.040 40.781 47,4

    Κύπρος 3.801 508 0,6

    Ελλάδα 50.783 6.790 7,9

    Ιταλία 276.217 18.617 21,6

    Μάλτα 1.901 191 0,2

    Πορτογαλία 50.393 3.568 4,1

    Ισπανία 191.946 11.107 12,9

Κράτη Βαλτικής** 15.416 1.503 1,7

Πολωνία 59.259 6.841 8,0

Κεντρική*** 47.008 4.409 5,1

Βουλγαρία & Ρουμανία 50.295 4.009 4,7

ΕΕ 27 1.170.785 86.040 100.0%

Πίνακας 3: Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση CO2 το 2020 για το σενάριο 4





Το ποσοστό των κτιρίων που χρη-

σιμοποιούν κλιματισμό είναι πολύ 

υψηλότερο στη Νότια Ευρώπη 

από αλλού λόγω της περισσότε-

ρης ζέστης (δείτε Πίνακα 1, σελί-

δα 6). Οι ίδιοι παράγοντες που 

οδηγούν σε αυτή την αυξημένη 

χρήση κλιματισμού –περισσότερη 

και "θερμότερη" ηλιοφάνεια– θα 

πρέπει επίσης να οδηγήσουν και 

σε αυξημένη χρήση υαλοπινάκων 

ηλιακού ελέγχου. Πράγματι, το 

50% - 75% από τις συνολικές πιθα-

νές μειώσεις CO2 που θα μπορού-

σαν να προέλθουν από τη συνεπή 

χρήση υαλοπινάκων ηλιακού 

ελέγχου σε όλη την ΕΕ, θα ήταν 

από το Νότο. Αλλά ακόμα και στις 

ψυχρότερες, βορειότερες ζώνες 

έχουν θέση οι υαλοπίνακες ηλια-

κού ελέγχου και θα μπορούσαν 

ενίοτε να εξαλείψουν την ανάγκη 

για κλιματισμό. Οι υαλοπίνακες 

ηλιακού ελέγχου είναι συνήθως 

και χαμηλού συντελεστή εκπο-

μπής, σχεδιασμένοι για μόνωση, 

έτσι ώστε η θερμότητα που θέλε-

τε να διατηρήσετε στο εσωτερικό 

να διατηρείται.

Το σενάριο 3 αντανακλά τον τρέ-

χοντα ρυθμό αύξησης των επιπέ-

δων κλιματισμού στην Ευρώπη. 

Στην πράξη αναμένουμε αύξηση 

της χρήσης κλιματισμού σε ολό-

κληρη την Ευρώπη, οπότε η κατα-

νάλωση ενέργειας στα κτίρια της 

Ευρώπης θα αυξηθεί σημαντικά. 

Το σενάριο 4 υποθέτει ότι η χρή-

ση κλιματισμού στην Ευρώπη θα 

εναρμονιστεί κάπου κοντά στην 

τρέχουσα πρακτική των ΗΠΑ. Δε 

θα ήταν παράλογο να αναμένου-

με η πραγματικότητα να βρίσκεται 

κάπου ανάμεσα στα σενάρια 3 και 4.

Το κύριο μήνυμα για τους υπεύθυ-

νους χάραξης πολιτικής επομένως 

είναι ότι θα μπορούσαν να απο-

φευχθούν από 15 έως 85 εκατομ-

μύρια τόνοι εκπομπών CO2 ετησί-

ως ανάλογα με το ρυθμό με τον 

οποίο εγκαθίστανται υαλοπίνακες 

ηλιακού ελέγχου ή αντικαθίστα-

νται σε καινούργια ή υπάρχοντα 

κτίρια, και με την ταχύτητα με την 

οποία οι Ευρωπαίοι εγκαθιστούν 

κλιματισμό στις οικίες και τους χώ-

ρους εργασίας.

Τι μπορούν να κάνουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής;

Δεν υπάρχει άμεση λύση. Η εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να επιτευχθεί σε όλους τους τομείς και σε όλες τις 

δραστηριότητες. Μικρά σταδιακά βήματα εξοικονόμησης μπορούν στο σύνολό τους να επιτύχουν τους τελικούς 

επιθυμητούς στόχους.

Υπάρχουν ήδη πολλές ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες αλλά δε γίνεται επαρκής αξιοποίησή τους. Οι υαλοπίνακες 

ηλιακού ελέγχου είναι ένα τέλειο παράδειγμα ενός αποδεδειγμένου τρόπου αύξησης της απόδοσης, το οποίο 

μπορεί και πρέπει να παίξει ένα σημαντικότερο ρόλο. Η χρήση υαλοπινάκων ηλιακού ελέγχου παρέχει ένα σενάριο 

"οφέλους-οφέλους-οφέλους": διατήρηση δροσιάς στο εσωτερικό των κτιρίων με τους διαβιούντες άνετους και 

παραγωγικούς, μείωση των περιττών εκπομπών CO2 και αρωγή στη διατήρηση του πλανήτη ψυχρού, αλλά και 

μείωση των ενεργειακών αναγκών και κατ’ επέκταση των δαπανών.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει ενεργά να εξετάσουν τρόπους να προωθηθεί η ευρύτερη χρήση 

υαλοπινάκων ηλιακού ελέγχου στα οικοδομικά έργα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με νομοθετικά μέσα. Για παράδειγμα, 

οι εθνικοί κτιριοδομικοί κανονισμοί θα μπορούσαν να απαιτούν τη χρήση υαλοπινάκων ηλιακού ελέγχου, ιδιαίτερα 

στις χώρες με ηλιοφάνεια, ή με οικονομικά και φορολογικά μέσα να ευνοούνται οι ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, 

ή να υπάρχει συνδυασμός και των δύο.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι υαλοπίνακες ηλιακού ελέγχου μπορούν να 
επιτύχουν εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των εκπομπών CO2.

Εξοικονόμηση παντού,
Ιδιαίτερα στον 
ηλιόλουστο Νότο
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Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής υαλοβιομηχανίας έχουμε ένα Όραμα...

•  Να προσβλέπουμε το μέλλον, να είμαστε καινοτόμοι παροχείς προϊόντων και τεχνολογιών τελευταίας λέξης.

•  Να παρέχουμε λύσεις στις κύριες ανάγκες και προκλήσεις των καιρών μας, τώρα και στο μέλλον.

•  Να εμπνέουμε θαυμασμό και εκτίμηση για τα προϊόντα μας, τα οποία προάγουν τη ζωή των ανθρώπων και το περιβάλλον.

•  Να θεωρούμαστε πολύτιμοι συνεργάτες στην προώθηση της ασφάλειας, της προστασίας, της άνεσης

και του σεβασμού προς το περιβάλλον – να αναγνωριζόμαστε ως υπεύθυνοι και ευαίσθητοι.

•  Να είμαστε ένας τομέας της μεταποιητικής βιομηχανίας τέτοιος που οι υπάλληλοί μας να νιώθουν πάντοτε

υπερήφανοι που δουλεύουν σε αυτόν.

Η Glass for Europe έχει μια ξεκάθαρη Αποστολή...

•  Να επεξηγεί και να προωθεί το Όραμα της υαλοβιομηχανίας.

•  Να επεξηγεί και να προωθεί την αξία και τη συνεισφορά της υαλοβιομηχανίας και των προϊόντων της.

•  Να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μελών στη διαδικασία της χάραξης της πολιτικής.

•  Να συνεισφέρει στις παγκόσμιες πρωτοβουλίες για την πολιτική προϊόντων.

Η Glass for Europe είναι μια επαγγελματική ένωση
που εκπροσωπεί τις ακόλουθες επιχειρήσεις...

•  AGC Flat Glass Europe.

•  Pilkington.

•  Saint-Gobain Glass.

•  Η μελέτη TNO υποστηρίχθηκε επίσης οικονομικά από την Guardian.



GLASS FOR EUROPE

Avenue Louise 89, 1050 Brussels, Belgium  -  T. + 32 (0)2 538 43 77  -  F. +32 (0)2 537 84 69  

info@glassforeurope.com  -  www.glassforeurope.com

Υαλοπίνακες ηλιακού ελέγχου για
μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση
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