
Η υ ερθέρµανση του  λανήτη είναι ένας 

αναγνωρισµένος κίνδυνος. Οι ε ι τώσεις της είναι 

ακόµη  ιο ε ικίνδυνες στις  όλεις λόγω του φαινόµενου 

της αστικής θερµικής νησίδας αλλά και λόγω της 

εκ οµ ής ρύ ων και αερίων του θερµοκη ίου. 

Η  ρόσφατη αύξηση του αριθµού των µονάδων 

κλιµατισµού στη Νότια Ευρώ η  ροκαλεί αύξηση στο 

κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και διαταράσσει το 

ενεργειακό ισοζύγιο. 

Η αύξηση της θερµοκρασίας του αέρα στα σ ίτια και τις 

 όλεις ε ηρεάζει το αίσθηµα της θερµικής µας άνεσης, 

είτε αυτό αφορά σε εσωτερικούς είτε σε εξωτερικούς 

χώρους, την υγεία µας, την  ενεργειακή κατανάλωση, 

καθώς και το εισοδηµά µας
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Οι Ψυχρές Στέγες συµβάλλουν στην ε ίλυση 

του  ροβλήµατος!

COOL ROOFS
PROMOTION OF COOL ROOFS IN THE EU



ΤΙ είναι οι Ψυχρές Στέγες;

Τα Ψυχρά Υλικά !αραµένουν δροσερά κάτω α!ό τον ήλιο, ανακλώντας την 

ηλιακή ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της ηµέρας και α!οβάλλοντας µε µορφή 

υ!έρυθρης ακτινοβολίας την α!οθηκευµένη θερµότητα κατά τη διάρκεια της 

νύχτας.

Σε αντίθεση µε τις συµβατικές στέγες (στις ο!οίες "!ορεί να σηµειωθεί 

αύξηση της θερµοκρασίας ακόµη και κατά #$%& !άνω α!ό τη θερµοκρασία του 

!εριβάλλοντος κατά τους θερινούς µήνες), η θερµοκρασία των Ψυχρών Στεγών 

!αραµένει ίση ή κοντά στη θερµοκρασία !εριβάλλοντος, ακόµα και κατά τη 

διάρκεια των !ιο ζεστών ηµερών του καλοκαιριού. Όλες οι τεχνικές στέγασης 

θα "!ορούσαν να γίνουν «Ψυχρές»: κεραµίδια, ε!ιχρίσµατα, µεµβράνες, 

ασφαλτικά κεραµίδια, µεταλλικές στέγες. 

Οι τεχνικές των Ψυχρών Στεγών εφαρµόζονται σε όλες τις τυ!ολογίες στεγών, 

τόσο για στέγες µικρής όσο και για στέγες µεγάλης κλίσης.

'εν είναι µόνο οι λευκές στέγες «Ψυχρές». Νέα έγχρωµα υλικά ε!ιφέρουν τα 

ίδια οφέλη δροσισµού στις στέγες διατηρώντας την αρχιτεκτονική αξία του 

κτηρίου. 

Οι Ψυχρές Στέγες είναι: 

Οικονοµικά !ροσιτές

Εύκολες στην εγκατάσταση

Βιώσιµες

Ανθεκτικές

Ασφαλείς

Κάθε κλιµατιζόµενο κτήριο( "!ορεί να ωφεληθεί α!ό µια Ψυχρή Στέγη. 

Πρακτικά, όσο θερµότερο είναι το κλίµα τόσο µεγαλύτερο το όφελος.

Σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας για δροσισµό α!ό την εφαρµογή τεχνολογιών 

ψυχρής στέγης, έχει καταγραφεί σε ολόκληρη την Ευρώ!η, α!ό το Λονδίνο µέχρι 

τη Σικελία. 

Η συνολική εξοικονόµηση ενέργειας θα !ρέ!ει να εκτιµηθεί µε βάση το σύνολο 

των ενεργειακών και !εριβαλλοντικών ε!ι!τώσεων.

ΠΟΥ α!οδίδουν καλύτερα οι Ψυχρές Στέγες;



ΠΟΤΕ !ρέ!ει να εφαρµόζονται οι Ψυχρές Στέγες;

Οι τεχνολογίες αυτές είναι φθηνότερες και !ιο α!οτελεσµατικές όταν 

εφαρµόζονται σε κτήρια υ!ό κατασκευή.  Παρόλα αυτά τα !λεονεκτήµατα των 

ψυχρών στεγών αφορούν σε όλα τα είδη κτιρίων (νέα και υφιστάµενα). 

Η στέγη είναι το στοιχείο του κελύφους του κτηρίου !ου α!αιτεί τη µεγαλύτερη 

συντήρηση.  Στα υφιστάµενα κτήρια, η !ερίοδος ανακαίνισης της στέγης είναι 

η καταλληλότερη !ερίοδος για την εφαρµογή της Ψυχρής Στέγης.

Μειώνουν τις ανάγκες για δροσισµό και το φορτίο αιχµής σε κλιµατιζόµενα 

κτήρια οδηγώντας σε µείωση της εκ!ο"!ής ρύ!ων α!ό τους 

ηλεκτρο!αραγωγικούς σταθµούς

Βελτιώνουν τη θερµική άνεση σε µη κλιµατιζόµενα κτήρια

Αυξάνουν τη διάρκεια ζωής της στέγης, λόγω της µειωµένης θερµικής 

κατα!όνησης,  ελαχιστο!οιώντας µε αυτόν τον τρό!ο την ανάγκη 

συντήρησης  της  καθώς και των σχετικών εξόδων

Συµβάλλουν στην αντιµετώ!ιση του φαινοµένου της αστικής θερµικής 

νησίδας (λιγότερη θερµότητα µεταφέρεται στον !εριβάλλοντα χώρο) και 

βελτιώνουν τις συνθήκες θερµικής άνεσης στους εξωτερικούς χώρους 

των !όλεων 

Μειώνουν την  !ιθανότητα δηµιουργίας νέφους, λόγω των µειωµένων 

εξωτερικών θερµοκρασιών 

ΓΙΑΤΙ να χρησιµο!οιήσετε Ψυχρές Στέγες;



ΠΟΙΟΣ μπορεί να μου δώσει πληροφορίες για τις 

Ψυχρές Στέγες;

Παρακαλούμε επισκεφθείτε 

την ιστοσελίδα μας για 

περισσότερες  πληροφορίες: 

www.coolroofs-eu.eu

Supported by

Στο πλαίσιο του προγράμματος Ε.Ε.Ε. (Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει το έργο «Ψυχρές Στέγες» (Cool Roofs project)) 

που έχει ως σκοπό την προώθηση της τεχνολογίας των Ψυχρών Στεγών στην 

ΕΕ. Η πραγματοποίηση του παραπάνω στόχου επιδιώκεται μέσω τεσσάρων 

βασικών δράσεων που αφορούν: στο τεχνικό κομμάτι, την αγορά, τη νομοθεσία 

καθώς και την επικοινωνία με τους τελικούς χρήστες.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψυχρών Στεγών (EU-CRC) ιδρύθηκε στο πλαίσιο του 

έργου “Ψυχρές Στέγες”, στοχεύοντας να ενώσει όλους τους ενδιαφερόμενους 

φορείς (βιομηχανία, αγορά, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, κυβερνητικούς 

φορείς κλπ.) που δραστηριοποιούνται για την προώθηση και υιοθέτηση των 

Ψυχρών Στεγών στην Ευρώπη. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Ψυχρών Στεγών, όπως επίσης  

και το  πρόγραμμα «Ψυχρές 

Στέγες» συνεργάζονται στενά, 

με το αντίστοιχο Αμερικάνικο 

συμβούλιο για τις ψυχρές 

στέγες  

(US Cool Roof Rating Council).

Εθνικό και Κα οδιστριακό Πανε ιστήµιο Αθηνών

Οµάδα Μελετών Κτηριακού Περιβάλλοντος

www.grbes.phys.uoa.gr

Τεχνολογικό Εκ αιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης

www.teicrete.gr

ABOLIN Co.

www.abolincoolpaints.com

!ήµος Καισαριανής

www.kessariani.gr

Brunel University

www.brunel.ac.uk

Περιφέρεια του Λονδίνου

www.london.gov.uk

Πανε ιστήµιο του La Rochelle

www.leptiab.univ-larochelle.fr

SIPEA Habitat

www.sipea-poitiers.fr

Εθνικός Αντι ρόσω ος της Ιταλίας για τις Νέες 

Τεχνολογίες, την Ενέργεια και την Βιώσιµη 

Οικονοµική Ανά τυξη

www.enea.it

Περιφέρεια του Trapani. Τοµέας Εδαφικού 

Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

www.provincia.trapani.it

Εργαστήριο Ecobios

www.ecobios-solaria.com

Οµοσ ονδία Ευρω αϊκών Ενώσεων 

Θέρµανσης και Κλιµατισµού

www.rehva.eu

Athena Consulting Group

www.athenanet.eu

Την α οκλειστική ευθύνη για το" εριεχόµενο του εντύ ου φέρουν οι συγγραφείς του. Οι α όψεις" ου 
εκφράζονται στην" αρούσα έκδοση δεν α ηχούν κατ΄ανάγκη τις α όψεις της Ευρω αϊκής Ένωσης. Η 

Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή δεν αναλαµβάνει ο οιαδή οτε ευθύνη όσον αφορά τη χρήση ή την ό οια βλάβη 
# ορεί να" ροκύψει ως α οτέλεσµα της χρήσης αυτών των" ληροφοριών


