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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 
 
  
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Γιώργος Μυλωνάς µε επιστολές του προς τους Υπουργούς 
Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη και Ανάπτυξης κ. Χρήστο 
Φώλια πρότεινε ένα 5ετές πρόγραµµα έκπτωσης δαπανών για την εξοικονόµηση 
ενέργειας σε υφιστάµενα κτίρια χαµηλής ενεργειακής απόδοσης.  
 
Συγκεκριµένα στην επιστολή προτείνεται η εφαρµογή µια ολοκληρωµένης πολιτικής 
εκπτώσεων από το φορολογητέο εισόδηµα για τα επόµενα 5 χρόνια στις δαπάνες 
(υλικά και υπηρεσίες) που συµβάλουν στην εξοικονόµηση ενέργειας σε υφιστάµενα 
κτίρια χαµηλής ενεργειακής απόδοσης είτε πρόκειται για συστήµατα εξωτερικής 
θερµοµόνωσης κτιρίων, θερµοµονωτικά κουφώµατα νέας γενιάς, φωτοβολταϊκά 
πάνελ, λέβητες, ηλιακούς θερµοσίφωνες, συστήµατα αυτοµατισµού, κλπ. 
 
Η πρόταση αυτή του Συνδέσµου κατατέθηκε µε αφορµή το νόµο 3661/2008 «Μέτρα 
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων» µε τον οποίο εναρµονίζεται 
η ελληνική νοµοθεσία µε τη σχετική οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου και τεκµηριώνεται από τους παρακάτω λόγους:  
• Η εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια συνεπάγεται για τη χώρα µας µικρότερη 

εξάρτηση από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, µεγαλύτερο σεβασµό του 
περιβάλλοντος και µειωµένη δαπάνη για την εθνική οικονοµία, σε µια εποχή 
αυξηµένου ανταγωνισµού, όπως αναφέρεται και στην πρώτη παράγραφο της 
αιτιολογικής έκθεσης του σχεδίου νόµου.  

• Στο πλαίσιο αυτό, η προώθηση µέτρων που µπορούν να συµβάλλουν στη 
µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε συνδυασµό µε τον περιορισµό της 
φοροδιαφυγής και την υποστήριξη της ανάπτυξης επενδύσεων στον κλάδο των 
δοµικών θα µπορούσε να αποτελέσει εθνική στρατηγική και ουσιαστική πηγή 
ανάπτυξης για τη χώρα.   

• Όπως εξελίσσονται τα οικονοµικά δεδοµένα, ζητούµενο είναι η εξεύρεση άµεσων 
λύσεων για την αύξηση του ΑΕΠ και του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας. Είναι γνωστή η συνεισφορά της οικοδοµικής δραστηριότητας και των 
συναφών επιχειρήσεων δοµικών υλικών στην ανάπτυξη της χώρας. Κατά την 
παρούσα φάση ο κλάδος αυτός διέρχεται µια περίοδο κρίσης, η οποία µπορεί να 
αναστραφεί µε τη χρήση φορολογικών µέτρων στα θέµατα της εξοικονόµησης 
ενέργειας.  

 
Επισηµαίνεται επίσης, ότι η στρατηγική αυτή κατεύθυνση συντελεί παράλληλα στην 
επίτευξη των στόχων της προστασίας του περιβάλλοντος και την προώθηση της 
«Πράσινης Οικονοµίας» αφού τα µέτρα αυτά συντελούν σε ουσιαστικές µειώσεις στις 
εκποµπές όλων των αερίων ρύπων.  
 
Τέλος, σηµειώνεται ότι παρόµοιες εθνικές στρατηγικές έχουν εφαρµοστεί σε χώρες 
της ΕΕ, αλλά και στη χώρα µας παλαιότερα για τους ηλιακούς θερµοσίφωνες.  
 


