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Επιστροφή 

ΣΒΒΕ- Πενταετές πρόγραµµα φορολογικής έκπτωσης 
δαπανών για την εξοικονόµηση ενέργειας σε κτίρια 

Να εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδηµα της επόµενης πενταετίας όσες
δαπάνες των πολιτών σχετίζονται µε αγορά υλικών και υπηρεσιών για την
εξοικονόµηση ενέργειας σε υφιστάµενα κτίρια χαµηλής ενεργειακής απόδοσης,
προτείνει ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), µε επιστολή του
προς τον υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, Γεώργιο Αλογοσκούφη. 

Συγκεκριµένα, στην επιστολή του, ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ, Γεώργιος Μυλωνάς,
επισηµαίνει ότι η έκπτωση πρέπει να ισχύει -µεταξύ άλλων- για συστήµατα
εξωτερικής θερµοµόνωσης κτιρίων, θερµοµονωτικά κουφώµατα νέας γενιάς,
φωτοβολταϊκά πάνελ, λέβητες, ηλιακούς θερµοσίφωνες και συστήµατα
αυτοµατισµού.  

Μάλιστα, προσθέτει, κινήσεις όπως αυτή, σε συνδυασµό µε τον περιορισµό της
φοροδιαφυγής και την υποστήριξη των επενδύσεων στον κλάδο των δοµικών
υλικών, θα µπορούσαν να αποτελέσουν εθνική στρατηγική και ουσιαστική πηγή
ανάπτυξης για την Ελλάδα, συµβάλλοντας ταυτόχρονα στην προστασία του
περιβάλλοντος. «Παρόµοιες εθνικές στρατηγικές έχουν εφαρµοστεί σε χώρες
της ΕΕ, αλλά και στην Ελλάδα παλαιότερα, για τους ηλιακούς θερµοσίφωνες»,
προσθέτει.  

Σύµφωνα µε τον κ.Μυλωνά, σήµερα, που ζητούµενο είναι η εξεύρεση άµεσων
λύσεων για την αύξηση του ΑΕΠ και του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, µια τέτοια κίνηση θα ήταν πολλαπλά συµφέρουσα, αφού «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", υπογραµµίζει. 
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