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Συνάντηση εργασίας των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΒΒΕ µε το Γενικό Γραµµατέα του υπουργείου 
Ανάπτυξης, αρµόδιο για θέµατα ενέργειας, κ. Κ. Μουσουρούλη πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 16 ∆εκεµβρίου. 
 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά την εισαγωγική του παρέµβαση, ο κ. Κ. Μουσουρούλης, ανέφερε 
χαρακτηριστικά ότι το 2008 ήταν ιδιαίτερα πλούσιο σε γεγονότα που έδειξαν ότι η γεωπολιτική και τα οικονοµικά της 
ενέργειας, στο βαθµό που δεν θα αλλάξουν τα σηµερινά δεδοµένα, θα δηµιουργήσουν εξαιρετικά µεγάλες ευκαιρίες 
επενδύσεων, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι µε µια σοβαρή και συναινετική ενεργειακή στρατηγική είναι δυνατή η 
µείωση της υπερβολικής εξάρτησης της χώρας µας από εισαγόµενη ενέργεια.   
 
Ειδικότερα, σύµφωνα µε το υπουργείο Ανάπτυξης, οι στόχοι της ενεργειακής µας στρατηγικής αναδεικνύουν τρεις 
προτεραιότητες:  
 
Την ενίσχυση µεγάλων έργων ενεργειακών διασυνδέσεων για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού µέσω της 
διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών. Η Ελλάδα για πρώτη φορά  κατοχυρώνει θέση – κλειδί επάνω στον 
παγκόσµιο ενεργειακό χάρτη ως σύγχρονο διεθνές διαµετακοµιστικό κέντρο ενέργειας.  
 
Τη δηµιουργία αξιόπιστων και σταθερών θεσµικών, ρυθµιστικών και ελεγκτικών πλαισίων, καθώς και τη θέσπιση 
αποτελεσµατικών κανόνων για την οµαλή λειτουργία των ενεργειακών αγορών και του ανταγωνισµού. Κανόνες 
διαφανείς και ισότιµους για όλους, που θα δηµιουργούν το κατάλληλο κλίµα, για την υλοποίηση των αναγκαίων 
ιδιωτικών και δηµόσιων επενδύσεων, όσο και για την προστασία του δηµόσιου συµφέροντος, των καταναλωτών και 
του περιβάλλοντος.  
 
Το σχεδιασµό και τη συνεπή υλοποίηση µιας ολοκληρωµένης περιβαλλοντικής πολιτικής στον ενεργειακό τοµέα, µε 
ενσωµάτωση όλων των κρίσιµων από περιβαλλοντική άποψη Κοινοτικών Οδηγιών αλλά και την προώθηση δράσεων 
περιβαλλοντικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο ενός συνολικού εθνικού χωροταξικού και περιβαλλοντικού σχεδιασµού, που 
θα ελαχιστοποιεί το διοικητικό κόστος, θα εξαλείφει τα εµπόδια και τη γραφειοκρατία και θα µεγιστοποιεί τα οφέλη για 
την εθνική οικονοµία, το περιβάλλον και τη κοινωνία.  
  
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον κ. Κ. Μουσουρούλη στον τοµέα της Εξοικονόµησης Ενέργειας, όπου οι εξελίξεις είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικές. Ενσωµατώθηκε η Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και µε το Ν. 
3661/2008 θεσπίστηκαν µέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης νέων και υφιστάµενων κτιρίων. Ο 
κανονισµός (Κ.Ε.Ν.Α.Κ.) που καθορίζει και προβλέπει όλες τις απαιτούµενες τεχνικές λεπτοµέρειες και προϋποθέσεις, 
ολοκληρώθηκε και δίδεται άµεσα σε δηµόσια διαβούλευση.  
 
Εντός του πρώτου 6µήνου του 2009 ξεκινά η πρακτική εφαρµογή. Με την παρέµβαση αυτή δίνεται ώθηση στην 
κατασκευαστική αγορά, στην αγορά ακινήτων και στην βιοµηχανία δοµικών προϊόντων, αφού η ενεργειακή απόδοση 
θα καταστήσει ελκυστικότερα τα κτίρια που είναι αποδοτικότερα ενεργειακά. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται και 
τονώνεται η οικοδοµική δραστηριότητα στο σύνολό της συµβάλλοντας έτσι στην αύξηση της παραγωγής και εµπορίας 
ποιοτικών και ανταγωνιστικών δοµικών προϊόντων και εξοπλισµού καθώς και στον εξορθολογισµό της εµπορικής αξίας 
των κτιρίων. Παράλληλα, ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα και η εξαγωγική δυνατότητα των εµπλεκοµένων ΜµΕ και η 
εφαρµοσµένη έρευνα στον τοµέα καινοτοµικών προϊόντων, αλλά και δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας στον τοµέα 
της επιθεώρησης και πιστοποίησης κτιρίων.  
 
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Γ. Μυλωνάς παρουσίασε τις προτάσεις του Συνδέσµου, 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.   
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Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ επεσήµανε ότι 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.   
 
Για τους λόγους αυτούς, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ επανέλαβε την πρότασή του για την εφαρµογή µιας 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 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.  
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