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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΡΩΜΗ
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων
ΣΗΜΕΙΩΜΑ
«Απλοποίηση της Ιταλίας»
Νόμος 35/2012, 07.04.2012
Το νομοθετικό διάταγμα υπό τον τίτλο «Απλοποιήσεις» που δημοσιεύθηκε στην
ιταλική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 07.04.2012, περιλαμβάνει σειρά μέτρων
που αφορούν τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες, με κύριο
στόχο την επιτάχυνση του μέσου χρόνου ολοκλήρωσης των διοικητικών διαδικασιών,
την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων για τις επιχειρήσεις και την καλύτερη
εξυπηρέτηση για τους πολίτες.
Το κείμενο του νόμου περιλαμβάνει 63 άρθρα και χωρίζεται σε 3 βασικά μέρη ήτοι:
- Διατάξεις σχετικά με τις απλοποιήσεις,
- Διατάξεις σχετικά με την ανάπτυξη,
- Μεταβατικές Διατάξεις, καταργήσεις άρθρων και έναρξη ισχύος
Τα μέτρα χωρίζονται σε τρεις γενικές κατηγορίες, αυτά που απευθύνονται στους
πολίτες, στη δημόσια διοίκηση και τις επιχειρήσεις. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων,
περιλαμβάνονται οι εξής ρυθμίσεις:
Πολίτες:
- Τα άτομα με αναπηρία θα μπορούν να χρησιμοποιούν το πιστοποιητικό
αναπηρίας για την παραλαβή των ειδικών σημάτων στάθμευσης στο κέντρο της
πόλης, θα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας και θα απολαμβάνουν ένα
ειδικό καθεστώς ΦΠΑ.
- Θα δημιουργηθεί η ενιαία διαδικτυακή πύλη των Πανεπιστημίων, ώστε η
ανακοίνωση και η καταχώρηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων να γίνεται
αποκλειστικά μέσω τηλεματικής.
Επιχειρήσεις:
- Η ψηφιακή ατζέντα αποτελείται από τέσσερα βασικά σημεία: 1) δημιουργία μιας
Αρχής ελέγχου για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και υπερευρυζωνικότητας, δεδομένου ότι το 5,6% του πληθυσμού, ήτοι 3,5 εκατ. Ιταλοί
ευρίσκονται σε «ψηφιακό χάσμα» και περισσότερες από 3000 περιοχές
παρουσιάζουν ελλείψεις σε επίπεδο υποδομών 2) ευρεία δημοσιότητα και
πρόσβαση στις πράξεις των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων με ανάρτησή
τους στο Διαδίκτυο, με στόχο την απόλυτη διαφάνεια 3) χρήση της τεχνολογίας
του «cloud computing» για την αποϋλοποίηση (dematerialisation) και την
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ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών 4) κίνητρα για τη
δημιουργία «έξυπνων πόλεων» (smart communities), δηλαδή εικονικούς χώρους
όπου οι άνθρωποι ανταλλάσουν ιδέες, συζητούν προβλήματα και παρακινούνται
στην εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών λύσεων.
- Παρέχονται διευκολύνσεις για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας,
μειώνοντας, ταυτόχρονα, σημαντικά τον αριθμό των ελέγχων και των
επαληθεύσεων που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας επιχείρησης.
- Έκαστος επιχειρηματίας μπορεί να αποκτήσει όλες τις χρήσιμες για την
επιχείρησή του πληροφορίες έχοντας πρόσβαση στις νέες βάσεις δεδομένων, οι
οποίες θα είναι προσβάσιμες μέσω των ιστοσελίδων των γραφείων εξυπηρέτησης
κοινού του Δήμου.
- Από την 1η Ιανουαρίου 2013, όλα τα δικαιολογητικά που περιέχουν στοιχεία για
τις τεχνικές, οργανωτικές, οικονομικές και χρηματοοικονομικές δυνατότητες κάθε
εταιρείας, θα τα διαχειρίζεται η Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων.
Με τον τρόπο αυτό, οι δημόσιες υπηρεσίες θα μπορούν άμεσα να αναζητούν το
ηλεκτρονικό αρχείο της κάθε εταιρείας και να πραγματοποιούν τους
απαραίτητους ελέγχους, εξοικονομώντας, κατ 'εκτίμηση, περίπου 1,3 δισ. ευρώ
ετησίως, ενώ οι μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) θα εξοικονομήσουν 140
εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
- Κατάργηση της υποχρέωσης σύνταξης και επικαιροποίησης του εγγράφου της
πολιτικής ασφάλειας (DPS). Οι εκτιμώμενες εξοικονομήσεις για τις ΜΜΕ
υπολογίζονται σε περίπου 313 εκ. ευρώ ετησίως.
- Θα θεσμοθετηθεί η «Ενιαία Άδεια Περιβάλλοντος» για τις ΜΜΕ, ώστε η κάθε
εταιρεία να μην εξαναγκάζεται να καταφύγει στις διάφορες αρμόδιες Υπηρεσίες
προκειμένου να εκδώσει τις σχετικές άδειες που άπτονται θεμάτων
περιβάλλοντος, επιφέροντας, με αυτό τον τρόπο, σημαντική εξοικονόμηση πόρων
για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, η οποία υπολογίζεται συνολικά σε πάνω από ένα 1,3
δισ. ευρώ.
Δημόσια Διοίκηση:
- Οι καθυστερήσεις και η μη ολοκλήρωση των διαφόρων διοικητικών διαδικασιών
θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην αξιολόγηση της ατομικής απόδοσης των
διευθυντικών στελεχών.
- Αν η οποιαδήποτε Υπηρεσία του Δημοσίου δεν ολοκληρώσει τη διοικητική πράξη
στην προκαθορισθείσα προθεσμία, ο πολίτης ή η επιχείρηση θα μπορούν να
απευθυνθούν στον διευθύνοντα την εν λόγω Υπηρεσία, ο οποίος θα κληθεί να
ολοκληρώσει την πράξη στο μισό χρόνο της αρχικής προθεσμίας. Προβλέπεται,
επίσης, η διαχειριστική, πειθαρχική και λογιστική ευθύνη, σε περίπτωση μη
ολοκλήρωσης αυτής.
- Όλες οι Δημόσιες Υπηρεσίες θα πρέπει να υποβάλλουν, ετησίως, στην Προεδρία
του Συμβουλίου των Υπουργών λεπτομερή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των
απλοποιήσεων και την τήρηση των προθεσμιών ολοκλήρωσης των διαδικασιών.
Η αρνητική αξιολόγηση, εκ μέρους της Κυβέρνησης, στην οποία θα συμμετέχουν
Ενώσεις Επιχειρηματιών και Καταναλωτών, θα οδηγεί στην αυτόματη περιστολή
κονδυλίων της εν λόγω Υπηρεσίας.
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