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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΡΩΜΗ
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

«Οικονομική Μεγέθυνση της Ιταλίας - Απελευθερώσεις»
Νόμος 71/2012, 24.03.2012

Το νομοθετικό διάταγμα υπό τον τίτλο «Απελευθερώσεις» που δημοσιεύθηκε στην
ιταλική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 24.03.2012, περιλαμβάνει σειρά μέτρων
που αφορούν στην απελευθέρωση του κλάδου των μεταφορών και το άνοιγμα των
κλειστών επαγγελμάτων.
Το κείμενο του νόμου περιλαμβάνει 98 άρθρα και χωρίζεται σε τρία βασικά μέρη,
ήτοι: Γενικές διατάξεις για τις απελευθερώσεις, Υποδομές και Ευρώπη.
Στα μέτρα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται οι εξής ρυθμίσεις:
- Υποχρεωτική η προκήρυξη διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης πάνω από € 200.000.
- Οι μισθωτικές συμβάσεις των Περιφερειών και των Δήμων θα πρέπει να
δημοσιεύονται στο διαδίκτυο (on line).
- Άμεση κατάργηση των διατάξεων που προβλέπουν τη φοροαπαλλαγή για ακίνητα
που η μη εμπορική χρήση δεν είναι αποκλειστική, αλλά μόνο η επικρατέστερη. Η
ρύθμιση αφορά σε όλες τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης
της Εκκλησίας.
- Οι νέοι που κάνουν την πρακτική τους (stage) σε κάποια Δημόσια Υπηρεσία ή
ιδιωτική επιχείρηση θα έχουν δικαίωμα σε προκαθορισμένη αποζημίωση μετά
τους έξι μήνες πρακτικής.
- Η αναλογία για τα φαρμακεία ορίζεται σε ένα ανά 2.882 κατοίκους, ενώ δε θα
υπάρξουν «ποσοστώσεις» σε διαγωνισμούς για το άνοιγμα νέων φαρμακείων.
- Δίδεται, επιπλέον, στα καταστήματα πώλησης παραφαρμακευτικών προϊόντων, η
δυνατότητα πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων και φαρμακευτικών σκευασμάτων.
- Η ιταλική Υπηρεσία Φαρμάκου (AIFA) θα πρέπει, έως τις 31 Δεκεμβρίου, να
επανεξετάσει τη συσκευασία κάθε φαρμάκου, προκειμένου να προσδιορίσει τη
βέλτιστη συσκευασία αυτού. Θα είναι δυνατή, δηλαδή, και η πώληση
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συσκευασίας μίας δόσης, προκειμένου να μειωθεί η φαρμακευτική δαπάνη της
χώρας.
Θα είναι συνολικά 20 τα δικαστήρια σε ολόκληρη την ιταλική επικράτεια για τις
εταιρείες, ήτοι στα δώδεκα υπάρχοντα τμήματα προστίθενται επιπλέον 8 με έδρα
την πρωτεύουσα της κάθε Περιφέρειας.
Ως ημερομηνία εξόφλησης για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα ορίζεται η
τελευταία ημέρα του μηνός παραλαβής του τιμολογίου.
Προβλέπεται ο διαχωρισμός της εταιρείας «Eni» από τη «Snam», η οποία είναι η
εταιρεία διαχείρισης του δικτύου μεταφοράς και διανομής του φ/α στην Ιταλία. Ο
διαχωρισμός προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2013.
Παραμένει στη δικαιοδοσία των δημάρχων να αποφασίζουν για τον αριθμό των
αδειών ταξί, με προηγούμενη, όμως, έγκριση της Αρχής Μεταφορών. Η Αρχή
Μεταφορών θα διατηρήσει τη δυνατότητα άσκησης έφεσης, στο Περιφερειακό
Διοικητικό Δικαστήριο του Λατίου (TAR Lazio), σε περίπτωση μη ενσωμάτωσης
σχετικών με τον κλάδο ευρωπαϊκών οδηγιών εκ μέρους των Δήμων.
Έως την 31η Μαΐου, θα δημιουργηθεί η Αρχή Μεταφορών, μεταξύ των
αρμοδιοτήτων της οποίας θα είναι η επιβολή διοικητικών κυρώσεων, σε
περίπτωση μη συμμορφώσεως με τις αποφάσεις της.
Έως την 30η Ιουνίου 2013, η Αρχή Μεταφορών θα πρέπει να υποβάλει έκθεση
στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο, σχετική με τους διαφόρους βαθμούς
διαχωρισμού της εταιρείας διαχείρισης των υποδομών του σιδηροδρομικού
δικτύου και της εταιρείας εμπορικής εκμετάλλευσης αυτού, καθώς και την
αποδοτικότητα αυτών.
Τα εφημεριδοπωλεία θα έχουν τη δυνατότητα πώλησης περισσοτέρων προϊόντος
Αύξηση του αριθμού των συμβολαιογράφων κατά 1.000 μέχρι το 2015.
Επιτάχυνση των διαδικασιών για την αποξήλωση των παλαιών εγκαταστάσεων
πυρηνικής ενέργειας.
Δίνεται η δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να εκδίδει ομόλογα για τη
χρηματοδότηση της κατασκευής δημοσίων έργων.
Κατάργηση των πινάκων αμοιβών επαγγελματιών και υποχρέωση, κατόπιν
αιτήματος του πελάτη, επίτευξης συμφωνίας σχετικής με τις αποδοχές (ακόμα και
όχι εγγράφως) για την ανάληψη της έργου.
Αναφορικά με τις εταιρείες μεταξύ επαγγελματιών θεσπίζεται το επαγγελματικό
απόρρητο μεταξύ των εταίρων, η υποχρέωση της λήψης αποφάσεων με
πλειοψηφία των μελών και η ασφάλιση για αστική ευθύνη.
Οι νέοι κάτω των 35 ετών θα δύνανται να ιδρύσουν εταιρεία περιορισμένης
ευθύνης (srl) με δωρεάν συμβολαιογραφική πράξη και μέγιστο κεφάλαιο 10 000
ευρώ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κυβέρνησης Monti από την εφαρμογή του εν λόγω
Νόμου θα επέλθει, μακροπρόθεσμα, αύξηση του ΑΕΠ κατά 11%, αύξηση της
κατανάλωσης κατά 8%, των επενδύσεων κατά 18% και της απασχόλησης κατά 8%.
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