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Καλωσορίσατε στο ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ).

Το ΙΜΙ είναι μια ασφαλής ηλεκτρονική εφαρμογή που παρέχει στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές τη δυνατότητα να επι-

κοινωνούν γρήγορα και εύκολα με τους ομολόγους τους σε άλλα κράτη μέλη.

Είτε έχετε ήδη καταχωριστεί είτε σκοπεύετε να καταχωριστείτε ως χρήστης του ΙΜΙ, το έγγραφο αυτό απευθύνεται σε σας. Σας δίνει 

πρώτα γενικές πληροφορίες για το τι είναι και πώς λειτουργεί το ΙΜΙ και στη συνέχεια εξηγεί λεπτομερώς όλες τις σημαντικές λει-

τουργίες του ΙΜΙ και τον τρόπο χρησιμοποίησής τους. Δεν χρειάζεστε βέβαια όλες αυτές τις λειτουργίες. Καθώς το ΙΜΙ είναι διαρθρωμένο 

κατά ενότητες, κάθε λειτουργία του είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες. Συνεπώς, δεν χρειάζεται να διαβάσετε ολόκληρο τον οδηγό. 

Μπορείτε να επιλέξετε απευθείας τη λειτουργία που σας ενδιαφέρει. Επειδή το ΙΜΙ εξελίσσεται διαρκώς, μπορεί στο μέλλον να προστε-

θούν νέες εφαρμογές και νέα κεφάλαια σ’αυτόν τον οδηγό.

Το κεφάλαιο σχετικά με τον ρόλο των συντονιστών απευθύνεται κυρίως στους συντονιστές ΙΜΙ, αλλά ακόμη και αν δεν είστε συντο-

νιστής μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα καθήκοντα του συντονιστή. Το τελευταίο κεφάλαιο περιγράφει πώς προ-

στατεύονται στο ΙΜΙ τα προσωπικά δεδομένα.

Ο οδηγός αυτός εστιάζει στις τεχνικές πτυχές της χρήσης του ΙΜΙ. Δεν δίνει οδηγίες για το κυρίως περιεχόμενο όπως π.χ. την έκταση 

της υποχρέωσης συνεργασίας που έχετε στους διάφορους νομοθετικούς τομείς στους οποίους χρησιμοποιείται το ΙΜΙ, ή τις συγκεκρι-

μένες περιπτώσεις στις οποίες οφείλετε να χρησιμοποιείτε το σύστημα. Στον ιστότοπο του ΙΜΙ θα βρείτε περισσότερο εξειδικευμένα 

ενημερωτικά έγγραφα για το σύστημα (π.χ. τους Οδηγούς χρήσης του ΙΜΙ και την οδηγία για τις Υπηρεσίες καθώς και τις Κατευθυντήριες 

γραμμές για τη χρήση του μηχανισμού προειδοποίησης) στη διεύθυνση:

 › http://ec.europa.eu/imi-net

Στον ιστότοπο του ΙΜΙ θα βρείτε επίσης τον σύνδεσμο μεταφοράς σας στο σύστημα ΙΜΙ και στη βάση εκμάθησης του ΙΜΙ (ένα πανο-

μοιότυπο αντίγραφο του συστήματος χωρίς πραγματικά καταχωρισμένα δεδομένα), καθώς και υλικό εκμάθησης των διαφόρων λει-

τουργιών του ΙΜΙ, ένα έγγραφο με Συχνές ερωτήσεις και ένα Γλωσσάριο IMI. Ορισμένες «επεξηγηματικές σημειώσεις”, που εμφα-

νίζονται με ένα κλικ στα σχετικά εικονίδια και δίνουν πληροφορίες για συγκεκριμένα θέματα, σας παρέχουν πρόσθετη βοήθεια στα 

διάφορα στάδια χρησιμοποίησης του ΙΜΙ.

Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια ή αν επιθυμείτε να διατυπώσετε σχόλια για το ΙΜΙ, επικοινωνήστε με τον εθνικό σας συντονιστή 

ΙΜΙ (NIMIC), ο οποίος είναι αρμόδιος για την εφαρμογή και την ομαλή λειτουργία του ΙΜΙ στη χώρα σας. Ανάλογα με την οργανωτική 

δομή του ΙΜΙ στη χώρα σας, ο NIMIC μπορεί να συγκροτήσει μια εθνική υπηρεσία υποστήριξης για το ΙΜΙ ή να δημιουργήσει αποκε-

ντρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης. Θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών αυτών στον ιστότοπο του ΙΜΙ καθώς και στις 

διάφορες εφαρμογές του συστήματος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε επίσης μία κεντρική υπηρεσία υποστήριξης του ΙΜΙ. Σε περίπτωση που ο NIMIC δεν μπορεί να 

λύσει μόνος του ένα πρόβλημα, μπορεί να επικοινωνήσει με την υπηρεσία υποστήριξης της Επιτροπής στη διεύθυνση 

 › imi-helpdesk@ec.europa.eu ή στο τηλέφωνο 0032-2-29 55470. 

1. Εισαγωγη
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Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η λειτουργία του συστήματος ΙΜΙ και τα πρόσωπα που συμμετέχουν 
σ’αυτή. Παρουσιάζονται οι ρόλοι των αρμοδίων αρχών στο ΙΜΙ και τα διάφορα προφίλ χρήστη.

2.1. Τι είναι το σύστημα ΙΜΙ;
Σύμφωνα με τη νομοθεσία για την εσωτερική αγορά, οι αρμόδιες αρχές του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)1 είναι υποχρεω-

μένες να βοηθούν τις αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών μελών παρέχοντας πληροφορίες. Ορισμένες νομοθετικές ρυθμίσεις επιβάλλουν 

επίσης την επικοινωνία μεταξύ αρχών των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ΙΜΙ είναι ένα ηλεκτρονικό εργαλείο που 

προορίζεται να διευκολύνει τις αρμόδιες αρχές στην καθημερινή ανταλλαγή πληροφοριών. Δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη.

Το ΙΜΙ είναι ένα ενιαίο σύστημα που χρησιμοποιείται σε διάφορους νομοθετικούς τομείς, όπως π.χ. η αναγνώριση των επαγγελματικών 

προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ) και η εποπτεία των μετακινούμενων σε άλλες χώρες παρόχων υπηρεσιών και της διασυνοριακής 

παροχής υπηρεσιών (οδηγία 2006/123/ΕΚ). Το ΙΜΙ επεκτείνεται και σε άλλους τομείς.

2.2. Πώς λειτουργεί το IMI;
Χάρη στο ΙΜΙ διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμοδίων αρχών, οι οποίες μπορούν να εντοπίζουν εύκολα τις αντί-

στοιχες αρχές σε άλλα κράτη μέλη και να επικοινωνούν με αυτές γρήγορα και αποτελεσματικά. Το σύστημα τις βοηθά να ξεπερνούν τα 

πρακτικά εμπόδια επικοινωνίας, τις διαφορές στις διοικητικές δομές, τα προβλήματα γλώσσας και την αβεβαιότητα για το ποια ακριβώς 

είναι η αντίστοιχη αρχή σε άλλα κράτη μέλη.

Το IMI περιλαμβάνει ξεχωριστά τμήματα (εφαρμογές) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα. Οι κύριες εφαρμογές είναι οι εξής:

• Κατάλογος των αρχών σε όλες τις χώρες του ΕΟΧ, που είναι αρμόδιες για την καθημερινή εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με 

την εσωτερική αγορά. Ο κατάλογος είναι εφοδιασμένος με εργαλείο αναζήτησης σε πολλές γλώσσες.

(1) Ο ΕΟΧ αποτελείται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

Ξεπερνώντας το πρόβλημα της γλώσσας – η ‘τέχνη του εφικτού’

Για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ αρχών σε όλη την Ευρώπη, το ΙΜΙ λειτουργεί με καταλόγους προκαθορισμένων και 

προμεταφρασμένων ερωτήσεων και απαντήσεων σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Χρήστης ιταλικής αρχής μπορεί να επιλέξει 

ορισμένες ερωτήσεις στα ιταλικά και να στείλει την αίτηση στην Ουγγαρία. Ο Ούγγρος χρήστης θα δει τις ερωτήσες στα ουγγρικά 

και θα επιλέξει μια προμεταφρασμένη απάντηση. Στη συνέχεια η ιταλική αρχή θα λάβι την απάντηση στα ιταλικά.

Για πιο πολύπλοκες περιπτώσεις, οι αρχές θα πρέπει να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες συντάσσοντας ένα ελεύθερο κεί-

μενο. Για να ελαχιστοποιήσει το πρόβλημα της γλώσσας σ’ αυτή την περίπτωση, το ΙΜΙ προσφέρει δύο επίπεδα υποστήριξης:

 – αναφέρει τις γλώσσες που γνωρίζουν οι χρήστες κάθε αρμόδιας αρχής·

 – παρέχει αυτόματη μετάφραση για συγκεκριμένα ζεύγη γλωσσών ώστε να έχετε μια πρόχειρη μετάφραση του ελεύθε-

ρου κειμένου.

Ως χρήστης του ΙΜΙ, θα πρέπει να προσπαθείτε να χρησιμοποιείτε στο μέτρο του δυνατού μια γλώσσα που γνωρίζει η αρχή με 

την οποία επικοινωνείτε. Γράφετε με όσο το δυνατό μεγαλύτερη σαφήνεια και με μικρές προτάσεις. Έχετε υπόψη σας ότι η 

αυτόματη μετάφραση μπορεί να δώσει μια γενική μόνο ιδέα για το μεταφρασμένο κείμενο και ότι για νομικούς σκοπούς ίσως 

χρειαστεί η επίσημη μετάφραση, ανάλογα με την περίπτωση. 

›

2. Βασικες αρχες
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• Διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αρμοδίων αρχών. Λειτουργεί με καταλόγους προμεταφρασμένων ερωτήσεων και 

απαντήσεων (για τον κάθε νομοθετικό τομέα που υποστηρίζεται από το ΙΜΙ) σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Χάρη στη λειτουργία αυτή 

οι χρήστες μπορούν να επισυνάπτουν έγγραφα και να παρακολουθούν εκκρεμείς αιτήσεις πληροφοριών.

• Διαδικασία αποστολής, παραλαβής και διάδοσης προειδοποιήσεων, σύμφωνα με την οδηγία για τις υπηρεσίες.

• Κατάλογος μητρώων τα οποία τηρούν οι αρμόδιες αρχές σε όλον τον ΕΟΧ. Ο κατάλογος αυτός είναι επίσης εφοδιασμένος με εργα-

λείο αναζήτησης σε πολλές γλώσσες.

2.3. Ποιος συμμετέχει στο ΙΜΙ;

2.3.1. Αρμόδιες αρχές

Τον κύριο ρόλο στο ΙΜΙ παίζουν οι αρμόδιες αρχές των χωρών του ΕΟΧ, οι οποίες χρησιμοποιούν το σύστημα για να ανταλλάσσουν 

πληροφορίες. Αυτές οι αρχές μπορεί να είναι πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στα οποία τα κράτη μέλη έχουν αναθέσει καθή-

κοντα που σχετίζονται με την εφαρμογή της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά. Λειτουργούν σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

2.3.2. Συντονιστές IMI

Οι συντονιστές ΙΜΙ είναι υπεύθυνοι να πιστοποιούν την ταυτότητα των αρμοδίων αρχών που ζητούν πρόσβαση στο σύστημα, να 

παρέχουν τεχνική υποστήριξη και να διασφαλίζουν ότι δίδονται εγκαίρως ικανοποιητικές απαντήσεις στις αιτήσεις άλλων κρατών μελών. 

Όπως και οι αρμόδιες αρχές, οι συντονιστές μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες με άλλες αρχές καταχωρισμένες στο ΙΜΙ.

Οι συντονιστές ΙΜΙ μπορούν επίσης να έχουν συντονιστικό ρόλο σχετικά με συγκεκριμένες διαδικασίες του ΙΜΙ. Για παράδειγμα, ένα 

κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι όλες οι αιτήσεις πρέπει να εγκρίνονται από έναν συντονιστή ΙΜΙ πριν από την αποστολή τους 

σε άλλο κράτος μέλος (= ρόλος σχετικός με το περιεχόμενο).

Κάθε κράτος μέλος έχει έναν εθνικό συντονιστή ΙΜΙ (NIMIC). Κάθε κράτος μέλος έχει τη διακριτική ευχέρεια να ορίζει εξουσιοδοτημέ-

νους συντονιστές IMI (DIMIC) με συντονιστικές αρμοδιότητες σε συγκεκριμένο νομοθετικό τομέα, διοικητική υπηρεσία ή γεωγραφική 

περιφέρεια. Στην εξαιρετική περίπτωση που ένας περιφερειακός DIMIC είναι υπεύθυνος για όλους τους νομοθετικούς τομείς στην 

περιφέρειά του, αποκαλείται Super-DIMIC ή SDIMIC. Ο συντονιστής ΙΜΙ που είναι υπεύθυνος για το σύνολο ενός νομοθετικού τομέα 

εξ ονόματος μιας χώρας ή ομόσπονδης περιφέρειας αποκαλείται LIMIC.

2.3.3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοξενεί και συντηρεί το σύστημα ΙΜΙ στο κέντρο δεδομένων της στο Λουξεμβούργο. Είναι αρμόδια για τις 

μεταφράσεις που καταχωρίζονται στο σύστημα και παρέχει κεντρική υπηρεσία υποστήριξης που βοηθά τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν 

το ΙΜΙ.

2.4. Ρόλοι των αρχών στο IMI
Ανεξάρτητα από τον διαχειριστικό τους ρόλο (συντονιστής ΙΜΙ ή αρμόδια αρχή), οι αρχές που έχουν καταχωριστεί στο ΙΜΙ μπορεί να 

έχουν έναν ή περισσότερους ρόλους σχετικούς με το περιεχόμενο, σε διαδικασία στην οποία τους έχει δοθεί πρόσβαση. Στον παρακάτω 

πίνακα περιγράφονται αυτοί οι ρόλοι.

Διαχειριστικός ρόλος Ρόλος σχετικός με το περιεχόμενο

Είδος αρχής/
Ρόλος στον νομοθετικό τομέα

Ρόλος στη διαδικασία

Αίτηση πληροφοριών Προειδοποιήσεις 

Ρόλος συντονιστή

Συντονιστής αιτήσεων
Συντονιστής προειδοποιήσεων

Θυρίδα εισερχόμενων προειδοποιήσεων

NIMIC

SDIMIC

LIMIC

DIMIC

Αρμόδια αρχή Αρχή (Αιτήσεις) Αρχή (Προειδοποιήσεις)

Εκτός από αυτούς τους ρόλους, οι συντονιστές ΙΜΙ μπορεί επίσης να έχουν έναν ή και τους δύο ακόλουθους διαχειριστικούς ρόλους: 

του συντονιστή επικύρωσης, δηλαδή του συντονιστή που καταχωρίζει ή/και επικυρώνει μια αρχή στο ΙΜΙ, και του συντονιστή πρό-

σβασης, δηλαδή του συντονιστή που είναι αρμόδιος για τη χορήγηση και τη διαχείριση της πρόσβασης μιας αρχής σε συγκεκριμένο 

νομοθετικό τομέα και διαδικασία. Κάθε αρχή διαθέτει έναν συντονιστή επικύρωσης και έναν συντονιστή πρόσβασης για κάθε νομοθε-

τικό τομέα.
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Περισσότερα για τους διάφορους διαχειριστικούς ρόλους θα βρείτε στο κεφάλαιο 9.1.1. Οι σχετικοί με το περιεχόμενο ρόλοι καθο-

ρίζονται για κάθε διαδικασία και περιγράφονται λεπτομερώς στα κεφάλαια 5 και 6.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο σχετικός με το περιεχόμενο ρόλος μιας αρχής δεν εξαρτάται από τον διαχειριστικό της ρόλο. Για παρά-

δειγμα, το υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να είναι NIMIC, να έχει ρόλο αρμόδιας αρχής στη διαδικασία αιτήσεων για τα επαγ-

γελματικά προσόντα, καθώς και ρόλο «θυρίδας εισερχόμενων προειδοποιήσεων» στη διαδικασία προειδοποιήσεων του τομέα των 

υπηρεσιών. Ομοίως, ένα εθνικό εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο μπορεί να είναι DIMIC για τον τομέα των υπηρεσιών, να έχει 

ρόλο συντονιστή αιτήσεων στη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών (αιτήσεις) καθώς και ρόλο αρχής προειδοποιήσεων στη διαδικασία 

προειδοποιήσεων.

2.5. Ρόλοι χρηστών
Κάθε καταχωρισμένη αρχή/ καταχωρισμένος συντονιστής ορίζει ως χρήστη του ΙΜΙ ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα που υπάγονται 

σε αυτή/σε αυτόν. Κάθε χρήστης καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο σύστημα και έτσι αποκτά συγκεκριμένα δικαιώματα χρήστη τα 

οποία ορίζουν τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει στο σύστημα.

Οι αρχές που καταχωρίζονται στο ΙΜΙ διαφέρουν σημαντικά ως προς το μέγεθος και την οργάνωση, γι’αυτό το σύστημα προβλέπει 

αρκετή ευελιξία. Μια μικρή αρχή που διαχειρίζεται περιορισμένο αριθμό αιτήσεων μπορεί να διαθέτει έναν ή δύο χρήστες εξουσιοδο-

τημένους να φέρουν σε πέρας όλες τις λειτουργίες του συστήματος (συνιστάται να καταχωρίζονται τουλάχιστον δύο χρήστες ώστε 

να υπάρχει πάντοτε ένας αντικαταστάτης σε περιόδους διακοπών ή απουσίας λόγω ασθένειας). Από την άλλη πλευρά, μια μεγάλη αρχή 

(π.χ. ένας ιατρικός σύλλογος) μπορεί να διαθέτει ένα μεγάλο τμήμα για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, το οποίο 

διαχειρίζεται ενδεχομένως μεγάλο αριθμό αιτήσεων για πληροφορίες. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταχωρίζει περισσότερους 

από έναν χρήστες ΙΜΙ με σαφείς αρμοδιότητες.

Κάθε καταχωρισμένος χρήστης του ΙΜΙ υπάγεται σε μία μόνο αρμόδια αρχή ή σε έναν συντονιστή.

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται όλοι οι ρόλοι χρηστών που διατίθενται στο ΙΜΙ. Ορισμένοι από αυτούς είναι γενικοί, καθώς δεν 

συνδέονται με συγκεκριμένη εφαρμογή, ενώ άλλοι είναι σχετικοί με κάποια ενότητα νομοθετικού τομέα του ΙΜΙ.

Γενικοί ρόλοι Αιτήσεις πληροφοριών Προειδοποιήσεις

Διαχειριστής τοπικών δεδομένων

Διαχειριστής δεδομένων (μόνο για 

συντονιστές, ανά νομοθετικό τομέα)

Βασικός χρήστης

Θεατής αιτήσεων

Διαχειριστής αιτήσεων

Αναθέτων

Διαχειριστής παραπομπών (μόνο για 

συντονιστές)

Θεατής προειδοποιήσεων

Διαχειριστής προειδοποιήσεων

Υπεύθυνος διάδοσης προειδοποιήσεων 

(μόνο για συντονιστές)

Οι γενικοί ρόλοι χρηστών περιγράφονται στο κεφάλαιο 4 (διαχειριστής τοπικών δεδομένων και βασικός χρήστης) και στο κεφάλαιο 9.1 

(διαχειριστής δεδομένων). Οι ρόλοι χρηστών που συνδέονται με τη διαδικασία αίτησης πληροφοριών περιγράφονται στο κεφάλαιο 

5.2.2. Για τους ρόλους των χρηστών που έχουν σχέση με τη διαδικασία προειδοποιήσεων μπορείτε να ενημερωθείτε στο κεφάλαιο 6.2.3.
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Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε πώς γίνεται η καταχώριση στο ΙΜΙ, ιδίως αν καταχωρίζεστε μετά από 
πρόσκληση συντονιστή ΙΜΙ (=αυτοκαταχώριση).

Περιγράφεται επίσης σ’αυτό η διαδικασία σύνδεσης με το ΙΜΙ, η οποία είναι ίδια για όλους τους χρήστες.

Το ΙΜΙ είναι μια ασφαλής διαδικτυακή εφαρμογή που διατίθεται μόνο σε καταχωρισμένες αρμόδιες αρχές. Οι συντονιστές ΙΜΙ είναι 

υπεύθυνοι για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να χρησιμοποιούν το ΙΜΙ και για την καταχώρισή τους στο σύστημα. Ο συντονιστής 

μπορεί να αποφασίσει να καταχωρίσει μια νέα αρμόδια αρχή ή να προσκαλέσει μια αρχή να καταχωριστεί μόνη της στο ΙΜΙ.

3.1. Καταχώριση στο ΙΜΙ
Η καταχώριση στο ΙΜΙ γίνεται σε συγκεκριμένα στάδια κατά τα οποία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για τη νέα αρχή. Τα στάδια 

αυτά είναι πανομοιότυπα ανεξάρτητα από το αν η καταχώριση γίνεται από συντονιστή ή από την ίδια την αρχή. Σε περίπτωση αυτοκα-

ταχώρισης χρειάζονται μερικά πρόσθετα βήματα όπως περιγράφεται παρακάτω.

3.1.1. Καταχώριση από συντονιστή ΙΜΙ

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένας συντονιστής ΙΜΙ καταχωρίζει την αρχή σας στο ΙΜΙ. Πριν από αυτό, ίσως πρέπει να έχετε ήδη 

επικοινωνήσει με τον συντονιστή σας και να του έχετε κοινοποιήσει ορισμένα δεδομένα, όπως βασικές πληροφορίες για την αρχή σας 

και το πρόσωπο που θα καταχωριστεί ως ο πρώτος χρήστης της αρχής.

Μόλις ο συντονιστής ολοκληρώσει την καταχώριση της αρχής σας, θα σας κοινοποιήσει το προσωπικό σας όνομα χρήστη. Στη συνέχεια 

θα πρέπει να συνδεθείτε με το σύστημα και να ελέγξετε αν είναι σωστά τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί για την αρχή σας στο ΙΜΙ. 

 > Αν είστε ο πρώτος χρήστης της αρχής σας, θα πρέπει να διαβάσετε τα σημεία που αφορούν τη 

διαχείριση τοπικών δεδομένων (κεφάλαιο 4).

 > Αν είστε συντονιστής ΙΜΙ, στο κεφάλαιο 9 θα βρείτε ειδικές οδηγίες για τους συντονιστές σχετικά 

με την αυτοκαταχώριση, την καταχώριση αρχών και την καταχώριση συντονιστών ΙΜΙ.

3.1.2. Αυτοκαταχώριση: οδηγίες για τις αρμόδιες αρχές

Ανάλογα με τους τομείς αρμοδιοτήτων της αρχής σας, ένας συντονιστής ΙΜΙ μπορεί να σας προσκαλέσει να καταχωριστείτε στο ΙΜΙ για 

έναν ή περισσότερους νομοθετικούς τομείς και διαδικασίες που συντονίζει.

3.1.2.1. Πρόσκληση καταχώρισης στο IMI

Θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που θα σας ενημερώνει ότι η αρχή σας έχει προσκληθεί να καταχωριστεί στο IMI. Σε αυτό το 

μήνυμα θα βρείτε το όνομα του συντονιστή IMI που σας έστειλε την πρόσκληση καθώς και την ηλεκτρονική διεύθυνσή του.

Στο ηλεκτρονικό μήνυμα πρόσκλησης θα περιέχεται επίσης σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα καταχώρισης στο IMI καθώς και ένας 

μοναδικός κωδικός καταχώρισης, ο οποίος είναι απαραίτητος για την έναρξη της διαδικασίας καταχώρισης. Επισημαίνεται ότι ο κωδικός 

καταχώρισης ισχύει μόνο για 30 μέρες. Εάν πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης του κωδικού καταχώρισής σας δεν έχετε 

ακόμη καταχωριστεί, το σύστημα θα σας στείλει υπενθύμιση.

3. Πρόσβαση στο ΙΜΙ
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3.1.2.2. Αυτοκαταχώριση: βήμα προς βήμα

 > Έλεγχοι ασφαλείας

Ξεκινώντας τη διαδικασία καταχώρισης, θα υποβληθείτε σε έλεγχο ασφαλείας, δηλαδή, να πληκτρολογήσετε έναν τυχαία παραγόμενο 

κωδικό που εμφανίζεται στην οθόνη. Θα πρέπει επίσης να καταχωρίσετε τον κωδικό καταχώρισης που λάβατε μέσω ηλεκτρονι-

κού μηνύματος.

Ενδέχεται να μην περάσετε με επιτυχία τον έλεγχο ασφαλείας για κάποιον από τους παρακάτω λόγους: ο κωδικός ασφαλείας δεν 

είναι έγκυρος (π.χ. έχει λήξει), η πρόσκληση καταχώρισης έχει ανακληθεί από τον συντονιστή, ή κάποιος άλλος χρήστης της αρχής 

σας έχει ήδη κάνει χρήση του κωδικού για καταχώριση. Εάν ο κωδικός καταχώρισής σας δεν γίνει αποδεκτός, μπορείτε να επικοι-

νωνήσετε με τον συντονιστή που σας προσκάλεσε, ο οποίος ίσως χρειαστεί να αποστείλει νέα πρόσκληση.

 > Καταχώριση δεδομένων της αρχής

Αφού περάσετε με επιτυχία τον έλεγχο ασφαλείας, το σύστημα θα σας ζητήσει μέσα από μια σειρά οθονών να καταχωρίσετε πλη-

ροφορίες σχετικά με την αρχή σας. Σ’αυτές περιλαμβάνονται η ονομασία, τα στοιχεία επικοινωνίας και οι τομείς αρμοδιοτήτων της 

αρχής. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα δεδομένα της αρχής στο κεφάλαιο 4.

 > Στοιχεία του πρώτου χρήστη

Όταν καταχωρίσετε την αρχή σας στο IMI, οφείλετε να καταχωρίσετε επίσης τον πρώτο χρήστη, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να 

συνδεθεί με το σύστημα μόλις επικυρωθεί η καταχώρισή σας. Φροντίστε να καταχωρίσετε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση για τον 

χρήστη, διότι θα λαμβάνει σ’ αυτή σημαντικές κοινοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο πρώτος χρήστης θα αποκτήσει αυτόματα δικαιώματα «διαχειριστή τοπικών δεδομένων», καθώς και τους ρόλους που έχουν σχέση 

με συγκεκριμένη διαδικασία για την οποία έχει προσκληθεί να καταχωριστεί η αρχή του.

 > Ρυθμίσεις νομοθετικού τομέα

Το IMI είναι σχεδιασμένο για να χρησιμοποιείται σε πολλούς νομοθετικούς τομείς που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά. Όταν σας 

προσκαλέσει να καταχωριστείτε στο IMI, ο συντονιστής σας θα υποδείξει και τον νομοθετικό τομέα/είς στον οποίο θα πρέπει να έχετε 

πρόσβαση. Κατά τη διαδικασία αυτοκαταχώρισης, θα χρειαστεί να καταχωρίσετε ορισμένα στοιχεία σχετικά με την αρμοδιότητα της 

αρχής σας σε καθέναν από αυτούς τους τομείς. Ειδικότερα, για κάθε νομοθετικό τομέα, πρέπει να επιλέξετε από έναν κατάλογο 

λέξεων κλειδιών τις λέξεις εκείνες που περιγράφουν καλύτερα την αρμοδιότητα της αρχής σας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύστημα θα σας 

αναθέσει αυτόματα τον ρόλο της «αρμόδιας αρχής» για τον νομοθετικό τομέα. Προτού επικυρώσει την καταχώρισή σας, ο συντονι-

στής επικύρωσης μπορεί ωστόσο να αναθέσει στην αρχή σας άλλον ρόλο.

 > Ολοκλήρωση της αυτοκαταχώρισης

Πριν ολοκληρώσετε την καταχώριση, το σύστημα θα εμφανίσει μια περίληψη των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στο καθένα 

από τα προηγούμενα βήματα. Αυτή η περίληψη θα περιλαμβάνει επίσης ένα όνομα χρήστη το οποίο θα δημιουργήσει το σύστημα 

για τον πρώτο χρήστη που θα καταχωριστεί για την αρχή σας. Μόλις η καταχώριση επικυρωθεί από τον συντονιστή σας, ο πρώτος 

χρήστης θα χρειαστεί αυτό το όνομα χρήστη για να συνδεθεί στο σύστημα.

Για να μη χαθούν το συγκεκριμένο όνομα χρήστη και τα στοιχεία που καταχωρίσατε κατά την αυτοκαταχώριση, το σύστημα θα σας 

ζητήσει να εκτυπώσετε την περίληψη καταχώρισης ή να την αποθηκεύσετε με μορφή εγγράφου Word στον υπολογιστή σας. Θα 

μπορείτε να εγκαταλείψετε τη διαδικασία καταχώρισης μόνο αφού εκτυπώσετε ή αποθηκεύσετε την περίληψη.

3.1.2.3. Η καταχώριση ολοκληρώθηκε: τι γίνεται στη συνέχεια;

Μετά την καταχώρισή σας, θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία της αρχής σας έχουν καταχωριστεί 

με επιτυχία στο IMI. Σε αυτό το μήνυμα θα περιλαμβάνεται περίληψη των στοιχείων που καταχωρίσατε (εκτός από το όνομα χρήστη).

Ταυτόχρονα, ο συντονιστής σας θα ενημερωθεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρισης και για το ότι οφείλει να επικυρώσει 

τη νέα αρχή που καταχωρίστηκε.

Μόλις ο συντονιστής σας πραγματοποιήσει την επικύρωση, θα λάβετε νέο ηλεκτρονικό μήνυμα που θα σας ενημερώνει ότι η αρχή σας 

απέκτησε πρόσβαση στο IMI. Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας σύνδεσης με το 

σύστημα καθώς και έναν σύνδεσμο που θα οδηγεί στο υλικό εκμάθησης του συστήματος (e-learning) που διατίθεται στον ιστότοπο 

του IMI.

3.2. Σύνδεση με το ΙΜΙ
Για να έχετε πρόσβαση στο σύστημα ΙΜΙ, πρέπει να είστε καταχωρισμένος χρήστης και να διαθέτετε όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης 

και κωδικό ασφαλείας.
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3.2.1. Όνομα χρήστη και προσωρινός κωδικός πρόσβασης

Μόλις καταχωριστείτε ως χρήστης του ΙΜΙ, θα λάβετε το προσωπικό σας όνομα χρήστη από τον “διαχειριστή τοπικών δεδομένων” της 

αρχής σας. Εάν είστε ο πρώτος χρήστης της αρχής σας, θα λάβετε το όνομα χρήστη από τον συντονιστή ΙΜΙ που καταχώρισε την αρχή 

σας. Το όνομα χρήστη θα κοινοποιηθεί εκτός του συστήματος (π.χ. μέσω τηλεφώνου ή προσωπικής επαφής).

Αν καταχωρίσετε την αρχή σας εσείς ο ίδιος μετά από πρόσκληση συντονιστή ΙΜΙ, το προσωπικό σας όνομα χρήστη θα σας δοθεί στο 

τέλος της διαδικασίας αυτοκαταχώρισης (βλ. επίσης κεφάλαιο 3.1.2.2).

Αφού καταχωριστείτε ως χρήστης, θα λάβετε δύο αυτόματα ηλεκτρονικά μηνύματα από το σύστημα ΙΜΙ. Το πρώτο μήνυμα περιέχει 

οδηγίες για τη σύνδεση με το σύστημα. Το δεύτερο μήνυμα (που αποστέλλεται 48 ώρες μετά την καταχώριση) περιέχει τον προσωρινό 

σας κωδικό πρόσβασης. Αν είστε ο πρώτος χρήστης της αρχής σας, αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα θα περιέχει επίσης επεξηγήσεις 

σχετικά με το ποια δεδομένα και ποιες ρυθμίσεις θα πρέπει να επικαιροποιήσετε όταν συνδεθείτε με το ΙΜΙ για πρώτη φορά.

3.2.2. Πρώτη σύνδεση με το ΙΜΙ

Κατά την πρώτη σύνδεση αναγράψτε το προσωπικό σας όνομα χρήστη και τον προσωρινό σας κωδικό πρόσβασης. Το σύστημα θα σας 

ζητήσει αμέσως να αλλάξετε τον προσωρινό κωδικό πρόσβασης με κωδικό της επιλογής σας. Μην παραλείψετε να σημειώσετε σε 

ασφαλές σημείο τον νέο κωδικό σας.

Μετά την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης, το σύστημα θα σας ζητήσει να δημιουργήσετε και να επιβεβαιώσετε έναν κωδικό ασφαλείας 

με 12 χαρακτήρες. Ο κωδικός αυτός θα πρέπει να αποτελείται από γράμματα, αριθμούς και σύμβολα. Μην παραλείψετε να σημειώσετε 

σε ασφαλές σημείο αυτόν τον κωδικό.

3.2.3. Επόμενες συνδέσεις 

Αφότου έχετε το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και τον κωδικό ασφαλείας θα μπορείτε ανά πάσα στιγμή να συνδεθείτε με το 

σύστημα ΙΜΙ. Κάθε φορά που θα επιχειρείτε να συνδεθείτε θα πρέπει να αναγράφετε το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και 

3 χαρακτήρες τυχαία επιλεγμένους από τον προσωπικό σας κωδικό ασφαλείας. Έχετε υπόψη σας ότι το σύστημα ΙΜΙ κάνει διάκριση 

μεταξύ κεφαλαίων και μικρών χαρακτήρων.

3.2.4. Εσφαλμένος κωδικός πρόσβασης, κωδικός ασφαλείας ή όνομα χρήστη

Μπορείτε να επιχειρήσετε να συνδεθείτε το πολύ πέντε φορές. Σε περίπτωση που δεν αναγράψετε στις πέντε αυτές προσπάθειες το 

σωστό όνομα χρήστη/ κωδικό πρόσβασης/ κωδικό ασφαλείας, ο λογαριασμός χρήστη κλειδώνεται και πρέπει να ζητήσετε την επανα-

φορά του προσωπικού σας κωδικού πρόσβασης.

 > Ξεχάσατε το όνομα χρήστη

Εάν δεν μπορείτε να θυμηθείτε το προσωπικό σας όνομα χρήστη, επικοινωνήστε με έναν “διαχειριστή τοπικών δεδομένων” της αρχής 

σας, ο οποίος θα σας στείλει το όνομα χρήστη με τρόπο εκτός του συστήματος.

Αν είστε ο μόνος διαχειριστής τοπικών δεδομένων της αρχής σας ή αν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με 

τον διαχειριστή τοπικών δεδομένων και έχετε ξεχάσει το προσωπικό σας όνομα χρήστη, επικοινωνήστε με τον συντονιστή σας ΙΜΙ 

(που είναι υπεύθυνος για την πρόσβαση της αρχής σας στο ΙΜΙ) ο οποίος θα σας βοηθήσει.

 > Ξεχάσατε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης ή κωδικό ασφαλείας

Εάν ξεχάσατε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης ή κωδικό ασφαλείας, επικοινωνήστε με έναν «διαχειριστή τοπικών δεδομένων» 

της αρχής σας ο οποίος θα επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασης. Στη συνέχεια θα λάβετε ένα αυτόματο ηλεκτρονικό μήνυμα με τον 

νέο σας προσωρινό κωδικό πρόσβασης και θα μπορέσετε να συνδεθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες του σημείου 3.2.2.

Εάν ξεχάσετε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης ή κωδικό ασφαλείας και είστε ο μόνος «διαχειριστής τοπικών δεδομένων» της 

αρχής σας, επικοινωνήστε με τον συντονιστή σας ΙΜΙ ο οποίος θα επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασης. Στη συνέχεια θα λάβετε ένα 

αυτόματο ηλεκτρονικό μήνυμα με τον νέο σας προσωρινό κωδικό πρόσβασης και θα μπορέσετε να συνδεθείτε ακολουθώντας τις 

οδηγίες του σημείου 3.2.2.
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Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τον ρόλο του διαχειριστή τοπικών δεδομένων και εξηγεί πώς μπορείτε 
να επικαιροποιήσετε τις πληροφορίες για την αρχή σας και τους χρήστες της στο ΙΜΙ. Εξηγεί επίσης 
ποιες πληροφορίες διατηρεί το ΙΜΙ για κάθε αρχή και πώς πρέπει να γίνεται η επικαιροποίησή τους.

Μόλις καταχωριστεί στο σύστημα ΙΜΙ, κάθε αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των τοπικών της δεδομένων. Οι «διαχειριστές 

τοπικών δεδομένων» είναι εξαιρετικά σημαντικοί για τη λειτουργία αυτή. Ο ρόλος τους είναι ένας από τους γενικούς ρόλους χρήστη 

του ΙΜΙ.

4.1. Δεδομένα και αρμοδιότητες της αρχής

4.1.1. Γενικές πληροφορίες για την αρχή σας

Η όσο το δυνατό συχνότερη επικαιροποίηση των πληροφοριών που έχουν καταχωριστεί στο σύστημα ΙΜΙ για την αρχή σας έχει μεγάλη 

σημασία διότι βοηθά τους χρήστες ΙΜΙ σε άλλα κράτη μέλη να εντοπίζουν την κατάλληλη αρχή με την οποία θέλουν να επικοινωνήσουν. 

Εξασφαλίζεται επίσης ότι τα αυτόματα ηλεκτρονικά μηνύματα του συστήματος ΙΜΙ θα αποστέλλονται στη σωστή ηλεκτρονική διεύθυνση.

Οι γενικές πληροφορίες για την αρχή σας αφορούν τα εξής:

 > Ονομασία και ανεπίσημη ονομασία της αρχής

Η αναγραφή της επίσημης ονομασίας της αρχής σας είναι απαραίτητη για την καταχώρισή σας στο ΙΜΙ. Μετά την καταχώριση, δεν 

θα μπορείτε να τροποποιήσετε την επίσημη ονομασία της αρχής σας. Σε περίπτωση που αυτή είναι εσφαλμένη, ενημερώστε σχετικά 

τον συντονιστή ΙΜΙ που είναι αρμόδιος για την καταχώριση της αρχής σας, ο οποίος θα μπορέσει να τροποποιήσει την ονομασία.

Το ΙΜΙ επιτρέπει επίσης σε κάθε αρχή να επιλέγει την ανεπίσημη ονομασία της με την οποία περιγράφει σαφώς το αντικείμενό της. 

Αυτή η ανεπίσημη ονομασία μεταφράζεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Για να μπορούν οι χρήστες του συστήματος να εντοπίζουν 

μια αρχή, η ονομασία αυτή θα πρέπει να είναι σύντομη και σαφής.

 > Περιγραφή της αρχής

Η ανεπίσημη ονομασία ωστόσο είναι μάλλον απίθανο να αρκεί για την πλήρη περιγραφή του αντικειμένου της αρχής σας. Μπορείτε 

να συντάξετε ένα σύντομο προφίλ της αρχής σας στην επίσημη γλώσσα της χώρας σας και το ΙΜΙ θα το μεταφράσει αυτόματα. 

Μπορείτε, για παράδειγμα, να αναφέρετε αν η αρχή σας λειτουργεί σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, τους κύριους τομείς 

δραστηριοτήτων της και τα καθήκοντά της σ’αυτούς τους τομείς. Το σύντομο προφίλ θα πρέπει να καλύπτει μόνο θέματα που έχουν 

σχέση με τον ρόλο της αρχής στο ΙΜΙ.

4. Διαχείριση της αρχής σας στο ΙΜΙ

› Ρόλος χρήστη: Διαχειριστής τοπικών δεδομένων

Οι χρήστες με δικαιώματα διαχειριστή τοπικών δεδομένων (LDA) μπορούν να επικαιροποιούν τα στοιχεία της αρχής στο ΙΜΙ και 

να καταχωρίζουν κι άλλους χρήστες της αρχής τους στο σύστημα. Οι LDA μπορούν να αλλάζουν τα δικαιώματα χρηστών και να 

επαναφέρουν τους κωδικούς πρόσβασης όλων των χρηστών της αρχής τους.

Ο πρώτος χρήστης αρμόδιας αρχής αναλαμβάνει αυτόματα τον ρόλο του διαχειριστή τοπικών δεδομένων. Η αυτόματη αυτή 

ρύθμιση μπορεί να αλλάξει και ο ρόλος να δοθεί σε άλλον χρήστη. Είναι επίσης δυνατόν να υπάρχουν δύο ή περισσότεροι LDA 

αν ανατεθεί ο ρόλος αυτός σε περισσότερους από έναν χρήστες.
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 > Κατανοητές γλώσσες

Στο ΙΜΙ μπορείτε να δείτε όλες τις γλώσσες τις οποίες καταλαβαίνει η αρχή σας. Αν και το ΙΜΙ παρέχει προμεταφρασμένες ερωτήσεις 

και απαντήσεις, μερικές φορές οι χρήστες ΙΜΙ σε άλλες χώρες μπορεί να επιθυμούν να προσθέσουν μια ερώτηση ή ένα σχόλιο σε 

ελεύθερο κείμενο. Είναι συνεπώς χρήσιμο να γνωρίζουν ποιες γλώσσες είναι κατανοητές στους χρήστες της αρχής σας.

 > Στοιχεία επικοινωνίας

Θα σας ζητηθεί επίσης να καταχωρίσετε βασικά στοιχεία επικοινωνίας της αρχής σας, όπως διεύθυνση, τηλέφωνο και ιστότοπο. 

Θα πρέπει επίσης να δηλώσετε ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας με την αρχή. Φροντίστε να ελέγχετε τακτικά αν υπάρχουν 

μηνύματα στη συγκεκριμένη θυρίδα, δεδομένου ότι αυτή θα χρησιμοποιείται για σημαντικές ανακοινώσεις από το σύστημα προς την 

αρχή σας.

4.1.2. Τομείς αρμοδιότητας

Για να διευκολύνονται άλλοι χρήστες του ΙΜΙ να επικοινωνούν με την κατάλληλη αρχή σε άλλο κράτος μέλος, κάθε αρχή θα πρέπει να 

παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για το αντικείμενό της. Μπορείτε να δηλώσετε το αντικείμενό σας επιλέγοντας από προκαθορισμένους 

καταλόγους έναν τομέα οικονομικής δραστηριότητας ή πολιτικής. 

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας βασίζονται στην “Στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα” (NACE), η οποία παρέχει ιεραρχική δομή όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι τομείς πολιτικής βασίζονται σε έναν 

κατάλογο που περιέχει όλους τους τομείς πολιτικής ευρωπαϊκού χαρακτήρα και παρέχονται επίσης με ιεραρχική δομή. Από τους κατα-

λόγους αυτούς μπορείτε να επιλέξετε μία ή περισσότερες εγγραφές που περιγράφουν το αντικείμενο της αρχής σας.

Αν δεν βρείτε την ακριβή διατύπωση του αντικειμένου της αρχής σας σ’αυτούς τους καταλόγους προσπαθήστε να επιλέξετε τον καλύ-

τερο δυνατό συνδυασμό οικονομικών δραστηριοτήτων και τομέων πολιτικής.

Μπορείτε επίσης να δηλώσετε ότι η αρχή σας έχει γενική οριζόντια αρμοδιότητα, ότι δηλαδή είναι αρμόδια για όλους τους τομείς 

οικονομικής δραστηριότητας και πολιτικής σε κάποια συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια. Σε ορισμένα κράτη μέλη αυτό ισχύει π.χ. 

για τους δήμους. Στο ΙΜΙ αυτή η ρύθμιση ισχύει αυτόματα για τους NIMIC και τους SDIMIC.

4.1.3. Ρυθμίσεις για τον νομοθετικό τομέα και τη διαδικασία

4.1.3.1. Δεδομένα περιγραφής του νομοθετικού τομέα

Πρέπει επίσης να δώσετε πληροφορίες για την αρμοδιότητα της αρχής σας σε κάθε νομοθετικό τομέα στον οποίο έχετε πρόσβαση.

Για να σας βοηθήσει, το ΙΜΙ διαθέτει καταλόγους με λέξεις-κλειδιά για κάθε νομοθετικό τομέα. Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μια 

λέξη κατά την καταχώριση της αρχής σας στο ΙΜΙ. Οι διαχειριστές τοπικών δεδομένων της αρχής σας θα πρέπει να ελέγχουν αν η 

επιλογή λέξεων κλειδιών είναι η κατάλληλη και να την επικαιροποιούν αν χρειάζεται.

Οι NIMIC και οι SDIMIC καταχωρίζονται αυτόματα για όλες τις λέξεις κλειδιά, καθώς έχουν οριζόντια αρμοδιότητα. Αυτό δεν μπορεί 

να αλλάξει.

4.1.3.2. Ρυθμίσεις για τη διαδικασία

Σε κάθε αρμόδια αρχή θα δοθεί επίσης πρόσβαση σε μια ή περισσότερες διαδικασίες που λειτουργούν για κάθε νομοθετικό τομέα στον 

οποίο αυτή έχει πρόσβαση (π.χ. για τις υπηρεσίες θα δοθεί πρόσβαση στη διαδικασία αίτησης πληροφοριών και στη διαδικασία προει-

δοποιήσεων). Επίσης, για κάθε διαδικασία, μπορεί να ενεργοποιηθούν ορισμένες ρυθμίσεις (= fl ags) που καθορίζουν τις εργασίες που 

μπορεί να αναλάβει η αρχή.

Οι περισσότερες από αυτές τις ρυθμίσεις καθορίζονται από τον συντονιστή επικύρωσης κατά την καταχώριση ή την επικύρωση της 

αρχής στο ΙΜΙ. Αργότερα αυτές μπορεί να τροποποιηθούν από τον συντονιστή πρόσβασης (τον συντονιστή που είναι υπεύθυνος για την 

πρόσβαση στον συγκεκριμένο νομοθετικό τομέα). Περισσότερα για τις ρυθμίσεις διαδικασίας, τις οποίες διαχειρίζονται οι συντονιστές 

ΙΜΙ θα βρείτε στο κεφάλαιο 9.1.4.

Για τη διαδικασία αίτησης πληροφοριών, κάθε αρχή μπορεί να ενεργοποιήσει την ρύθμιση ανάθεσης χάρη στην οποία μπορείτε να 

διανέμετε τις εισερχόμενες και εξερχόμενες αιτήσις στους σχετικούς χρήστες της ίδιας αρχής. Περισσότερα για την ανάθεση θα βρείτε 

στο κεφάλαιο 5.3.5.

4.1.3.3. Συνδεδεμένοι συντονιστές

Για κάθε διαδικασία στην οποία έχει πρόσβαση, κάθε αρχή συνδέεται με έναν ή περισσότερους συντονιστές που σχετίζονται με το περι-

εχόμενο. Στη διαδικασία αιτήσεων, ο συνδεδεμένος συντονιστής μπορεί να βλέπει τα λεπτομερή στοιχεία των πληροφοριών που 

ανταλλάσσει η αρχή, όχι όμως τα προσωπικά δεδομένα. Οι συνδεδεμένοι συντονιστές μπορούν επίσης να παίξουν ρόλο στη διαδικασία 

έγκρισης ή στη διαδικασία παραπομπής (βλέπε κεφάλαια 5.3.6 και 5.3.7). Στη διαδικασία προειδοποίησης ο συντονιστής που συνδέεται 

με αρχή προειδοποιήσεων μπορεί να παίξει τον ρόλο του συντονιστή προειδοποιήσεων (περισσότερα στο κεφάλαιο 6.2).
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Η αρμόδια αρχή μπορεί να συνδέεται με περισσότερους από έναν συντονιστές για έναν νομοθετικό τομέα. Για παράδειγμα, στην εφαρ-

μογή για τις Υπηρεσίες, ένα περιφερειακό αρχιτεκτονικό επιμελητήριο μπορεί να συνδέεται τόσο με το εθνικό αρχιτεκτονικό επιμελητήριο 

όσο και με το υπουργείο οικονομίας. Ανάλογα με το περιεχόμενο κάθε αίτησης, η περιφερειακή αρχή μπορεί να συνδέσει οποιονδήποτε 

από αυτούς τους δύο συντονιστές στη συγκεκριμένη αίτηση.

Οι συνδεδεμένοι συντονιστές καθορίζονται από τον συντονιστή επικύρωσης κατά την καταχώριση ή την επικύρωση της αρχής στο ΙΜΙ. 

Οι σχέσεις αυτές μπορούν επίσης να επικαιροποιηθούν αργότερα από τον συντονιστή πρόσβασης της αρχής για συγκεκριμένο νομο-

θετικό τομέα. Επίσης, ο διαχειριστής τοπικών δεδομένων της αρχής μπορεί να προσθέσει ή να τροποποιήσει κατάλληλα τους συνδεδε-

μένους συντονιστές του.

4.2. Διαχείριση χρηστών
Κάθε καταχωρισμένη αρχή οφείλει να ορίσει τουλάχιστον ένα πρόσωπο ως χρήστη του ΙΜΙ. Ο πρώτος χρήστης κάθε αρχής αποκτά όλα 

τα δικαιώματα χρήστη που είναι διαθέσιμα για τις εφαρμογές του ΙΜΙ στις οποίες η αρχή του έχει πρόσβαση. Κάθε πρόσθετος χρήστης 

που καταχωρίζεται για την αρχή θα είναι τουλάχιστον βασικός χρήστης. Περισσότερα δικαιώματα μπορεί να δοθούν σε βασικούς χρή-

στες, ώστε αυτοί να αποκτήσουν πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες του ΙΜΙ. Οι βασικοί χρήστες μπορούν να αναζητήσουν μια αρμόδια 

αρχή καταχωρισμένη στο ΙΜΙ και μπορούν να συμβουλευθούν τον κατάλογο μητρώων που τηρείται στο ΙΜΙ.

Κάθε χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή τοπικών δεδομένων μπορεί στη συνέχεια να καταχωρίσει πρόσθετους χρήστες ανάλογα με 

τις ανάγκες. Σε κάθε χρήστη παρέχεται συγκεκριμένο σύνολο δικαιωμάτων χρήστη τα οποία προσδιορίζουν ποια στοιχεία μπορεί να 

βλέπει αυτός και ποια όχι στο σύστημα ΙΜΙ. 

Για να καταχωρίσετε έναν νέο χρήστη πρέπει να αναγράψετε τα παρακάτω στοιχεία:

 > ονοματεπώνυμο·

 > γλώσσα εργασίας που προτιμά (στην οποία θα πραγματοποιείται κάθε επικοινωνία μεταξύ του συστήματος ΙΜΙ και του χρήστη)

 > ηλεκτρονική διεύθυνση – αυτή η διεύθυνση χρησιμοποιείται για όλα τα αυτόματα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλει το 

σύστημα και αφορούν τον συγκεκριμένο χρήστη. Κάθε νέος καταχωριζόμενος χρήστης πρέπει να έχει τη δική του ηλεκτρο-

νική διεύθυνση.

 > αριθμός τηλεφώνου (προαιρετικό)

 > δικαιώματα χρήστη – καθορίζετε τα δικαιώματα που θα έχει ο νέος χρήστης για κάθε νομοθετικό τομέα και κάθε διαδικασία.

Μπορείτε να αλλάξετε τα δικαιώματα χρήστη ανά πάσα στιγμή. Αν είστε ο «διαχειριστής τοπικών δεδομένων» της αρχής σας είστε 

υπεύθυνος να διαχειρίζεστε τα δικαιώματα χρήστη για όλους τους χρήστες της αρχής σας. Έχετε υπόψη σας ότι, ανάλογα με τον ρόλο 

της αρχής στο ΙΜΙ, ορισμένοι ρόλοι χρηστών πρέπει να δίνονται σε έναν τουλάχιστον χρήστη της αρχής.

Οι ρόλοι χρηστών που συνδέονται με τη διαδικασία αίτησης πληροφοριών περιγράφονται στο κεφάλαιο 5. Για τους ρόλους των χρη-

στών που έχουν σχέση με τη διαδικασία προειδοποιήσεων (άρθρα 29 και 32 της οδηγίας για τις υπηρεσίες), μπορείτε να ενημερωθείτε 

στο κεφάλαιο 6 αυτού του οδηγού.
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5. Διαχείριση των αιτήσεων

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ο τρόπος διεκπεραίωσης μιας αίτησης πληροφοριών στο ΙΜΙ. 
Περιγράφονται τα κύρια στάδια της διαδικασίας, από τον βασικό κύκλο ζωής της αίτησης μέχρι και τις 
πιο πολύπλοκες διαδικασίες. Περιγράφονται επίσης όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία, ο ρόλος τους και 
οι ρυθμίσεις που καθορίζουν ποιος κάνει τι. Θα μάθετε πώς να εντοπίζετε τις αιτήσεις σας και θα ενημε-
ρωθείτε για το εργαλείο σύνταξης αναφορών και για τους ρόλους των συντονιστών στη διαδικασία.

Βασική λειτουργία του ΙΜΙ είναι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρχών σε διάφορα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 

Η εφαρμογή του ΙΜΙ που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ αρμοδίων αρχών έχει τον τίτλο διαδικασία αίτησης πληροφοριών. Κάθε 

μεμονωμένο ερώτημα που αποστέλλεται μέσω του συστήματος είναι γνωστό ως αίτηση πληροφοριών ή απλώς αίτηση.

5.1. Ο κύκλος ζωής της αίτησης.
Ο κύκλος ζωής κάθε αίτησης περιλαμβάνει τέσσερα βασικά στάδια:

1. Κάθε αρμόδια αρχή καταχωρισμένη στο ΙΜΙ για τη διαδικασία αίτησης μπορεί να δημιουργήσει και να στείλει αίτηση πληροφοριών 

σε αντίστοιχη αρχή άλλου κράτους μέλους. Το περιεχόμενο της αίτησης εξαρτάται από τον νομοθετικό τομέα και τη συγκεκριμένη 

περίπτωση. Η αρχή που στέλνει την αίτηση αποκαλείται αιτούσα αρχή.

2. Η αρμόδια αρχή που λαμβάνει την αίτηση πληροφοριών διαβάζει την ερώτηση καθώς και ορισμένα στοιχεία για το θέμα (προσωπικά 

δεδομένα δεν εμφανίζονται προτού αναληφθεί ευθύνη για την αίτηση). Αν η ανταποκρινόμενη αρχή κρίνει ότι είναι αρμόδια για 

τη διεκπεραίωση της αίτησης, την αποδέχεται.

3. Η ανταποκρινόμενη αρχή συλλέγει όλες τις πληροφορίες για τις ερωτήσεις που περιέχει η αίτηση και στέλνει την απάντηση στην 

αιτούσα αρχή.

4. Η ανταποκρινόμενη αρχή διαβάζει τις πληροφορίες και αν ικανοποιηθεί από την απάντηση, κλείνει την αίτηση.

Αιτούσα αρχή Ανταποκρινόμενη αρχή

Δημιουργία και αποστολή αίτησης

Αποδοχή πληροφοριών και κλεί-

σιμο αίτησης

Αποδοχή αίτησης

Αποστολή απάντησης

Ο κύκλος ζωής της αίτησης μπορεί να περιλαμβάνει και άλλα στάδια, όπως π.χ. όταν η αιτούσα αρχή δεν ικανοποιηθεί από την απάντηση 

και ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες. Αν η ανταποκρινόμενη αρχή ισχυριστεί ότι δεν μπορεί να δώσει συμπληρωματικές πληρο-

φορίες, η αίτηση μπορεί να παραπεμφθεί σε συντονιστή ΙΜΙ προς γνωμοδότηση. Στο κεφάλαιο αυτό μπορείτε να βρείτε περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές διαδικασίες για τη διεπεραίωση μιας αίτησης πληροφοριών.
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5.2. Ποιοι συμμετέχουν σε μια αίτηση και ποιοι είναι οι ρόλοι τους

5.2.1. Ρόλοι των αρχών για τις αιτήσεις

Όταν χορηγείται στις αρχές πρόσβαση στη διαδικασία αίτησης στο ΙΜΙ, τους ανατίθεται ο ρόλος είτε της αρχής αιτήσεων είτε του 

συντονιστή αιτήσεων . Οι ρόλοι αυτοί καθορίζονται για κάθε νομοθετικό τομέα και είναι ανεξάρτητοι από άλλους ρόλους που μπορεί 

να παίζει η σχετική αρχή στο ΙΜΙ για άλλον σκοπό. 

5.2.1.1. Αρχή (Αιτήσεις)

Αρμόδια αρχή με ρόλο “αρχής αιτήσεων” μπορεί να στέλνει και να λαμβάνει αιτήσεις πληροφοριών για συγκεκριμένο νομοθετικό τομέα 

και οφείλει να είναι συνδεδεμένη με έναν ή περισσότερους συντονιστές αιτήσεων. Αν μια αρχή είναι συνδεδεμένη με περισσότερους 

από έναν συντονιστές αιτήσεων, πρέπει να επιλέγει τον σωστό συντονιστή για κάθε αίτηση.

5.2.1.2. Συντονιστής αιτήσεων

Ο συντονιστής αιτήσεων μπορεί να είναι συνδεδεμένος με αρμόδια αρχή που έχει πρόσβαση στη διαδικασία της αίτησης. Ο συντονιστής 

αιτήσεων μπορεί να παρεμβαίνει αν υπάρχουν προβλήματα στη διεκπεραίωση μιας αίτησης στην οποία συμμετέχει μια αρχή που αυτός 

συντονίζει. Η παρέμβαση του συντονιστή εξαρτάται από τις ρυθμίσεις (fl ags) που έχουν επιλεγεί γι’ αυτόν σχετικά με μια διαδικασία, 

όπως περιγράφεται στα κεφάλαια 5.3.6 και 5.3.7. Οι συντονιστές αιτήσεων μπορούν επίσης να στέλνουν και να λαμβάνουν αιτήσεις. 

5.2.2. Ρόλοι των χρηστών για τις αιτήσεις

5.2.2.1. Διαχειριστής αιτήσεων

Χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή αιτήσεων μπορεί να στέλνει και να απαντά σε αιτήσεις πληροφοριών για λογαριασμό της αρχής 

του. Μπορεί επίσης να αναζητά μια αρμόδια αρχή καταχωρισμένη στο ΙΜΙ και να βλέπει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με αιτήσεις 

άλλων αρχών της χώρας του. Αυτό το προφίλ χρήστη δίνεται σε κάθε αρχή με πρόσβαση στη διαδικασία αιτήσεων, συμπεριλαμβανο-

μένων των αρχών με ρόλο συντονιστή αιτήσεων. Σε κάθε αρχή πρέπει να υπάρχει ένας τουλάχιστον διαχειριστής αιτήσεων με πρόσβαση 

στη διαδικασία αιτήσεων.

5.2.2.2. Θεατής αιτήσεων

Ο θεατής αιτήσεων μπορεί να εμφανίσει, να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει όλα τα στοιχεία αιτήσεων στις οποίες έχει πρόσβαση η αρχή 

του (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται σ’ αυτές), χωρίς όμως να μπορεί να προβεί σε κάποια ενέργεια.

5.2.2.3. Αναθέτων

Ορισμένες μεγαλύτερες αρμόδιες αρχές με μεγάλο αριθμό χρηστών ενδέχεται να επιθυμούν να κατανέμουν τις εισερχόμενες αιτήσεις 

σε διάφορους διαχειριστές αιτήσεων με βάση το θέμα τους ή άλλα κριτήρια. Για παράδειγμα, μια μεγάλη αρχή που καταχωρίζει επαγ-

γελματίες μπορεί να διαθέτει διαφορετικές ομάδες αρμόδιες για τις αιτήσεις που προέρχονται από διαφορετικές χώρες. Κάθε νέα αίτηση 

ΙΜΙ που παραλαμβάνει η εκάστοτε αρχή θα ανατίθεται έτσι στην αντίστοιχη ομάδα.

Ο αναθέτων μπορεί να αναθέτει τη διεκπεραίωση αιτήσεων. Όταν η αρχή ενεργοποιεί τη διαδικασία ανάθεσης, πρέπει να διαθέτει 

τουλάχιστον έναν αναθέτοντα. Ο διαχειριστής τοπικών δεδομένων της αρχής αποκτά αυτόματα δικαιώματα αναθέτοντος. Το προφίλ 

αυτό μπορεί να δοθεί και σε άλλους χρήστες.

5.2.2.4. Διαχειριστής παραπομπών

Ως διαχειριστής παραπομπών λειτουργεί ένας χρήστης του συντονιστή αιτήσεων, ο οποίος συμμετέχει στη διαδικασία παραπομπής. Η 

παραπομπή είναι ένας τρόπος διαβίβασης της διαφωνίας μεταξύ αρμοδίων αρχών σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών στους 

συντονιστές τους. Οι συντονιστές αιτήσεων αποφασίζουν εάν θα συμμετάσχουν σε παραπομπές ή όχι. Εάν αποφασίσουν να συμμετά-

σχουν, ο διαχειριστής παραπομπών οφείλει να εξετάσει την αίτηση και την απάντηση και να δηλώσει αν θεωρεί ικανοποιητική την 

απάντηση. Οι διαχειριστές παραπομπής μπορούν να δουν τα στοιχεία αιτήσεων στις οποίες συμμετέχουν συντονιζόμενες αρχές, εκτός 

από τα προσωπικά δεδομένα. Κάθε αρχή με ρόλο συντονιστή αιτήσεων πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον έναν διαχειριστή 

παραπομπής.

5.3. Διαχείριση αιτήσεων στο ΙΜΙ

5.3.1. Δημιουργία και αποστολή αιτήσεων

Για τη δημιουργία και την αποστολή μιας αίτησης πληροφοριών στο ΙΜΙ, πρέπει να διαθέτετε δικαιώματα διαχειριστή αιτήσεων για 

τον σχετικό νομοθετικό τομέα.
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Αν η αρχή σας έχει πρόσβαση σε περισσότερους από έναν νομοθετικούς τομείς στους οποίους χρησιμοποιείται η εφαρμογή για τις 

αιτήσεις, θα πρέπει να επιλέξετε τον σωστό νομοθετικό τομέα για κάθε αίτηση.

› Αναζήτηση αρμόδιας αρχής

Σημαντικό βήμα για τη δημιουργία μιας αίτησης είναι ο εντοπισμός της αρχής με την οποία επιθυμείτε να επικοινωνήσετε. Για 

τον σκοπό αυτόν, έχετε στη διάθεσή σας διάφορα κριτήρια αναζήτησης, όπως π.χ. καταλόγους λέξεων-κλειδιών χαρακτηριστι-

κών για κάθε τομέα που καλύπτεται από το ΙΜΙ. Αυτές οι λέξεις είναι οι ίδιες με αυτές που έχουν επιλεγεί για κάθε αρχή κατά 

την καταχώρισή της.

Το ΙΜΙ σας επιτρέπει επίσης να κάνετε την αναζήτηση με βάση δικές σας λέξεις-κλειδιά. Έχετε υπόψη ότι η αναζήτηση μέσω 

ελευθέρου κειμένου δίνει μόνο αποτελέσματα που αντιστοιχούν ακριβώς στο κείμενο που αναγράψατε και ότι το σύστημα είναι 

ευαίσθητο σε ειδικούς χαρακτήρες. Για παράδειγμα, αν αναζητάτε μια γαλλική «préfecture”, δεν θα την βρείτε αν πληκτρολογή-

σετε “prefecture”. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς λειτουργεί η αναζήτηση μέσω ελευθέρου κειμένου κάντε κλικ 

στο εικονίδιο «Επεξηγηματικές σημειώσεις».

Αν δεν μπορείτε να βρείτε την αρμόδια αρχή στην οποία θεωρείτε ότι θα πρέπει να απευθυνθείτε, στείλτε την αίτησή σας σε 

έναν συντονιστή ΙΜΙ στο κράτος μέλος παραλαβής, ο οποίος είναι αρμόδιος για τον νομοθετικό τομέα ή την περιοχή που σας 

ενδιαφέρει.

Για κάθε αίτηση πρέπει να δώσετε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την υπόθεση, ορισμένα από τα οποία είναι υποχρεωτικά.

Μπορεί επίσης να χρειαστεί να αιτιολογήσετε την αποστολή της αίτησης και να καθορίσετε ενδεικτική προθεσμία για την απάντηση. 

Προτού αποδεχθεί την αίτησή σας, η ανταποκρινόμενη αρχή μπορεί να αποδεχθεί αυτή την προθεσμία ή να προτείνει μια 

διαφορετική. 

Το IMI σας παρέχει προκαθορισμένες ερωτήσεις σε γενικές κατηγορίες (=ομάδες ερωτήσεων). Αν για έναν νομοθετικό τομέα υπάρχουν 

περισσότερες από μία ομάδες ερωτήσεων, θα πρέπει να επιλέξετε την ομάδα που περιέχει τις ερωτήσεις που επιθυμείτε να στείλετε 

στην αρχή του άλλου κράτους. Μπορείτε να επιλέξετε μόνο μία «ομάδα ερωτήσεων» για κάθε αίτηση.

Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία ερώτηση από τη σχετική ομάδα ερωτήσεων. Αν χρειάζεται, μπορείτε να προσθέσετε σχόλια στην 

ερώτηση διατυπωμένα σε ελεύθερο κείμενο.

› Σχόλια σε ελεύθερο κείμενο

Το ΙΜΙ σας επιτρέπει να διατυπώσετε σχόλια μετά από κάθε προκαθορισμένη ερώτηση. Για κάθε τέτοιο σχόλιο θα πρέπει αν 

ορίσετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσετε. Έτσι η άλλη αρχή θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή αυτόματης μετά-

φρασης για πρόχειρη μετάφραση του σχολίου σας.

Θα δείτε επίσης στην οθόνη ποιες γλώσσες καταλαβαίνει η άλλη αρχή. Αν είναι δυνατό, διατυπώστε τα σχόλια ελευθέρου κει-

μένου σε μια από αυτές τις γλώσσες ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία και να περιοριστεί η ανάγκη για αυτόματη μετάφραση.

Θα μπορείτε επίσης να επισυνάψετε ένα ή περισσότερα έγγραφα και να διατυπώσετε ερωτήσεις σχετικά με αυτά.

Μόλις αναγράψετε τα απαιτούμενα δεδομένα για τη νέα αίτηση, θα μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποθηκεύσετε την αίτηση ως σχέδιο 

και να συνεχίσετε τη συμπλήρωσή της αργότερα. Μπορείτε να βρείτε τα σχέδια αιτήσεων που δημιουργήσατε στον κατάλογο ενεργειών 

σας για τις αιτήσεις.

5.3.2. Διαχείριση εισερχόμενων αιτήσεων 

Όταν η αρχή σας λαμβάνει μια αίτηση, ενημερώνεστε σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα. Αυτό το μήνυμα αποστέλλεται σε όλους τους 

χρήστες με δικαιώματα διαχειριστή αιτήσεων ή, σε περίπτωση που η αρχή σας χρησιμοποιεί την ανάθεση (βλέπε κεφάλαιο 5.3.5.), σε 

όλους τους χρήστες με δικαιώματα αναθέτοντος. Ταυτόχρονα, ένα ηλεκτρονικό μήνυμα αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

επικοινωνίας της αρχής.

5.3.2.1. Αποδοχή αίτησης

Ως “διαχειριστής αιτήσεων” μπορείτε να αποδέχεστε νέες αιτήσεις που αποστέλλονται στην αρχή σας. Οι νέες αιτήσεις εμφανίζονται 

στον κατάλογο ενεργειών σας για τις αιτήσεις με το καθεστώς: «Αναμένεται αποδοχή «.

Όταν ανοίγετε μια νέα αίτηση για πρώτη φορά, βλέπετε περίληψη των κύριων στοιχείων της αίτησης, εκτός από τα προσωπικά δεδο-

μένα που θα σας επέτρεπαν να αναγνωρίσετε το πρόσωπο το οποίο αυτή αφορά (π.χ. τον επαγγελματία). Μέχρις ότου αποδεχθείτε την 
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αίτηση για λογαριασμό της αρχής σας, δεν θεωρείστε «ανταποκρινόμενη αρχή» και συνεπώς δεν μπορείτε να γνωρίζετε την ταυτότητα 

του προσώπου το οποίο αφορά η αίτηση. Επειδή είναι δυνατό να περιέχονται προσωπικά δεδομένα σε έγγραφα που επισυνάπτονται 

στην αίτηση (π.χ. σε πιστοποιητικά ή τίτλους σπουδών), δεν θα μπορείτε να ανοίξετε τους συνημμένους φακέλους μέχρις ότου απο-

δεχθείτε την αίτηση.

Θα μπορείτε ωστόσο να δείτε όλες τις ερωτήσεις και τα σχόλια σχετικά με την αίτηση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 

αφορούν συνημμένα, προτού αποδεχθείτε μια αίτηση.

Αν θεωρείτε ότι η προθεσμία που έχει θέσει η αιτούσα αρχή δεν μπορεί να τηρηθεί, μπορείτε να προτείνετε μια νέα ημερομηνία για 

την απάντηση.

Αν η αρχή σας συνδέεται με περισσότερους από έναν συντονιστές της αίτησης, θα πρέπει να επιλέξετε τον κατάλληλο συντονιστή όταν 

αποδεχθείτε μια νέα εισερχόμενη αίτηση. Αν η αρχή σας έχει, π.χ., αρμοδιότητα τόσο στον τουρισμό όσο και στις υπηρεσίες τροφοδοσίας 

και η αίτηση αφορά την τροφοδοσία, θα πρέπει να επιλέξετε τον συντονιστή που είναι αρμόδιος για τον τομέα τροφοδοσίας. Θα μπο-

ρείτε, αν χρειάζεται, να αλλάξετε τον συντονιστή αιτήσεων σε μεταγενέστερο στάδιο του κύκλου ζωής της αίτησης. 

› Απόρριψη αίτησης

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μια αρμόδια αρχή μπορεί να απορρίψει εξαρχής μια αίτηση. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απορ-

ρίψουν μια αίτηση εφόσον ο συντονιστής ΙΜΙ τους δώσει σχετική άδεια. Οι συντονιστές ΙΜΙ έχουν επίσης τη δυνατότητα να 

απορρίψουν μια αίτηση εξ ονόματος της χώρας τους. Η απόρριψη μιας αίτησης συνεπάγεται ότι η αίτηση θα κλείσει αμέσως. 

Μπορείτε να απορρίψετε την αίτηση μόνο αν γνωρίζετε σίγουρα ότι δεν υπάρχει στη χώρα σας καμία αρχή αρμόδια να 

ασχοληθεί με αυτή. Αν απορρίψετε μια αίτηση θα πρέπει να αιτιολογήσετε την απόφασή σας.

5.3.2.2. Απάντηση σε αίτηση

Μόλις αποδεχθείτε μια αίτηση, θα μπορείτε να δείτε όλα τα στοιχεία της καθώς και τα συνημμένα έγγραφα. Για κάθε ερώτηση θα μπο-

ρείτε να επιλέξετε μια απάντηση από έναν κατάλογο προκαθορισμένων απαντήσεων ή να πληκτρολογήσετε τα δικά σας σχόλια 

ως απάντηση.

Έχετε υπόψη σας ότι το ΙΜΙ δίνει τη δυνατότητα στις δύο αρχές που συμμετέχουν σε μια αίτηση να επικοινωνήσουν προτού δοθεί 

απάντηση. Για παράδειγμα, η ανταποκρινόμενη αρχή μπορεί να ζητήσει περισσότερες λεπτομέρειες ή περισσότερα δικαιολογητικά για 

την υπόθεση ή να δώσει ορισμένες πληροφορίες προτού απαντήσει πλήρως στην αίτηση. Από την πλευρά της η αιτούσα αρχή μπορεί 

να προσθέσει κάποιες λεπτομέρειες ή να διευκρινίσει κάποια σημεία μετά από αίτηση της αρχής του άλλου κράτους μέλους. Η επικοι-

νωνία αυτή εξασφαλίζεται μέσω των δομημένων μηνυμάτων που μπορούν να προστεθούν στην αίτηση. Μόλις μια από τις αρχές 

αποθηκεύσει ένα νέο μήνυμα, η άλλη αρχή θα ενημερωθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα ότι προστέθηκαν νέα στοιχεία στην αίτηση.

Οι δύο αρμόδιες αρχές μπορούν επίσης να επισυνάψουν και άλλα έγγραφα στην αίτηση όσο διαρκεί η διαδικασία. Μέσω συγκεκρι-

μένων προκαθορισμένων σχολίων θα μπορούν να εξηγήσουν τη σχέση των εγγράφων αυτών με την υπόθεση.

5.3.2.3. Διαβίβαση αίτησης

Καθώς διαβάζετε τα στοιχεία της εισερχόμενης αίτησης, μπορεί να διαπιστώσετε ότι η αρχή σας δεν είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωσή 

της. Σ’ αυτή την περίπτωση μπορείτε να την διαβιβάσετε σε άλλη αρμόδια αρχή ή συντονιστή ΙΜΙ της χώρας σας. Θα πρέπει να αιτιο-

λογήσετε γιατί το κάνετε αυτό. Μόλις διαβιβάσετε μια αίτηση, δεν έχετε πλέον καμία ευθύνη γι’αυτήν. Η αιτούσα αρχή θα ενημερωθεί 

με ηλεκτρονικό μήνυμα ότι μια άλλη ανταποκρινόμενη αρχή θα πρέπει πλέον να ασχοληθεί με την αίτηση.

Μπορείτε επίσης να διαβιβάσετε την αίτηση αφού την έχετε αποδεχθεί. Αν διαβιβάσετε αίτηση που έχετε ήδη αποδεχθεί, θα χαθούν 

όλα τα σχέδια απαντήσεων ή σχολίων που καταχωρίσατε.

5.3.2.4. Κατάτμηση αίτησης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να διαπιστώσετε ότι η αρχή σας έχει μερική μόνο αρμοδιότητα για το περιεχόμενο εισερχόμενης 

αίτησης. Για παράδειγμα, μπορείτε να απαντήσετε σε μια ερώτηση που περιέχεται στην αίτηση, αλλά δεν έχετε αρμοδιότητα να ασχο-

ληθείτε με άλλες ερωτήσεις. Σ’ αυτή την περίπτωση μπορείτε να κατατμήσετε την αίτηση διαβιβάζοντας μία ή περισσότερες ερωτήσεις 

σε άλλη αρμόδια αρχή ή συντονιστή ΙΜΙ της χώρας σας. Μπορείτε επίσης να διαβιβάσετε ένα ή περισσότερα συνημμένα της αρχικής 

αίτησης, αντίγραφο όμως του διαβιβασθέντος εγγράφου θα παραμείνει στην αρχική αίτηση. Θα πρέπει να αιτιολογήσετε γιατί χρειάζεται 

η κατάτμηση της αίτησης.

Μόλις κατατμήσετε μια αίτηση, δεν έχετε πλέον καμία ευθύνη για τις διαβιβασθείσες ερωτήσεις και θα πρέπει να απαντήσετε μόνο στις 

υπόλοιπες. Θα εξακολουθήσετε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα συνημμένα που περιλαμβάνονται στην αρχική αίτηση. Οι ερωτήσεις και 

τα συνημμένα που διαβιβάζετε θα αποτελέσουν νέα χωριστή αίτηση.
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Η αιτούσα αρχή θα ενημερωθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα ότι η αίτησή της κατατμήθηκε και ότι μια άλλη ανταποκρινόμενη αρχή θα πρέπει 

πλέον να ασχοληθεί με ορισμένες από τις ερωτήσεις της αίτησης.

5.3.3. Κλείσιμο αίτησης

Ως διαχειριστής αιτήσεων που διεκπεραιώνει μια αίτηση της αρχής σας θα ενημερωθείτε με ηλεκτρονικό μήνυμα ότι δόθηκε απάντηση 

στην αίτηση. Αντίγραφο του μηνύματος αυτού θα αποσταλεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας της αρχής σας. Η αίτηση θα 

εμφανίζεται επίσης στον κατάλογο ενεργειών σας για τις αιτήσεις.

Μπορείτε στη συνέχεια να διαβάσετε τις απαντήσεις που δόθηκαν στις ερωτήσεις που περιείχε η αίτησή σας καθώς και όλα τα σχόλια 

της ανταποκρινόμενης αρχής σε ελεύθερο κείμενο. Η απάντηση ενδέχεται επίσης να περιέχει συνημμένα τα οποία μπορείτε να δείτε. 

Αν η αίτησή σας περιείχε συνημμένα για τα οποία διατυπώσατε ερωτήσεις, μην ξεχάσετε να διαβάσετε τις απαντήσεις (και τα τυχόν 

σχόλια) που δόθηκαν.

Αφού αξιολογήσετε τα στοιχεία που σας στάλθηκαν πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι η απάντηση στην αίτησή σας είναι ικανοποιητική. Αν 

αποδεχθείτε την απάντηση, η αίτηση θα κλείσει. Έχει σημασία να κλείσετε την αίτηση, καθώς ορισμένο διάστημα μετά το κλείσιμό της 

θα διαγραφούν από το σύστημα όλα τα προσωπικά δεδομένα που αυτή περιέχει. Περισσότερα για την προστασία δεδομένων στο ΙΜΙ 

θα βρείτε στο κεφάλαιο 10.

Αν κλείσετε μια αίτηση και στη συνέχεια διαπιστώσετε ότι χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για την ίδια υπόθεση, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αντιγραφής της αίτησης σύμφωνα με το κεφάλαιο 5.3.8.

5.3.4. Αίτηση και παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών

5.3.4.1. Αίτηση συμπληρωματικών πληροφοριών (αιτούσα αρχή)

Ως διαχειριστής αιτήσεων αιτούσας αρχής, μπορεί να θεωρήσετε ότι η απάντηση που λάβατε δεν σας ικανοποιεί. Μπορείτε τότε να 

ζητήσετε συμπληρωματικές πληροφορίες από την ανταποκρινόμενη αρχή. Θα πρέπει να αιτιολογήσετε γιατί το κάνετε αυτό.

 > Θα πρέπει να ζητάτε συμπληρωματικές πληροφορίες μόνο σχετικά με τις αρχικές ερωτήσεις που 

περιείχε η αίτησή σας. Αν επιθυμείτε να διατυπώσετε νέες ερωτήσεις για το ίδιο θέμα, θα πρέπει 

πρώτα να κλείσετε την αρχική αίτηση και μετά να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «Αντιγραφή 

αίτησης» για να δημιουργήσετε μια νέα αίτηση.

Αν η ανταποκρινόμενη αρχή συμφωνεί να δώσει κι άλλες πληροφορίες, θα λάβετε μια νέα απάντηση την οποία ίσως θεωρήσετε 

ικανοποιητική. Τότε μπορείτε να κλείσετε την αίτηση.

Αν η ανταποκρινόμενη αρχή αρνηθεί να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, υπάρχουν διάφορες πιθανότητες. Μπορεί, π.χ., να κατα-

λάβετε γιατί δεν υπάρχουν συμπληρωματικές πληροφορίες και να αποφασίσετε να κλείσετε την αίτηση. Μπορεί να θεωρήσετε ότι 

χρειάζεστε οπωσδήποτε περισσότερες πληροφορίες και να διαβιβάσετε την αίτηση σε συντονιστή αιτήσεων ζητώντας του τη δική του 

γνώμη. Η περίπτωση αυτή περιγράφεται αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 5.3.6.

5.3.4.2. Διεκπεραίωση αίτησης για συμπληρωματικές πληροφορίες (ανταποκρινόμενη αρχή)

Εάν η αιτούσα αρχή δεν είναι ικανοποιημένη με την απάντηση που δώσατε μπορεί να σας στείλει αίτηση για συμπληρωματικές πληρο-

φορίες. Το σύστημα θα ενημερώσει με ηλεκτρονικό μήνυμα τον «διαχειριστή αιτήσεων» της αρχής σας ο οποίος έκανε την τελευταία 

ενέργεια σχετικά με την αίτησή σας. Αντίγραφο του μηνύματος αυτού θα αποσταλεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας της 

αρχής σας. Ο διαχειριστής αιτήσεων θα δει επίσης την αίτηση στον κατάλογο ενεργειών του.

 > Αποδοχή αίτησης για συμπληρωματικές πληροφορίες

Αν κρίνετε ότι μπορείτε να δώσετε τις ζητούμενες λεπτομέρειες, θα πρέπει να αποδεχθείτε την αίτηση για συμπληρωματικές πλη-

ροφορίες. Η αίτηση θα παραμείνει στον κατάλογο ενεργειών σας μέχρις ότου στείλετε τις συμπληρωματικές πληροφορίες. Στη 

συνέχεια, η αιτούσα αρχή μπορεί να θεωρήσει την απάντησή σας ικανοποιητική και να κλείσει την αίτηση.

 > Απόρριψη αίτησης για συμπληρωματικές πληροφορίες

Αν δεν μπορείτε να δώσετε τις πληροφορίες που λείπουν, μπορείτε να απορρίψετε την αίτηση για συμπληρωματικές πληροφορίες, 

Θα πρέπει να αιτιολογήσετε γιατί το κάνετε αυτό.

Η αιτούσα αρχή θα αξιολογήσει την αιτιολόγησή σας και μπορεί να αποδεχθεί ότι οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες. Στη συνέχεια 

θα κλείσει την αίτηση. Αν παρόλα αυτά η αιτούσα αρχή δεν ικανοποιηθεί από την αιτιολόγησή σας, μπορεί να αποφασίσει να παρα-

πέμψει την αίτηση σε έναν συντονιστή IMI προς γνωμοδότηση (περισσότερα για τη διαδικασία παραπομπής θα βρείτε στο κεφά-

λαιο 5.3.6). 
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5.3.5. Διαδικασία ανάθεσης

Χάρη στη διαδικασία ανάθεσης, μεγάλες αρμόδιες αρχές με σημαντικό αριθμό χρηστών ΙΜΙ ή με μεικτές αρμοδιοτήτες (όπου διάφοροι 

χρήστες είναι υπεύθυνοι για διάφορους τομείς) έχουν τη δυνατότητα να αναθέτουν αιτήσεις πληροφοριών σε έναν ή περισσότερους 

διαχειριστές αιτήσεων, ανάλογα με το αντικείμενό τους ή άλλα κριτήρια. Την ανάθεση ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί ο διαχειριστής τοπι-

κών δεδομένων της αρχής. 

Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ανάθεσης αιτήσεων γίνεται από χρήστη της αρχής με δικαιώματα αναθέτοντος.

Κάθε αίτηση μπορεί να γίνει αντικείμενο ανάθεσης ανά πάσα στιγμή του κύκλου ζωής της.

5.3.5.1. Ανάθεση εισερχόμενων αιτήσεων

Όταν μια αρχή λαμβάνει μια νέα εισερχόμενη αίτηση, ο “αναθέτων” ενημερώνεται σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα. Βλέπει επίσης νέα 

αίτηση στον κατάλογο ενεργειών του. Ο «αναθέτων» μπορεί να ανοίξει την αίτηση, να δει τα στοιχεία της (όχι όμως τα προσωπικά 

δεδομένα του προσώπου το οποίο αυτή αφορά) και να αναθέσει την αίτηση σε έναν ή περισσότερους «διαχειριστές αιτήσεων» της αρχής.

Μόλις ανατεθεί μια αίτηση σε ένα «διαχειριστή αιτήσεων», για πρώτη φορά ή μετά από αλλαγή του προσώπου στο οποίο είχε ανατεθεί 

αρχικά, αποστέλλεται στον νέο «διαχειριστή αιτήσεων» ένα αυτόματο ηλεκτρονικό μήνυμα που τον ενημερώνει ότι του ανατέθηκε αίτηση.

Μόνο διαχειριστές αιτήσεων στους οποίους έχει ανατεθεί η αίτηση μπορούν να προβούν σε ενέργεια σχετικά με την αίτηση. Όλοι οι 

υπόλοιποι διαχειριστές αιτήσεων έχουν πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία της αίτησης, αλλά δεν μπορούν να προβούν σε ενέργειες σχετικές 

με την αίτηση για λογαριασμό της αρχής τους.

5.3.5.2. Ανάθεση εξερχόμενων αιτήσεων

Όταν ένας “διαχειριστής αιτήσεων” δημιουργεί μια νέα αίτηση, γίνεται αυτόματα ο διαχειριστής της συγκεκριμένης αίτησης. Ο ανα-

θέτων κάθε αρχής μπορεί να αναθέσει την αίτηση σε πρόσθετους διαχειριστές αιτήσεων μόλις την αποθηκεύσει ως σχέδιο. Διαφορετικά, 

ο διαχειριστής αιτήσεων που δημιούργησε την αίτηση θα είναι ο μόνος διαχειριστής της αίτησης και θα είναι ο μόνος που θα μπορεί να 

προβεί σε ενέργειες σχετικά με την αίτηση.

5.3.5.3. Διαδικασία ανάθεσης σε συντονιστή ΙΜΙ

Οι συντονιστές ΙΜΙ μπορεί επίσης να αποφασίσουν να αναθέσουν αιτήσεις για τις οποίες λειτουργούν ως αιτούσα ή ανταποκρινόμενη 

αρχή. Όταν έχουν τον ρόλο συντονιστή αιτήσεων, θα χρειαστεί να αναθέτουν και αιτήσεις που χρειάζονται έγκριση ή που έχουν παρα-

πεμφθεί σ’αυτούς προς γνωμοδότηση.

Τέτοιες αιτήσεις μπορούν να ανατίθενται μόνο σε χρήστες με δικαιώματα διαχειριστή παραπομπών, όταν είναι αναγκαία η έγκριση ή 

η παρέμβαση της αρχής τους ως συντονιστή αιτήσεων. Οι «διαχειριστές παραπομπών» στους οποίους ανατίθεται συγκεκριμένη αίτηση 

θα μπορούν έτσι να ενεργήσουν κατάλληλα (να εγκρίνουν ή να απορρίψουν την αποστολή της αίτησης/ της απάντησης και να συμφω-

νήσουν ή όχι με τον ισχυρισμό ότι δεν υπάρχουν συμπληρωματικές πληροφορίες). Όλοι οι άλλοι «διαχειριστές παραπομπών» έχουν 

επίσης πρόσβαση στις αιτήσεις, αλλά δεν θα μπορούν να ενεργήσουν σχετικά.

5.3.6. Η διαδικασία παραπομπής

Αν η αιτούσα αρχή ισχυρίζεται ότι πρέπει να λάβει συμπληρωματικές πληροφορίες, μπορεί να αποφασίσει να ζητήσει την παρέμβαση 

του συντονιστή της (= συντονιστής αιτούσας αρχής) και του συντονιστή της ανταποκρινόμενης αρχής (= συντονιστής της ανταπο-

κρινόμενης αρχής) ως διαιτητών.

Η διαδικασία αυτή αποκαλείται παραπομπή.

Οι συντονιστές αιτήσεων αποφασίζουν αν επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διαδικασίες παραπομπής. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις που 

έχουν επιλεγεί, είναι πιθανά τα παρακάτω σενάρια:

1. Παραπομπές δέχεται μόνο ο συντονιστής αιτούσας αρχής

Η αιτούσα αρχή θα ζητήσει τη γνώμη του συντονιστή της σχετικά με το αν η απάντηση που δόθηκε είναι ικανοποιητική. 

Αν αυτός συμφωνεί ότι η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, θα παραπέμψει την αίτηση πίσω στην ανταποκρινόμενη αρχή η οποία 

μπορεί να επανεξετάσει την προηγούμενη απόφασή της και να δεχθεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Μπορεί επίσης να εμμείνει 

στη θέση της και να κλείσει την αίτηση.

Αν ο συντονιστής της αιτούσας αρχής διαφωνήσει με την άποψη της αρχής του και θεωρήσει ικανοποιητική την απάντηση, μπορεί 

να κλείσει την αίτηση.

2. Παραπομπές δέχεται μόνο ο συντονιστής της ανταποκρινόμενης αρχής

Σ’ αυτή την περίπτωση, η αίτηση παραπέμπεται από την αιτούσα αρχή απευθείας στον συντονιστή της ανταποκρινόμενης αρχής προς 

γνωμοδότηση.
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Αν ο συντονιστής συμφωνεί ότι η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, θα επιστρέψει την αίτηση στην ανταποκρινόμενη αρχή η οποία 

μπορεί να επανεξετάσει την προηγούμενη απόφασή της και να δεχθεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Η αρχή μπορεί όμως να 

εμμείνει στην αρχική της θέση, οπότε θα ξαναρχίσει η διαδικασία παραπομπής.

Αν ο συντονιστής της ανταποκρινόμενης αρχής διαφωνήσει με την άποψη της αρχής του και θεωρήσει ικανοποιητική την απάντηση, 

μπορεί να κλείσει την αίτηση.

3. Και οι δύο συντονιστές αποδέχονται παραπομπές

Η αιτούσα αρχή παραπέμπει πρώτα την αίτηση στον συντονιστή της. Αν αυτός συμφωνεί ότι η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, 

παραπέμπει την αίτηση στον συντονιστή της ανταποκρινόμενης αρχής. Η συμμετοχή δύο συντονιστών περιγράφεται στα παραπάνω 

σημεία (1) και (2).

4. Κανένας από τους συντονιστές δεν αποδέχεται παραπομπές

Σ’ αυτή την περίπτωση, οι δύο αρμόδιες αρχές πρέπει να δώσουν λύση στο πρόβλημα χωρίς την παρέμβαση των συντονιστών τους. 

Μόλις η ανταποκρινόμενη αρχή αρνηθεί να δώσει συμπληρωματικές πληροφορίες, η αιτούσα αρχή μπορεί να επαναλάβει το αίτημά 

της. Η ανταποκρινόμενη αρχή μπορεί να επανεξετάσει την προηγούμενη απόφασή της και να δεχθεί να δώσει περισσότερες πληρο-

φορίες ή να εμμείνει στην αρχική θέση της και να κλείσει την αίτηση.

5.3.7. Η διαδικασία έγκρισης

Ορισμένα κράτη μέλη αποφάσισαν ότι οι συντονιστές ΙΜΙ θα πρέπει να ελέγχουν σε κάποιο βαθμό τις αιτήσεις που στέλνονται και λαμ-

βάνονται από αρχές τις οποίες αυτοί συντονίζουν. Αυτό μπορεί να επιβάλλεται από τις εθνικές διοικητικές διαδικασίες.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, κάθε συντονιστής πρέπει να καθορίζει αν θα χρησιμοποιήσει τη διαδικασία έγκρισης για αιτήσεις ή/και απαντή-

σεις των συντονιζόμενων αρχών και για ποιες από τις αρχές αυτές θα το πράξει. Το κεφάλαιο 9.1.4 περιγράφει τη διαχείριση των 

ρυθμίσεων για τη διαδικασία έγκρισης.

Αν μια αρχή υπόκειται σε έγκριση και ο συντονιστής αιτήσεών της πρέπει να εγκρίνει τις αιτήσεις, οι νέες αιτήσεις που θα δημιουργεί 

η αρχή δεν θα αποστέλλονται απευθείας στην ανταποκρινόμενη αρχή, αλλά θα αποστέλλονται πρώτα στον συντονιστή προς εξέταση 

και έγκριση.

Ομοίως, αν μια αρχή υπόκειται σε έγκριση και ο συντονιστής αιτήσεών της πρέπει να εγκρίνει τις απαντήσεις, κάθε απάντηση που θα 

ετοιμάζει η αρχή δεν θα αποστέλλεται απευθείας στην αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους, αλλά θα αποστέλλεται πρώτα στον 

συντονιστή της προς εξέταση και έγκριση.

Αν ο συντονιστής αποφασίσει να μην εγκρίνει μια νέα αίτηση/απάντηση, αυτή θα επιστραφεί στην αρμόδια αρχή η οποία θα πρέπει να 

την αλλάξει σύμφωνα με τις προτάσεις του συντονιστή της. Στη συνέχεια, η διορθωμένη αίτηση/απάντηση θα επιστρέφει στον συντο-

νιστή προς εξέταση και έγκριση.

5.3.8. Αντιγραφή αίτησεων

Στο σύστημα ΙΜΙ οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν νέες αιτήσεις με βάση προηγούμενες. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο 

όταν, π.χ., επιθυμείτε να στείλετε αίτηση σε μια αρχή με την οποία έχετε επικοινωνήσει προηγουμένως για το ίδιο ζήτημα ή όταν επι-

θυμείτε να διατυπώσετε τις ίδιες ερωτήσεις. Μπορείτε επίσης να διατυπώσετε νέες ερωτήσεις για παλαιότερο ζήτημα αν χρειάζεστε 

περισσότερες πληροφορίες για υπόθεση που έχετε ήδη κλείσει στο ΙΜΙ.

Για να κάνετε χρήση αυτής της λειτουργίας, πρέπει να ανοίξετε την αίτηση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως βάση για τη νέα αίτηση. 

Στη συνέχεια επιλέξτε τα δεδομένα που επιθυμείτε να αντιγράψετε στη νέα αίτηση, π.χ. την αρχή με την οποία σκοπεύετε να επικοινω-

νήσετε, τις ερωτήσεις ή τα συνημμένα. Μόλις δημιουργηθεί η νέα αίτηση, μπορείτε να προσθέσετε τα υπόλοιπα στοιχεία.

Κάθε αρμόδια αρχή μπορεί να αντιγράψει οποιαδήποτε αίτηση έχει στείλει ή έχει λάβει σε οποιοδήποτε καθεστώς της αίτησης.

5.3.9. Παρακολούθηση αιτήσεων

Το ΙΜΙ σας επιτρέπει να παρακολουθείτε εύκολα τις αιτήσεις που στέλνει ή λαμβάνει η αρχή σας μέσω του καταλόγου ενεργειών και 

της αυτόματης λειτουργίας ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

5.3.9.1. Κατάλογος ενεργειών για αιτήσεις

Ο κατάλογος ενεργειών για αιτήσεις περιέχει αιτήσεις για τις οποίες καλείστε ως χρήστης να προβείτε σε κάποια ενέργεια. Διατίθεται 

σε διαχειριστές αιτήσεων αρμοδίων αρχών και σε διαχειριστές αιτήσεων/παραπομπών συντονιστών ΙΜΙ. Αν η αρχή σας κάνει χρήση 

της «ανάθεσης», κάθε νέα εισερχόμενη αίτηση ή αίτηση που παραπέμπεται σε σας για πρώτη φορά θα συμπεριληφθεί στον «κατάλογο 

ενεργειών» του χρήστη με δικαιώματα «αναθέτοντος». Μόλις ο «αναθέτων» αναθέσει την αίτηση σε έναν ή περισσότερους χρήστες με 

δικαιώματα «διαχειριστή αιτήσεων» ή «διαχειριστή παραπομπών» η αίτηση θα εμφανίζεται στον κατάλογο ενεργειών τους.

Ανάλογα με το καθεστώς της αίτησης, θα υπάρξουν διάφορες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβείτε για να αναλάβετε μια εκκρε-

μούσα αίτηση. να την αποδεχθείτε και να απαντήσετε, να διαβάσετε μια απάντηση, να κλείσετε μια αίτηση κ.λπ. Ως συντονιστής, μπορεί 
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να επιθυμείτε να εγκρίνετε μια νέα αίτηση/απάντηση πριν από την αποστολή της ή να παρέμβετε στο πλαίσιο της διαδικασίας παραπο-

μπής. Ο κατάλογος ενεργειών για αιτήσεις περιέχει επίσης σχέδια αιτήσεων της αρχής σας.

 > Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά τον κατάλογο ενεργειών σας, ώστε να είστε σε θέση να διαχει-

ρίζεστε τις ανταλλαγές πληροφοριών εγκαίρως και να ανταποκρίνεστε στις υποχρεώσεις σας 

όσον αφορά τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών της ΕΕ.

5.3.9.2. Αναζήτηση αιτήσεων

Κάθε αρχή έχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες αιτήσεις της, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων 

και των εν εξελίξει αιτήσεων καθώς και εκείνων που έχουν κλείσει. Το ΙΜΙ επιτρέπει τον εντοπισμό αιτήσεων με βάση διάφορα κριτήρια 

αναζήτησης όπως το καθεστώς της αίτησης, την ημερομηνία αποστολής ή λήψης της αίτησης ή της χώρας προς ή από την οποία εστάλη/

παραλήφθηκε η αίτηση. Οι συντονιστές αιτήσεων μπορούν επίσης να αναζητούν αιτήσεις για τις οποίες αυτοί είναι συνδεδεμένοι 

συντονιστές.

5.3.9.3. Αυτόματα ηλεκτρονικά μηνύματα

Το σύστημα ΙΜΙ έχει μια λειτουργία αυτόματων μηνυμάτων μέσω των οποίων ειδοποιεί τους χρήστες που συμμετέχουν σε μια αίτηση 

πληροφορίων όταν χρειάζεται να προβούν σε ενέργειες ή όταν υπάρχει σημαντική εξέλιξη σε σχέση με μια αίτηση.

Τα αυτόματα ηλεκτρονικά μηνύματα ενημερώνουν εν συντομία τον χρήστη για την ενέργεια στην οποία πρέπει να προβεί και παρέχουν 

σύνδεσμο για πρόσβαση στο ΙΜΙ. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα ουδέποτε περιέχουν στοιχεία της ίδιας της αίτησης.

Σε περίπτωση μιας νέας εισερχόμενης αίτησης, υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια:

 > Η αρχή δεν κάνει χρήση της “ανάθεσης”: αυτόματο ηλεκτρονικό μήνυμα αποστέλλεται σε όλους τους χρήστες με δικαιώματα 

«διαχειριστή αιτήσεων» με αντίγραφο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αρχής.

 > Η αρχή κάνει χρήση της “ανάθεσης”: αυτόματο ηλεκτρονικό μήνυμα αποστέλλεται στον χρήστη της αρχής με δικαιώματα «αναθέ-

τοντος» με αντίγραφο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αρχής. Μόλις ο «αναθέτων» καταλογίσει την αίτηση σε έναν ή περισσότερους 

«διαχειριστές αιτήσεων» αυτοί θα λάβουν αυτόματο ηλεκτρονικό μήνυμα που θα τους ειδοποιεί ότι μια νέα αίτηση αναμένει αποδοχή.

Κάθε μεταγενέστερο ηλεκτρονικό μήνυμα σχετικό με την αίτηση αποστέλλεται στον διαχειριστή αιτήσεων που έκανε την τελευταία 

ενέργεια. Αντίγραφο του μηνύματος αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας της αρχής.

Όσον αφορά τις εξερχόμενες αιτήσεις, η αιτούσα αρχή ενημερώνεται, π.χ., όταν η αίτησή της προωθηθεί ολόκληρη ή εν μέρει σε μια 

άλλη ανταποκρινόμενη αρχή ή όταν δοθεί η απάντηση.

Καθώς οι δύο συμμετέχουσες αρχές μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω των πεδίων σχολίων, οι διαχειριστές αιτήσεων θα ενημερώ-

νονται με ηλεκτρονικό μήνυμα κάθε φορά που η άλλη αρχή διατυπώνει ένα σχόλιο.

Όταν μια αίτηση παραπέμπεται σε έναν συντονιστή αιτήσεων ΙΜΙ για πρώτη φορά, υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια:

 > Ο συντονιστής δεν κάνει χρήση της “ανάθεσης”: αυτόματο ηλεκτρονικό μήνυμα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση επι-

κοινωνίας του συντονιστή. Εάν οι «διαχειριστές παραπομπών» του συντονιστή δεν έχουν πρόσβαση στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική 

διεύθυνση, το πρόσωπο που διαχειρίζεται την ηλεκτρονική θυρίδα πρέπει να τους ειδοποιήσει ότι μια νέα αίτηση παραπέμφθηκε 

σ’αυτούς (διαβιβάζοντάς τους το ηλεκτρονικό μήνυμα ή με άλλον τρόπο), ώστε αυτοί να βρουν την αίτηση στον «κατάλογο ενεργειών» 

τους για τις αιτήσεις.

 > Ο συντονιστής κάνει χρήση της “ανάθεσης”: αυτόματο ηλεκτρονικό μήνυμα αποστέλλεται στον χρήστη του συντονιστή με δικαι-

ώματα «αναθέτοντος» με αντίγραφο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συντονιστή. Μόλις ο «αναθέτων» καταλογίσει την αίτηση σε 

έναν ή περισσότερους «διαχειριστές αιτήσεων» αυτοί θα λάβουν αυτόματο ηλεκτρονικό μήνυμα που θα τους ειδοποιεί ότι μια νέα 

αίτηση έχει παραπεμφθεί σ’αυτούς.

Κάθε μεταγενέστερο αυτόματο ηλεκτρονικό μήνυμα που σχετίζεται με την παραπομπή αίτησης θα αποστέλλεται στον «διαχειριστή 

παραπομπών» που ενήργησε τελευταίος. Αντίγραφο του μηνύματος αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του 

συντονιστή.

5.3.10. Εργαλείο σύνταξης αναφορών

Οι αρμόδιες αρχές μπορεί να θέλουν να διατηρήσουν αρχείο των αιτήσεων που λαμβάνουν και αποστέλλουν μέσω του ΙΜΙ. Για τον 

σκοπό αυτόν, το ΙΜΙ διευκολύνει τους χρήστες στη δημιουργία, την ηλεκτρονική αποθήκευση και την εκτύπωση αναφορών σχετικά με 

τις αιτήσεις ΙΜΙ. Το σχετικό εργαλείο είναι διαθέσιμο σε όλα τα στάδια διαδρομής μιας αίτησης, ακόμη και στο στάδιο του «σχεδίου 

αίτησης» και, επίσης, αφού κλείσει η αίτηση.

Είναι δυνατό να δημιουργηθούν διάφορα είδη αναφορών, όπως π.χ.:
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 > Πλήρης αναφορά με προσωπικά δεδομένα: περιέχει όλα τα δεδομένα που καταχωρίζονται στο ΙΜΙ ως μέρος της αίτησης: λεπτο-

μέρειες για την αιτούσα και την ανταποκρινόμενη αρχή, για το πρόσωπο το οποίο αφορά η αίτηση (περιλαμβανομένων και προσω-

πικών δεδομένων), ερωτήσεις που διατυπώθηκαν και απαντήσεις που δόθηκαν, σχόλια σε ελεύθερο κείμενο ή ερωτήσεις και σχόλια 

για συνημμένα έγγραφα.

 > Πλήρης αναφορά χωρίς προσωπικά δεδομένα: αυτή η αναφορά είναι πανομοιότυπη με την προηγούμενη, δεν περιέχει όμως τα 

προσωπικά δεδομένα που καταχωρίστηκαν για το πρόσωπο το οποίο αφορά η αίτηση.

 > Προσαρμόσιμη αναφορά: μπορεί να επιθυμείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά που να περιέχει μόνο ορισμένα τμήματα της αίτησης. 

Το σύστημα εμφανίζει κατάλογο με πιθανές επιλογές, όπως δεδομένα της αιτούσας/ ανταποκρινόμενης αρχής, στοιχεία για το πρό-

σωπο το οποίο αφορά η αίτηση, ερωτήσεις που διατυπώθηκαν και άλλα. Η αναφορά θα περιέχει μόνο τα στοιχεία που επιλέξατε.

 > Αναφορά για το πρόσωπο το οποίο αφορά η αίτηση: η αναφορά αυτή μπορεί να δημιουργηθεί μετά από αίτηση του προσώπου 

το οποίο αφορά η αίτηση, το οποίο μπορεί να ζητήσει να δει τις σχετικές με αυτό πληροφορίες που ανταλλάχθηκαν μέσω του ΙΜΙ.

 > Συγκατάθεση του προσώπου το οποίο αφορά η αίτηση: εκτός από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αναφορά για το πρόσωπο 

το οποίο αφορά η αίτηση, η αναφορά αυτή περιλαμβάνει δήλωση αποποίησης ευθύνης και δελτίο συγκατάθεσης το οποίο υπογράφει 

το συγκεκριμένο πρόσωπο δηλώνοντας ότι συμφωνεί για την ανταλλαγή των προσωπικών του δεδομένων.

Κάθε χρήστης με πρόσβαση στη διαδικασία της αίτησης μπορεί να δημιουργήσει αναφορές για τις αιτήσεις της αρχής του. Αν έχετε 

μόνο δικαιώματα «αναθέτοντος» ή «θεατή» θα μπορείτε να δημιουργήσετε αναφορές χωρίς προσωπικά δεδομένα.

Οι συντονιστές αιτήσεων μπορούν επίσης να δημιουργήσουν αναφορές για τις αιτήσεις αρμοδίων αρχών με τις οποίες αυτοί είναι 

συνδεδεμένοι. Οι αναφορές αυτές δεν περιέχουν ποτέ προσωπικά δεδομένα. Οι αναφορές παραμένουν επί 30 ημέρες σε ειδικό τμήμα 

του πίνακα ενεργειών σας.

› Πιστοποιημένες αναφορές στο ΙΜΙ

Οι χρήστες του ΙΜΙ έχουν τη δυνατότητα να ζητούν πιστοποιημένες αναφορές για τις αιτήσεις τους στο ΙΜΙ. Αυτό γίνεται μέσω 

ηλεκτρονικής υπογραφής. Η ηλεκτρονική υπόγραφή που εφαρμόζεται στις αναφορές ΙΜΙ βασίζεται σε αναγνωρισμένο ψηφιακό 

πιστοποιητικό που εκδίδει το βελγικό Certipost για τον νόμιμο αντιπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς και 

Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ηλεκτρονική υπογραφή των αναφορών ΙΜΙ βασίζεται στο πρότυπο PAdES (προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή PDF) και εγγυ-

άται τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την πλήρη αναγνώριση των αναφορών που δημιουργούνται μέσω του συστήματος ΙΜΙ.
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6. Διαχείριση προειδοποιήσεων
(άρθρα 29 και 32 της οδηγίας για τις Υπηρεσίες)

Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις τεχνικές πλευρές της διαχείρισης των προειδοποιήσεων στο ΙΜΙ. Καταγράφει 
τους διαφορετικούς ρόλους που μπορούν να παίξουν οι αρχές και οι μεμονωμένοι χρήστες σε σχέση 
με τον μηχανισμό προειδοποίησης και περιγράφει τον τρόπο χρήσης όλων των λειτουργιών του ΙΜΙ 
για κάθε στάδιο της διαδικασίας προειδοποίησης. Επίσης, εξηγεί τον τρόπο οργάνωσης του συστήματος, 
για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των προειδοποιήσεων.

Στον ιστότοπο του ΙΜΙ θα βρείτε περισσότερα για τις προϋποθέσεις αποστολής προειδοποιήσεων και 
τα πιθανά σενάρια.

6.1. Ο κύκλος ζωής της προειδοποίησης
Ο βασικός κύκλος ζωής μιας προειδοποίησης περιλαμβάνει πέντε στάδια.

1. Κάθε αρχή καταχωρισμένη για τη διαδικασία προειδοποίησης σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του ΕΟΧ μπορεί να ξεκινήσει μια προ-

ειδοποίηση, όταν αντιληφθεί επικίνδυνη δραστηριότητα στον τομέα αρμοδιότητάς της. Υποβάλλει την προειδοποίηση σε συντονιστή 

προειδοποιήσεων της χώρας του. Ο συντονιστής προειδοποιήσεων ελέγχει την προειδοποίηση και τη μεταδίδει σε άλλα κράτη μέλη.

2. Σε κάθε κράτος μέλος-αποδέκτη, ο συντονιστής προειδοποιήσεων που έχει οριστεί ως «θυρίδα εισερχόμενων προειδοποιήσεων» 

επιβεβαιώνει τη λήψη της προειδοποίησης και τη διαδίδει στους κατάλληλους συντονιστές προειδοποιήσεων και τις αρχές προ-

ειδοποιήσεων της χώρας του. Οι συντονιστές προειδοποιήσεων μπορούν να προσθέσουν κι άλλους αποδέκτες.

 > Έχετε υπόψη σας ότι η «υποβολή” και η “διάδοση”, στο πλαίσιο του μηχανισμού προειδοποίησης 

στο ΙΜΙ, αναφέρεται πάντοτε σε ενέργειες που πραγματοποιούνται εντός ενός κράτος μέλους. 

«Μετάδοση” σημαίνει την αποστολή πληροφοριών από ένα κράτος μέλος σε άλλα κράτη μέλη.

3. Το κράτος μέλος εγκατάστασης (ΚΜΕ) του ενδιαφερόμενου παρόχου υπηρεσιών είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της λήξης της 

προειδοποίησης, όταν εξαλειφθεί ο κίνδυνος. Σε περίπτωση που το ΚΜΕ δεν είναι γνωστό, υπεύθυνο για τη λήξη είναι το κράτος 

μέλος που ξεκίνησε την προειδοποίηση.

Οποιαδήποτε αρχή έχει λάβει την προειδοποίηση στο ΚΜΕ μπορεί να υποβάλει πρόταση λήξης της προειδοποίησης. Όλες οι άλλες 

αρχές που συμμετέχουν στην προειδοποίηση στο κράτος αυτό μπορούν να σχολιάσουν την πρόταση λήξης. Όταν επιτευχθεί συμ-

φωνία, ένας επιλεγμένος συντονιστής προειδοποιήσεων (ο «συντονιστής λήξης”) μπορεί να μεταδώσει την πρόταση λήξης σε 

όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

4. Στη συνέχεια, όλα τα άλλα κράτη μέλη που παρέλαβαν την προειδοποίηση έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν αντιρρήσεις για 

τη λήξη της, εάν έχουν πληροφορίες ότι ο κίνδυνος εξακολουθεί να υφίσταται. Οι αρχές προειδοποιήσεων υποβάλλουν αντιρρήσεις 

ως συμπληρωματικές πληροφορίες σε συντονιστή προειδοποιήσεων, ο οποίος μπορεί να τις μεταδώσει σε όλα τα άλλα συμμετέ-

χοντα κράτη μέλη.

 > Έχετε υπόψη σας ότι οι αρχές του κράτους μέλους που προτείνει τη λήξη μπορούν να «σχολιά-

σουν” μια πρόταση λήξης πριν από τη μετάδοσή της. Έπειτα από τη μετάδοση, οι αρχές άλλων 

κρατών μελών μπορούν να «διατυπώσουν αντιρρήσεις” για την πρόταση λήξης.

5. Όταν επιβεβαιωθεί η εξάλειψη του κινδύνου, ο συντονιστής λήξης του ΚΜΕ μπορεί να περατώσει την προειδοποίηση.

Καθόλο τον κύκλο ζωής μιας προειδοποίησης και έως τη λήξη της, όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη μπορούν ανά πάσα στιγμή να 

προσθέσουν συμπληρωματικές πληροφορίες στην προειδοποίηση.
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6.2. Οι συμμετέχοντες στις προειδοποιήσεις και οι ρόλοι τους

6.2.1. Ρόλοι των αρχών για τις προειδοποιήσεις

Όταν χορηγείται στις αρχές πρόσβαση στη διαδικασία προειδοποίησης στο ΙΜΙ, τους ανατίθεται ο ρόλος είτε της αρχής προειδοποιή-

σεων είτε του συντονιστή προειδοποιήσεων. Τουλάχιστον ένας συντονιστής προειδοποιήσεων ορίζεται ως «θυρίδα εισερχόμενων 

προειδοποιήσεων” για το οικείο κράτος μέλος2. Αυτοί οι ρόλοι είναι ανεξάρτητοι από τους άλλους ρόλους που ενδέχεται να παίξει η 

ενδιαφερόμενη αρχή του ΙΜΙ. Για παράδειγμα, ένας εθνικός συντονιστής ΙΜΙ (NIMIC) μπορεί να ενεργήσει ως αρχή προειδοποιήσεων, 

αλλά και μια αρχή που απαντά σε συντονιστή σε σχέση με τη συνήθη ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να ενεργήσει ως συντονιστής 

προειδοποιήσεων.

6.2.1.1. Αρχή προειδοποιήσεων

Οι αρχές προειδοποιήσεων είναι κανονικά αρχές με αρμοδιότητες στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων ή στον 

τομέα του περιβάλλοντος. Μπορούν να ξεκινήσουν μια προειδοποίηση και να την υποβάλουν σε συντονιστή προειδοποιήσεων με τον 

οποίο είναι συνδεδεμένες. Μπορούν ακόμη να παραλάβουν προειδοποιήσεις που τους έχουν αποσταλεί από τη «θυρίδα εισερχόμενων 

προειδοποιήσεων» ή από ένα συντονιστή προειδοποιήσεων και να αντιδράσουν σε αυτές τις προειδοποιήσεις. Μπορούν να υποβάλουν 

προτάσεις λήξης και να τις σχολιάσουν. Αν ένα άλλο κράτος μέλος προτείνει τη λήξη, μπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις στον 

δικό τους συντονιστή προειδοποιήσεων.

6.2.1.2. Συντονιστής προειδοποιήσεων

Αποστολή των συντονιστών προειδοποιήσεων είναι να διασφαλίζουν ότι οι προειδοποιήσεις μεταδίδονται μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο 

και ότι αποτελούν αντικείμενο ορθής επεξεργασίας. Σε γενικές γραμμές, έχουν αρμοδιότητες στους τομείς της υγείας και της ασφάλειας 

των προσώπων ή του περιβάλλοντος. Πρέπει επίσης να έχουν μια καλή γενική εικόνα των διοικητικών δομών που σχετίζονται με προ-

ειδοποιήσεις στο οικείο κράτος μέλος. Οι συντονιστές προειδοποιήσεων μπορούν να μεταδίδουν προειδοποιήσεις σε άλλα κράτη μέλη 

και να προσθέτουν αρχές προειδοποιήσεων και άλλους συντονιστές προειδοποιήσεων ως αποδέκτες εισερχόμενων προειδοποι-

ήσεων. Μπορούν να μεταδίδουν νέες πληροφορίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και αντιρρήσεις για τη λήξη καθώς και προτάσεις 

λήξης προειδοποίησης. Οι συντονιστές προειδοποιήσεων μπορούν επίσης να ασκούν όλες τις λειτουργίες μιας αρχής προειδοποιήσεων. 

Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, μπορούν να ξεκινήσουν μια προειδοποίηση και στη συνέχεια να τη μεταδώσουν οι ίδιοι.

(2) Για καλύτερο συντονισμό και για λόγους προστασίας δεδομένων, η Επιτροπή συνιστά τον καθορισμό μιας και μόνο «θυρίδας εισερχόμενων 
προειδοποιήσεων» ανά κράτος μέλος. Ωστόσο, είναι τεχνικώς δυνατή η καταχώριση πολλών θυρίδων, για παράδειγμα μια για κάθε 
περιφέρεια σε ένα ομοσπονδιακό κράτος μέλος.

Περιγραφή του κύκλου ζωής μιας προειδοποίησης
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6.2.1.3. Θυρίδα εισερχόμενων προειδοποιήσεων

Ένας συντονιστής προειδοποιήσεων που δηλώνεται ως “θυρίδα εισερχόμενων προειδοποιήσεων” αποτελεί το κεντρικό σημείο εισόδου 

προειδοποιήσεων στη χώρα του. Επιβεβαιώνει τη λήψη εισερχόμενης προειδοποίησης και είναι αρμόδιος για την πρώτη διάδοση της 

προειδοποίησης στους συντονιστές και τις αρχές προειδοποιήσεων της χώρας του. Διασφαλίζει ότι η προειδοποίηση προωθείται μόνο 

στους φορείς (συντονιστές ή/και αρχές) που είναι αρμόδιοι για τη διεκπεραίωσή της. Συνεπώς η «θυρίδα εισερχόμενων προειδοποιή-

σεων» πρέπει να γνωρίζει καλά τη διοικητική δομή των κρατών μελών. 

Επίσης, η «θυρίδα εισερχόμενων προειδοποιήσεων» αυτομάτως λαμβάνει κάθε προειδοποίηση που αποστέλλει η χώρα της. Αυτό 

της επιτρέπει να έχει μια γενική εικόνα όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων προειδοποιήσεων.

Η «θυρίδα εισερχόμενων προειδοποιήσεων» έχει δυνατότητα για όλες τις λειτουργίες που έχουν οι συντονιστές προειδοποιήσεων και 

οι αρχές προειδοποιήσεων. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι μπορεί επίσης να ξεκινά προειδοποιήσεις και στη συνέχεια να τις μεταδίδει.

6.2.2. Η ρύθμιση «οριστική έγκριση» για τους συντονιστές προειδοποιήσεων

Το ΙΜΙ παρέχει στα κράτη μέλη κάποια ευελιξία στον καθορισμό της σχέσης μεταξύ αρχών προειδοποιήσεων και συντονιστών προει-

δοποιήσεων. Μπορεί να δοθεί στους συντονιστές προειδοποιήσεων (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ορισθεί ως θυρίδα 

εισερχόμενων προειδοποιήσεων) η δυνατότητα τροποποίησης ή διαγραφής του περιεχόμενου προειδοποιήσεων ή σχετικών με 

προειδοποίηση πληροφοριών πριν από τη μετάδοση. Εάν αποφασιστεί ότι ένας συντονιστής προειδοποιήσεων πρέπει να έχει αυτήν τη 

δυνατότητα, πρέπει να επιλεγεί το κατάλληλο τετραγωνίδιο στις ρυθμίσεις για τη διαδικασία προειδοποίησης, ώστε να δηλώνεται ότι 

ο συντονιστής προειδοποιήσεων έχει την “οριστική έγκριση” για προειδοποιήσεις που μεταδίδει για λογαριασμό της χώρας του.

Όταν ένας συντονιστής δεν έχει την οριστική έγκριση, η αρχή εκκίνησης διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή διαγραφής της προει-

δοποίησης ή των πληροφοριών που αφορούν την προειδοποίηση που η ίδια υπέβαλε και η οποία δεν έχει μεταδοθεί.

6.2.3. Ρόλοι των χρηστών σχετικά με τις προειδοποιήσεις

Όταν δίνεται σε κάποια αρχή πρόσβαση στη διαδικασία προειδοποίησης στο πλαίσιο του ΙΜΙ για τις υπηρεσίες, ο χρήστης αυτής της 

αρχής που έχει τον ρόλο του διαχειριστή τοπικών δεδομένων (υπεύθυνος για την καταχώριση χρηστών και τη διατήρηση δεδομένων 

που αφορούν την αρχή) αποκτά αυτομάτως όλα τα δικαιώματα χρήστη για προειδοποιήσεις3. Στη συνέχεια, μπορεί να αναθέσει δια-

φορετικούς ρόλους χρήστη στους συναδέλφους του, ανάλογα με το μέγεθος της αρχής και τις αρμοδιότητές τους όσον αφορά τις 

προειδοποιήσεις.

6.2.3.1. Θεατής προειδοποιήσεων

Οι “θεατές προειδοποιήσεων” μπορούν να βλέπουν τα πλήρη στοιχεία όλων των προειδοποιήσεων στις οποίες έχει πρόσβαση η 

αρχή τους (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται σε αυτές). Μπορούν να αποθηκεύουν ή 

να εκτυπώνουν τα πλήρη στοιχεία των προειδοποιήσεων, αλλά δεν μπορούν να προβαίνουν σε ενέργειες όπως η εκκίνηση, η επι-

καιροποίηση ή η πρόταση λήξης προειδοποίησης.

6.2.3.2. Διαχειριστής προειδοποιήσεων

Οι “διαχειριστές προειδοποιήσεων” ασχολούνται με προειδοποιήσεις για λογαριασμό της αρχής τους. Μπορούν να ξεκινούν προειδο-

ποιήσεις και να τις υποβάλλουν προς μετάδοση σε συντονιστή προειδοποιήσεων. Μπορούν να λαμβάνουν προειδοποιήσεις και να 

αντιδρούν σε αυτές. Μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωματικές πληροφορίες που σχετίζονται με προειδοποίηση. Μπορούν να 

υποβάλλουν πρόταση λήξης, να σχολιάζουν προτάσεις λήξης που υποβάλλονται από άλλες αρχές στα οικεία κράτη μέλη και να υπο-

βάλλουν αντιρρήσεις για τη λήξη, εάν άλλο κράτος μέλος πρότεινε λήξη. Ωστόσο, οι διαχειριστές προειδοποιήσεων που υπάγονται σε 

ένα συντονιστή προειδοποιήσεων δεν μπορούν να μεταδίδουν ή να διαδίδουν προειδοποιήσεις.

6.2.3.3. Υπεύθυνος διάδοσης προειδοποιήσεων (μόνο για συντονιστές προειδοποιήσεων)

«Υπεύθυνος διάδοσης προειδοποιήσεων» μπορεί να γίνει μόνο χρήστης που υπάγεται σε συντονιστή προειδοποιήσεων. Οι υπεύθυνοι 

διάδοσης προειδοποιήσεων είναι αρμόδιοι για τη διάδοση προειδοποιήσεων στη χώρα τους και για τη μετάδοση προειδοποιήσεων 

και σχετικών με προειδοποίηση πληροφοριών σε άλλα κράτη μέλη. Οι υπεύθυνοι διάδοσης προειδοποιήσεων μιας «θυρίδας εισερχό-

μενων προειδοποιήσεων» επιβεβαιώνουν τη λήψη προειδοποιήσεων και είναι υπεύθυνοι για την πρώτη διάδοση της προειδοποίησης 

στους συντονιστές προειδοποιήσεων και τις αρχές προειδοποιήσεων στη χώρα τους. Οι υπεύθυνοι διάδοσης προειδοποιήσεων που 

υπάγονται σε άλλους συντονιστές προειδοποιήσεων αποφασίζουν ποιες νέες αρχές στην περιφέρειά τους ή στον τομέα αρμοδιότητάς 

τους πρέπει να παραλάβουν την προειδοποίηση.

Οι συντονιστές προειδοποιήσεων μπορούν να μεταδίδουν νέες προειδοποιήσεις σε άλλα κράτη μέλη. Μπορούν επίσης να υποβάλλουν 

και να διαδίδουν συμπληρωματικές πληροφορίες που σχετίζονται με εκκρεμείς προειδοποιήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται αντιρρή-

σεις για τη λήξη, και να μεταδίδουν την ανάκληση μιας προειδοποίησης και προτάσεις λήξης προειδοποίησης.

(3) Αν περισσότεροι από έναν χρήστες έχουν δικαιώματα διαχειριστή τοπικών δεδομένων, παρέχονται σε όλους όλα τα δικαιώματα χρήστη για τις 
προειδοποιήσεις.
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Εάν δοθεί «οριστική έγκριση” στο συντονιστή προειδοποιήσεων, οι υπεύθυνοι διάδοσης προειδοποιήσεων που ανήκουν σε αυτόν 

μπορούν να τροποποιούν το περιεχόμενο προειδοποιήσεων και σχετικών με προειδοποίηση πληροφοριών πριν από τη μετάδοση. Με 

αυτήν τη ρύθμιση, οι υπεύθυνοι διάδοσης προειδοποιήσεων μπορούν επίσης να διαγράφουν την προειδοποίηση ή τις σχετικές με 

προειδοποίηση πληροφορίες πριν από τη μετάδοση.

6.2.3.4. Συνδυασμένοι ρόλοι

Το ΙΜΙ επιτρέπει στους χρήστες να συνδυάζουν περισσότερους από έναν ρόλους. Συνεπώς, ένας χρήστης που υπάγεται σε συντονιστή 

προειδοποιήσεων ο οποίος έχει δικαιώματα υπεύθυνου διάδοσης προειδοποιήσεων θα μπορούσε επίσης να έχει δικαιώματα διαχειριστή 

προειδοποιήσεων. Με την ιδιότητα αυτή θα μπορούσε να ξεκινά, να υποβάλλει και να μεταδίδει προειδοποιήσεις.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η υποβολή και η μετάδοση παραμένουν χωριστά στάδια, τα οποία πρέπει να ολοκληρώνονται μεμο-

νωμένα, ακόμη και αν αυτό γίνεται από το ίδιο πρόσωπο.

Διαφορές μεταξύ διαχειριστών προειδοποιήσεων και υπεύθυνων διάδοσης προειδοποιήσεων – Ποιος μπορεί να κάνει τι;

Υποβολή

Μετάδοση

Υποβολή

Μετάδοση

Προσθήκη συμπληρωματικών 
πληροφοριών στις οποίες 
περιλαμβάνονται αιτήσεις πληροφοριών 
και αντιρρήσεις για τη λήξη 

Ανάκληση προειδοποίησης

(μόνο αρχή εκκίνησης και συντονιστής)

Λήξη προειδοποίησης

(μόνο συντονιστής που μεταδίδει πρό-
ταση λήξης)

Πρόταση λήξης προειδοποίησης

(μόνο στο ΚΜΕ)

Εκκίνηση προειδοποίησης

Διαχειριστής προειδοποιήσεων

(μιας αρχής προειδοποιήσεων ή 
ενός συντονιστή 
προειδοποιήσεων)

Υπεύθυνος διάδοσης 
προειδοποιήσεων

(διαθέσιμος μόνο για 
συντονιστές προειδοποιήσεων)

Υποβολή

Μετάδοση

Υποβολή

Σχόλιο

Μετάδοση

6.3. Διαχείριση προειδοποιήσεων στο ΙΜΙ
Οι προειδοποιήσεις έχουν σαφώς καθορισμένο κύκλο ζωής που αποτελείται από ορισμένα βασικά και ορισμένα προαιρετικά πρόσθετα 

στάδια σε ορισμένες περιπτώσεις. Καθώς η προειδοποίηση προχωρεί από το ένα στάδιο στο επόμενο, το καθεστώς της επικαιροποιείται 

αυτόματα και εμφανίζεται στην οθόνη.

6.3.1. Αποστολή προειδοποίησης

6.3.1.1. Εκκίνηση και υποβολή προειδοποίησης

Για να ξεκινήσουν μια προειδοποίηση, οι χρήστες πρέπει να είναι διαχειριστές προειδοποιήσεων μιας αρχής προειδοποιήσεων ή ενός 

συντονιστή προειδοποιήσεων. Στο πρώτο στάδιο, ο διαχειριστής προειδοποιήσεων οφείλει να ελέγξει έναν κατάλογο με όλα τα κριτήρια 

που πρέπει να πληρούνται για την αποστολή προειδοποίησης (λεπτομέρειες σχετικά με αυτά τα κριτήρια θα βρείτε στις Κατευθυντήριες 

γραμμές για τη χρήση του μηχανισμού προειδοποίησης στον ιστότοπο του ΙΜΙ). Το ΙΜΙ τον καθοδηγεί αυτομάτως για την ολοκλήρωση 

αυτής της διαδικασίας. Εάν πληρούνται όλα τα κριτήρια, ο χρήστης αναγράφει τα στοιχεία του παρόχου υπηρεσιών που προκαλεί τον 

ενδεχόμενο κίνδυνο, καθώς και μια περιγραφή της περίπτωσης. Μπορεί επίσης να προσθέσει συνημμένα. Από τον κατάλογο συντο-

νιστών συνδεδεμένων με την αρχή του, επιλέγει το συντονιστή προειδοποιήσεων που θα είναι υπεύθυνος για τη μετάδοση της 

προειδοποίησης. Επιλέγει το κράτος μέλος (ή τα κράτη μέλη) στο οποίο πρέπει να αποσταλεί η προειδοποίηση. Εάν έχει πληροφορίες 

για μεμονωμένες αρχές των επιλεγμένων κρατών μελών οι οποίες πρέπει να προειδοποιηθούν, μπορεί να προσθέσει αυτές τις πλη-

ροφορίες σε πεδίο ελεύθερου κειμένου.

Μόλις αποθηκευθεί το σχέδιο της προειδοποίησης σε οποιοδήποτε στάδιο, η προειδοποίηση αποκτά έναν αριθμό. Το καθεστώς της είναι:

 «Σχέδιο προειδοποίησης»



6. Διαχείριση προειδοποιήσεων

33

Όταν ολοκληρώσει όλα τα στάδια, ο διαχειριστής προειδοποιήσεων υποβάλλει την προειδοποίηση στον επιλεγμένο συντονιστή προ-

ειδοποιήσεων. Το καθεστώς της προειδοποίησης αλλάζει σε:

 «Η προειδοποίηση υποβλήθηκε για μετάδοση»

6.3.1.2. Μετάδοση προειδοποίησης

Όλοι οι υπεύθυνοι διάδοσης προειδοποιήσεων που υπάγονται στον επιλεγμένο συντονιστή προειδοποιήσεων ενημερώνονται με αυτό-

ματο ηλεκτρονικό μήνυμα ότι έλαβαν προειδοποίηση προς μετάδοση. 

Εάν θεωρούν ότι η αρχή τους δεν είναι αρμόδια να αποφασίσει αν πρέπει να μεταδοθεί η προειδοποίηση και ότι αυτή πρέπει να απο-

σταλεί σε άλλο συντονιστή προειδοποιήσεων, μπορούν να διαβιβάσουν την προειδοποίηση στον άλλον συντονιστή 

προειδοποιήσεων.

Μόλις ένας υπεύθυνος διάδοσης προειδοποιήσεων αποδεχθεί την προειδοποίηση, το καθεστώς της προειδοποίησης αλλάζει σε:

 «Προειδοποίηση εν αναμονή μετάδοσης»

Ο υπεύθυνος διάδοσης προειδοποιήσεων οφείλει να ελέγξει εάν πληρούνται όλα τα κριτήρια και εάν τα στοιχεία είναι ορθά και πλήρη.

Εάν ο συντονιστής προειδοποιήσεων έχει «οριστική έγκριση”, ο υπεύθυνος διάδοσης προειδοποιήσεων μπορεί να τροποποιήσει το 

περιεχόμενο της προειδοποίησης. Μέσω αυτής της ρύθμισης, μπορεί επίσης να διαγράψει την προειδοποίηση, εάν καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι αυτή δεν πρέπει να αποσταλεί.

Εάν αυτή η ρύθμιση δεν είναι ενεργοποιημένη και ο υπεύθυνος διάδοσης προειδοποιήσεων ανακαλύψει, για παράδειγμα, ότι λείπουν 

σημαντικά στοιχεία, μπορεί να επικοινωνήσει με την αρχή προειδοποιήσεων εκτός του ΙΜΙ και να της ζητήσει να τροποποιήσει την 

προειδοποίηση. Εάν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η προειδοποίηση δεν πρέπει να αποσταλεί καθόλου, μπορεί να ζητήσει από την 

αρχή να τη διαγράψει.

Ανεξάρτητα από το αν διαθέτει τη ρύθμιση «οριστική έγκριση», ο υπεύθυνος διάδοσης προειδοποιήσεων μπορεί πάντοτε να προσθέτει 

κράτη μέλη-αποδέκτες της προειδοποίησης εάν, εξ όσων γνωρίζει, αυτό είναι απαραίτητο λόγω πιθανής ύπαρξης του κινδύνου στα 

συγκεκριμένα κράτη μέλη.

Μόλις ο υπεύθυνος διάδοσης προειδοποιήσεων βεβαιωθεί ότι η προειδοποίηση είναι έτοιμη να αποσταλεί, τη μεταδίδει στο(-α) επι-

λεγμένο(-α) κράτος(-η) μέλος(-η). Κάθε προειδοποίηση αποστέλλεται επίσης αυτόματα στην Επιτροπή, όπως προβλέπει η οδηγία για 

τις Υπηρεσίες.

Η προειδοποίηση αποκτά καθεστώς: «Μετάδοση προειδοποίησης»

6.3.2. Τροποποίηση και διόρθωση προειδοποίησης

Μετά τη μετάδοση μιας προειδοποίησης, μόνο το κράτος μέλος εκκίνησης μπορεί να τροποποιήσει ή να διορθώσει στοιχεία που περι-

έχονται στην προειδοποίηση. Εάν λάβει νέα στοιχεία σχετικά με το αντικείμενο, μπορεί:

• να προσθέσει ένα κράτος μέλος-αποδέκτη,

• να αλλάξει το κράτος μέλος εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσιών4,

• να αλλάξει τα στοιχεία του παρόχου υπηρεσιών και

• να τροποποιήσει την περιγραφή της περίπτωσης.

Μόνο ο συντονιστής προειδοποιήσεων που μετέδωσε την προειδοποίηση μπορεί να προσθέσει ένα κράτος μέλος-αποδέκτη και να 

αλλάξει το κράτος μέλος εγκατάστασης. Εάν ο εν λόγω συντονιστής προειδοποιήσεων έχει «οριστική έγκριση», μπορεί ακόμη να τρο-

ποποιήσει τα στοιχεία του παρόχου υπηρεσιών και την περιγραφή της περίπτωσης, ειδάλλως η αρχή προειδοποιήσεων που ξεκίνησε 

την προειδοποίηση διατηρεί αυτό το δικαίωμα.

Οι αλλαγές εφαρμόζονται αυτόματα στην προειδοποίηση και μπορούν αμέσως να τις δουν όλοι οι αποδέκτες. Δεν απαιτείται εκ 

νέου μετάδοση.

Εάν το κράτος μέλος εγκατάστασης έχει αλλάξει, όλοι οι αποδέκτες της προειδοποίησης ενημερώνονται σχετικά με αυτόματο ηλεκτρο-

νικό μήνυμα.

6.3.3. Ανάκληση προειδοποίησης

Παρά τα ισχύοντα μέτρα διασφάλισης, ένα κράτος μέλος ενδέχεται να έχει αποστείλει προειδοποίηση βάσει αναληθών ή ανακριβών 

πληροφοριών ή στοιχείων και να ανακαλύψει το σφάλμα αργότερα. Εάν είναι βέβαιο ότι έτσι έχουν τα πράγματα, το κράτος μέλος 

εκκίνησης οφείλει να ανακαλέσει την προειδοποίηση. Αυτό είναι δυνατό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας προειδοποίησης. Όπως 

(4) Αυτό είναι δυνατό μόνο εφόσον δεν εκκρεμεί καμία πρόταση λήξης.
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και η αποστολή μιας προειδοποίησης, η ανάκλησή της περιλαμβάνει δύο στάδια. Η αρχή εκκίνησης υποβάλλει πρόταση ανάκλησης 

της προειδοποίησης η οποία αποκτά το καθεστώς “Ανάκληση προς μετάδοση”.

Ο συντονιστής προειδοποίησης μεταδίδει την ανάκληση (το κουμπί «Μετάδοση» μπορεί να βρεθεί μέσω της καρτέλας “Διαχείριση 

Ανάκλησης”). Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η προειδοποίηση δεν είναι πλέον ενεργή. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη νέων στοιχείων, 

ενώ οι αποδέκτες μπορούν να δουν περιορισμένα μόνο στοιχεία της προειδοποίησης η οποία λαμβάνει το καθεστώς «Η προειδοποίηση 

ανακλήθηκε”.

6.3.4. Διαχείριση των αποδεκτών προειδοποίησης

6.3.4.1. Βεβαίωση λήψης προειδοποίησης

Οι προειδοποιήσεις που μεταδόθηκαν φθάνουν στη “θυρίδα εισερχόμενων προειδοποιήσεων” κάθε κράτους μέλους-αποδέκτη και στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή5.

Οι υπεύθυνοι διάδοσης προειδοποιήσεων της «θυρίδας εισερχόμενων προειδοποιήσεων» επιβεβαιώνουν τη λήψη εισερχόμενων 

προειδοποιήσεων. Ενημερώνονται με αυτόματο ηλεκτρονικό μήνυμα όταν φθάνει νέα προειδοποίηση η οποία έχει καθεστώς «Αναμένεται 

επιβεβαίωση λήψης”.

6.3.4.2. Διάδοση προειδοποίησης

Οι υπεύθυνοι διάδοσης προειδοποιήσεων είναι υπεύθυνοι για την πρώτη διάδοση κάθε εισερχόμενης προειδοποίησης σε μια “θυρίδα 

εισερχόμενων προειδοποιήσεων”. Επιλέγουν τους συντονιστές προειδοποιήσεων και τις αρχές προειδοποιήσεων που αφορά η προει-

δοποίηση και τους τη διαβιβάζουν. Εάν το κράτος μέλος εκκίνησης έχει προτείνει αρχές στις οποίες, εξ όσων γνωρίζει, πρέπει να 

αποσταλεί η προειδοποίηση, οι υπεύθυνοι διάδοσης προειδοποίησης ελέγχουν την περίπτωση και, εφόσον συμφωνούν, συμπεριλαμ-

βάνουν τις εν λόγω αρχές στον κατάλογο αποδεκτών.

Οι υπεύθυνοι διάδοσης προειδοποιήσεων των επιλεγμένων συντονιστών προειδοποιήσεων μπορούν στη συνέχεια να προσθέσουν κι 

άλλους αποδέκτες.

Όταν έχει διαδοθεί μια προειδοποίηση, μόνο οι υπεύθυνοι διάδοσης προειδοποιήσεων των «θυρίδων εισερχόμενων προειδοποιήσεων» 

μπορούν να διαγράφουν αποδέκτες. Οι αποδέκτες είναι δυνατόν να διαγραφούν μόνο εάν δεν έχουν προβεί ακόμη σε οποιαδήποτε 

ενέργεια σχετικά με την προειδοποίηση. Αυτό μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που ένας παραλήπτης ανακαλύψει ότι μια προειδοποίηση 

δεν αφορά την αρχή του και ενημερώσει σχετικά τη «θυρίδα εισερχόμενων προειδοποιήσεων». Εάν η αρχή διαγραφεί από τον κατάλογο 

αποδεκτών, δεν θα λάβει καμιά πληροφορία σχετικά με οποιοδήποτε από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας προειδοποίησης.

Σημειώνεται ότι η διάδοση γίνεται και στο κράτος μέλος που ξεκίνησε την προειδοποίηση. Η «θυρίδα εισερχόμενων προειδοποιή-

σεων» του συγκεκριμένου κράτους μέλους παραλαμβάνει αυτόματα όλες τις εξερχόμενες προειδοποιήσεις. Μόλις μεταδοθεί μια προ-

ειδοποίηση, η «θυρίδα εισερχόμενων προειδοποιήσεων» του κράτους μέλους εκκίνησης μπορεί να επιλέξει επιπλέον αποδέκτες στη 

χώρα της και να διαδώσει την προειδοποίηση σε αυτούς.

6.3.5. Προσθήκη νέων πληροφοριών σε προειδοποίηση

Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας προειδοποίησης, κάθε κράτος μέλος που συμμετέχει στην προειδοποίηση μπορεί να προσθέσει 

πληροφορίες σε αυτήν, για παράδειγμα, να ενημερώσει τα άλλα κράτη μέλη-αποδέκτες σχετικά με μέτρα που έχει λάβει εναντίον του 

εμπλεκόμενου παρόχου υπηρεσιών. Ομοίως, τα κράτη μέλη-αποδέκτες μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις από το κράτος μέλος εκκί-

νησης ή από άλλο κράτος μέλος-αποδέκτη που πρόσθεσε προηγουμένως πληροφορίες στην προειδοποίηση. Η λειτουργία προσθήκης 

νέων πληροφοριών μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να προταθεί η λήξη της προειδοποίησης στο αρμόδιο κράτος μέλος.

Τόσο η αποστολή όσο και η αίτηση νέων πληροφοριών περιλαμβάνει δύο στάδια. Ένας διαχειριστής προειδοποιήσεων ή υπεύθυνος 

διάδοσης προειδοποιήσεων υποβάλλει τις πληροφορίες σε συντονιστή προειδοποιήσεων, και στη συνέχεια ο υπεύθυνος διάδοσης του 

συντονιστή προειδοποιήσεων τις ελέγχει και τις μεταδίδει.

Όλοι οι διαχειριστές προειδοποιήσεων και οι υπεύθυνοι διάδοσης προειδοποιήσεων όλων των αρχών που συμμετέχουν στην προει-

δοποίηση ενημερώνονται με αυτόματο ηλεκτρονικό μήνυμα για την προσθήκη νέων πληροφοριών στην προειδοποίηση.

6.3.6. Λήξη προειδοποίησης

Όπως εξηγείται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις προειδοποιήσεις, υπεύθυνο για την εκκίνηση της διαδικασίας λήξης είναι το κράτος 

μέλος εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσιών. Η διαδικασία λήξης πρέπει να δρομολογηθεί μόλις εξαλειφθεί ο κίνδυνος.

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος εγκατάστασης (ΚΜΕ) είναι άγνωστο, το κράτος μέλος που ξεκίνησε την προειδοποίηση είναι υπεύ-

θυνο για τη διαδικασία λήξης.

Η διαδικασία λήξης γίνεται σε δύο στάδια:

(5) Για λόγους προστασίας δεδομένων, η Επιτροπή δεν μπορεί να δει προσωπικά δεδομένα που περιέχονται σε μια προειδοποίηση.



6. Διαχείριση προειδοποιήσεων

35

• Στο πρώτο στάδιο, δίνεται σε όλες τις αρχές του ΚΜΕ η δυνατότητα να αποφανθούν αν πρέπει να προταθεί η λήξη (= περίοδος 

σχολιασμού).

• Στο δεύτερο στάδιο, έπειτα από τη μετάδοση της πρότασης λήξης, όλα τα άλλα κράτη μέλη που συμμετέχουν έχουν τη δυνατότητα 

να διατυπώσουν αντιρρήσεις για τη λήξη, εάν θεωρούν ότι η προειδοποίηση πρέπει να παραμείνει ενεργή (= περίοδος διατύπωσης 

αντιρρήσεων).

6.3.6.1. Πρόταση λήξης προειδοποίησης

Οι διαχειριστές προειδοποιήσεων οποιασδήποτε αρχής-αποδέκτη του ΚΜΕ μπορούν να προτείνουν τη λήξης προειδοποίησης, εάν 

διαπιστώσουν ότι ο κίνδυνος δεν υφίσταται πλέον. Η πρόταση λήξης μπορεί να υποβληθεί σε οποιονδήποτε συντονιστή συνδεδεμένο 

με την αρχή, ο οποίος γίνεται «συντονιστής λήξης”.

Μόλις υποβάλουν την πρόταση (και εφόσον δεν αναληφθεί καμιά ενέργεια από τον συντονιστή λήξης), όλες οι άλλες αρχές που έλαβαν 

την προειδοποίηση στο ΚΜΕ ενημερώνονται με αυτόματο ηλεκτρονικό μήνυμα ότι μπορούν να προσθέσουν σχόλια στην πρόταση λήξης. 

Εάν ο συντονιστής λήξης έχει οριστική έγκριση, μπορεί να τροποποιήσει ή να διαγράψει την πρόταση λήξης ανά πάσα στιγμή.

 > Έχετε υπόψη σας ότι, επειδή η περίοδος σχολιασμού αφορά μόνο ένα κράτος μέλος, δεν χρειά-

ζεται να αναμειχθεί προς το παρόν ο συντονιστής προειδοποιήσεων.

Το καθεστώς της προειδοποίησης αλλάζει σε «Σχολιασμός πρότασης λήξης”.

6.3.6.2. Σχολιασμός πρότασης λήξης

Η πρόταση λήξης παραμένει ανοιχτή για σχολιασμό εντός του ΚΜΕ για καθορισμένη χρονική περίοδο που έχει συμφωνηθεί από όλα 

τα κράτη μέλη. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, είτε η αρχή προειδοποιήσεων που υπέβαλε την πρόταση είτε ο συντονιστής λήξης 

(ανάλογα με τη ρύθμιση «οριστική έγκριση») μπορούν ακόμη να τροποποιήσουν ή να ακυρώσουν την πρόταση.

Αποστολή και λήψη προειδοποίησης

Μετάδοση 
προειδοποίησης 

στα ΚΜ

Διάδοση 
προειδοποίησης 

στα ΚΜ
Εκκίνηση 

προειδοποίησης Λήψη προειδοποίησης

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

Συντονιστής 
προειδοποιήσεων

Κράτος μέλος 2

Κράτος μέλος 3

Κράτος μέλος 1

Συντονιστής 
προειδοποιήσεων

Συντονιστής 
προειδοποιήσεων

Συντονιστής 
προειδοποιήσεων

Συντονιστής 
προειδοποιήσεων

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

Θυρίδα εισερχόμενων 
προειδοποιήσεων

Θυρίδα εισερχόμενων 
προειδοποιήσεων
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Όταν λήξει η περίοδος σχολιασμού, οι υπεύθυνοι διάδοσης προειδοποιήσεων του συντονιστή λήξης ενημερώνονται σχετικά μέσω 

ηλεκτρονικού μηνύματος. Από το σημείο αυτό και έπειτα, δεν επιτρέπεται η προσθήκη περαιτέρω σχολίων. Ωστόσο, η ίδια η πρόταση 

λήξης μπορεί ακόμη να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί. Το καθεστώς της προειδοποίησης αλλάζει σε «Πρόταση λήξης προς μετάδοση”.

6.3.6.3. Μετάδοση πρότασης λήξης

Στη συνέχεια, ένας υπεύθυνος διάδοσης προειδοποιήσεων που υπάγεται στο συντονιστή λήξης αξιολογεί όλα τα σχόλια που παραλή-

φθηκαν και, βάσει αυτών, αποφασίζει αν θα μεταδοθεί ή όχι η πρόταση λήξης στα άλλα κράτη μέλη.

Εάν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η προειδοποίηση πρέπει να παραμείνει ενεργή, μπορεί να ακυρώσει την πρόταση λήξης (εφόσον 

ο συντονιστής προειδοποιήσεων στον οποίο υπάγεται έχει οριστική έγκριση) ή να ζητήσει από την αρχή που εισηγήθηκε την πρόταση 

λήξης να την ακυρώσει.

Εάν κρίνει ότι η προειδοποίηση πρέπει να λήξει, μεταδίδει την πρόταση (το κουμπί “Μετάδοση” μπορεί να βρεθεί μέσω της καρτέλας 

“Διαχείριση λήξης”). Μπορεί να επιλέξει να συμπεριλάβει μεμονωμένα σχόλια ή όλα τα σχόλια που παραλήφθηκαν στη χώρα του 

μαζί με την πρόταση. Με τη μετάδοση αποστέλλεται αυτόματο ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλους τους διαχειριστές προειδοποιήσεων και 

τους υπεύθυνους διάδοσης προειδοποιήσεων οι οποίοι παρέλαβαν την προειδοποίηση σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, που τους 

ενημερώνει ότι έχει προταθεί λήξη. Το καθεστώς της προειδοποίησης αλλάζει σε «Διατύπωση αντιρρήσεων για λήξη”.

6.3.6.4. Διατύπωση αντιρρήσεων για πρόταση λήξης

Όλα τα άλλα κράτη μέλη έχουν τώρα τη δυνατότητα να διατυπώσουν ενδεχόμενες αντιρρήσεις για τη λήξη της προειδοποίησης, σε 

περίπτωση που έχουν πληροφορίες ότι ο κίνδυνος παραμένει.

Η χρονική περίοδος για τη διατύπωση αντιρρήσεων καθορίζεται επίσης με συμφωνία μεταξύ όλων των κρατών μελών. Εντός αυτής 

της περιόδου, οι διαχειριστές προειδοποιήσεων και οι υπεύθυνοι διάδοσης προειδοποιήσεων των αρχών προειδοποιήσεων και των 

συντονιστών προειδοποιήσεων μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις σε συντονιστή προειδοποιήσεων μέσω της λειτουργίας 

“Συμπληρωματικές πληροφορίες”, η οποία περιέχει κεφάλαιο με τίτλο “Διατύπωση αντιρρήσεων για πρόταση λήξης”.

Η υποβολή και μετάδοση αντιρρήσεων είναι μια διαδικασία δύο σταδίων, όπως ακριβώς και η αποστολή οποιουδήποτε είδους συμπλη-

ρωματικών πληροφοριών. Ένας υπεύθυνος διάδοσης προειδοποιήσεων που υπάγεται σε συντονιστή προειδοποιήσεων αποφασίζει αν 

Καθεστώς προειδοποίησης:

 Μετάδοση προειδοποίησης

 Σχολιασμός πρότασης λήξης

Κατά την περίοδο σχολιασμού, η πρόταση 

λήξης διατίθεται για σχολιασμό από άλλες 

αρχές στο κράτος μέλος λήξης μόνο

ΟΙ αρχές του άλλου ΚΜ αποδέκτη δεν έχουν ενημερωθεί 

για την πρόταση λήξης

Κατά την περίοδο αντιρρήσεων, κάθε 

παραλήπτρια αρχή μπορεί να διατυπώσει 

αντιρρήσεις για την πρόταση λήξης 

Κράτος μέλος λήξης

Υποβολή πρότασης λήξης

Άλλα ΚΜ αποδέκτες

Καθεστώς προειδοποίησης:

 Μετάδοση προειδοποίησης

Καθεστώς προειδοποίησης:

  Διατύπωση αντιρρήσεων για 

πρόταση λήξης

Μετάδοση της πρότασης λήξης

Περίοδος 
σχολιασμού

Περίοδος 
αντιρρήσεων

Στη λήξη της περιόδου αντιρρήσεων, ο συντονιστής προειδοποιήσεων που μεταδίδει την πρόταση λήξης θα μπορεί να ΚΛΕΙΣΕΙ 

την προειδοποίηση

Περίοδοι σχολιασμού και διατύπωσης αντιρρήσεων
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πρέπει να μεταδοθούν οι αντιρρήσεις σε άλλα κράτη μέλη. Μόλις μεταδοθούν, όλοι οι αποδέκτες της προειδοποίησης σε όλα τα κράτη 

μέλη ενημερώνονται για τις αντιρρήσεις μέσω αυτόματου ηλεκτρονικού μηνύματος.

Όταν λήξει η περίοδος διατύπωσης αντιρρήσεων, οι υπεύθυνοι διάδοσης προειδοποιήσεων του συντονιστή λήξης στο ΚΜΕ ενημερώ-

νονται σχετικά με αυτόματο ηλεκτρονικό μήνυμα.

6.3.6.5. Λήξη προειδοποίησης

Λαμβάνοντας υπόψη τυχόν αντιρρήσεις από άλλα κράτη μέλη, ο συντονιστής λήξης στο ΚΜΕ αποφασίζει για το αν πρέπει να λήξει η 

προειδοποίηση. Για να μπορεί να περατώσει προειδοποίηση, ο χρήστης πρέπει να είναι υπεύθυνος διάδοσης προειδοποιήσεων του 

συντονιστή λήξης.

Το καθεστώς της προειδοποίησης αλλάζει σε «Η προειδοποίηση έληξε”.

Μετά τη λήξη της προειδοποίησης, μόνο περιορισμένες λεπτομέρειες παραμένουν ορατές για όλους τους χρήστες, όπως:

• επισκόπηση της προειδοποίησης χωρίς προσωπικά δεδομένα,

• ο κατάλογος αποδεκτών και

• το ιστορικό των γεγονότων.

Έξι μήνες μετά τη λήξη, όλα τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.

Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος, παρά την περάτωση της προειδοποίησης από το ΚΜΕ, θεωρεί ότι ο κίνδυνος δεν έχει ακόμη 

εξαλειφθεί, μπορεί να ξεκινήσει νέα προειδοποίηση.

6.4. Παρακολούθηση προειδοποιήσεων

6.4.1. Αυτόματα ηλεκτρονικά μηνύματα

Το ΙΜΙ αποστέλλει αυτόματα ηλεκτρονικά μηνύματα σε όλους τους συμμετέχοντες κάθε φορά που αυτοί μπορούν να προβούν σε 

κάποια ενέργεια σχετικά με μια προειδοποίηση ή όταν υπάρχουν νέες πληροφορίες γι’ αυτή. Αυτά τα ηλεκτρονικά μηνύματα απο-

στέλλονται μόνο στις προσωπικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών με το σωστό προφίλ χρήστη για προειδοποιήσεις. Επομένως, 

είναι σημαντικός ο συχνός έλεγχος των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν καταχωριστεί στο ΙΜΙ.

Όλα τα ηλεκτρονικά μηνύματα είναι τυποποιημένα και δεν περιέχουν πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της προειδοποίησης, ούτε 

προσωπικά δεδομένα του ενδιαφερόμενου παρόχου υπηρεσιών.

Λήξη προειδοποίησης

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

Κράτος μέλος 
εγκατάστασης (ΚΜΕ)

Συντονιστής 
προειδοποιήσεων

Σχολιασμός 
πρότασης λήξης

Διατύπωση 
αντιρρήσεων για 
πρόταση λήξης

Λήξη 
προειδοποίησης

Υποβολή πρότασης 
λήξης

Μετάδοση 
πρότασης λήξης

Μετάδοση αντιρρήσεων 
για λήξη

Κράτος μέλος 2 ΚΜE

Κράτος μέλος 3

Συντονιστής 
προειδοποιήσεων

Συντονιστής 
προειδοποιήσεων

Συντονιστής 
προειδοποιήσεων

Συντονιστής 
προειδοποιήσεων

ΑΑ
ΑΑ

ΑΑ

Συντονιστής 
προειδοποιήσεων

ΑΑ
ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ
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6.4.2. Αναζήτηση προειδοποιήσεων

Κάθε χρήστης με πρόσβαση στη διαδικασία προειδοποίησης στο ΙΜΙ έχει και πρόσβαση στον κατάλογο προειδοποιήσεων στις οποίες 

συμμετέχει η αρχή του. Αυτός ο κατάλογος περιλαμβάνει:

• αριθμούς προειδοποιήσεων,

• τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών που αφορά η προειδοποίηση,

• το κράτος μέλος εγκατάστασης του ενδιαφερόμενου παρόχου υπηρεσιών,

• την αρχή που ξεκίνησε την προειδοποίηση,

• το ισχύον καθεστώς της προειδοποίησης και

• την ημερομηνία μετάδοσης.

Μπορεί να γίνει αναζήτηση στον κατάλογο με βάση διάφορα κριτήρια. Ανάλογα με το προφίλ τους, οι χρήστες μπορούν να ανοίγουν 

προειδοποιήσεις από αυτόν τον κατάλογο και να προβαίνουν σε ενέργειες σχετικά με αυτές.

6.4.3. Εκτύπωση προειδοποιήσεων

Οι αρχές προειδοποιήσεων και οι συντονιστές προειδοποιήσεων ενδέχεται να επιθυμούν να τηρούν αρχείο προειδοποιήσεων που 

στάλθηκαν και παραλήφθηκαν μέσω ΙΜΙ. Για το σκοπό αυτό, μπορούν να δημιουργούν και να εκτυπώνουν αναφορές σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας προειδοποίησης, ακόμη και όταν η προειδοποίηση έχει καθεστώς «Σχέδιο».

Κάθε χρήστης μπορεί να τυπώνει τα στοιχεία των προειδοποιήσεων που μπορεί να δει. Όταν μια προειδοποίηση έχει ανακληθεί ή λήξει, 

και μόνο η μειωμένη απεικόνιση είναι ακόμη ορατή, μόνο αυτή μπορεί να εκτυπωθεί.

Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε περαιτέρω τροποποίηση τυπωμένων δεδομένων πρέπει να είναι σύμφωνη προς τους εθνικούς και ευρω-

παϊκούς κανόνες περί προστασίας δεδομένων.

6.5. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προειδοποιήσεις
Περισσότερες πληροφορίες για τις προειδοποιήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται η διασφάλιση της προστασίας δεδομένων και η δημι-

ουργία στα κράτη μέλη της κατάλληλης δομής για τη διεκπεραίωση προειδοποιήσεων, θα βρείτε στις Κατευθυντήριες γραμμές για τη 

χρήση του μηχανισμού προειδοποίησης: 

 › http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/Alerts_EL.pdf.
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7. Διαχείριση των παρεκκλίσεων για 
μεμονωμένες περιπτώσεις
(άρθρο 35 της οδηγίας για τις Υπηρεσίες)

Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με τα τεχνικά θέματα της διαχείρισης των παρεκκλίσεων για μεμονωμένες 
περιπτώσεις στο ΙΜΙ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 της οδηγίας για τις Υπηρεσίες.

Περισσότερες οδηγίες για την εφαρμογή παρεκκλίσεων για μεμονωμένες περιπτώσεις καθώς και πιθανά 
σενάρια τέτοιων παρεκκλίσεων θα βρείτε στον ιστότοπο του ΙΜΙ.

Η εφαρμογή του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) που αφορά τις υπηρεσίες υποστηρίζει δύο διαδικασίες: 

τη συνήθη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών και τον μηχανισμό προειδοποίησης. Πρόσβαση έχουν αποκλειστικά οι αρχές που έχουν 

καταχωριστεί ειδικά γι’ αυτές τις διαδικασίες.

Η διεκπεραίωση παρέκκλισης για μεμονωμένες περιπτώσεις γίνεται μέσω της συνήθους διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών. 

Αυτό σημαίνει ότι μια αρχή που εφαρμόζει παρέκκλιση για μεμονωμένες περιπτώσεις πρέπει να είναι καταχωρισμένη στο ΙΜΙ (1) για 

την εφαρμογή που αφορά την οδηγία για τις Υπηρεσίες και, εντός της εφαρμογής αυτής, (2) για τη συνήθη ανταλλαγή πληροφοριών.

Παρακάτω περιγράφονται συγκεκριμένες μόνο λειτουργίες της διαδικασίας παρέκκλισης για μεμονωμένες περιπτώσεις: Γενικές πλη-

ροφορίες για το πώς στέλνετε αιτήσεις και απαντήσεις θα βρείτε στο κεφάλαιο 5.

Η οδηγία για τις Υπηρεσίες προβλέπει δύο διαφορετικές διαδικασίες για την εφαρμογή παρεκκλίσεων για μεμονωμένες περιπτώσεις: 

τη «συνήθη διαδικασία” και τη “διαδικασία έκτακτης ανάγκης”.

7.1.  Η συνήθης διαδικασία (άρθρο 35(2) έως 35(5) της οδηγίας για 
τις Υπηρεσίες)
Η συνήθης διαδικασία περιλαμβάνει τρία στάδια:

(1) Το κράτος μέλος στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία στέλνει αίτηση στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο πάροχος 

υπηρεσιών (ΚΜΕ) και του ζητά να λάβει μέτρα έναντι του παρόχου.

Για να γίνει αυτό, επιλέξτε από το μενού ‘Δημιουργία αίτησης’ και τον νομοθετικό τομέα ‘Οδηγία για τις Υπηρεσίες’. Αφού επιλέξετε 

την αρμόδια ανταποκρινόμενη αρχή στο ΚΜΕ, επιλέξετε την ομάδα ερωτήσεων ‘Αίτηση παρέκκλισης για μεμονωμένες περιπτώ-

σεις στο κράτος μέλος εγκατάστασης ’. Διαβάστε και εφαρμόστε προσεκτικά τις οδηγίες στην οθόνη. Το ΙΜΙ θα σας οδηγήσει σε 

μια διαδικασία ελέγχου κριτηρίων σε 10 βήματα, που καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την απο-

στολή της προειδοποίησης. Προτού στείλετε την αίτηση, πρέπει επίσης, σε ένα πεδίο ελευθέρου κειμένου, να περιγράψετε την 

υπόθεση και να αιτιολογήσετε γιατί χρησιμοποιείτε την παρέκκλιση για μεμονωμένες περιπτώσεις.

(2) Το ΚΜΕ διενεργεί τους ελέγχους και απαντά στην αίτηση, αναφέροντας τα μέτρα που έχει λάβει ή σκοπεύει να λάβει.

Για τον σκοπό αυτόν, η ανταποκρινόμενη αρχή αποδέχεται την αίτηση και απαντά σ’ αυτήν. Αν το ΚΜΕ δεν σκοπεύει να λάβει 

μέτρα, η αρχή οφείλει να αιτιολογήσει αυτή την απόφαση.

(3) Σε περίπτωση που το αιτούν κράτος μέλος δεν κρίνει τα μέτρα του ΚΜΕ ικανοποιητικά, ενημερώνει σχετικά το ΚΜΕ και την Επιτροπή 

για το τι προτίθεται να πράξει.

Σε τέτοια περίπτωση, η αιτούσα αρχή επιλέγει την ομάδα ερωτήσεων «Κοινοποίηση μέτρων για μεμονωμένες περιπτώσεις”. 

Συμπληρώνει τον κατάλογο με τα κριτήρια και τα απαιτούμενα πεδία ελευθέρου κειμένου, δηλώνοντας γιατί θεωρεί ότι τα μέτρα 

του ΚΜΕ είναι ανεπαρκή ή ακατάλληλα και γιατί πιστεύει ότι τα μέτρα που αυτό σκοπεύει να πάρει είναι αιτιολογημένα και ανάλογα 

προς τις περιστάσεις.

Όταν σταλεί η κοινοποίηση, η Επιτροπή εξετάζει την περίπτωση και, εφόσον δεν λάβει αντίθετη απόφαση, το αιτούν κράτος μέλος 

μπορεί να εφαρμόσει τα ανακοινωθέντα μέτρα 15 ημέρες μετά την κοινοποίηση. 
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7.2. Διαδικασία έκτακτης ανάγκης (Άρθρο 35 παράγραφος 6)
Όταν επίκειται κίνδυνος για την ασφάλεια των υπηρεσιών, το κράτος μέλος στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία μπορεί να λάβει αμέσως 

μέτρα χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με το ΚΜΕ.

Οφείλει να κοινοποιήσει τα μέτρα αυτά στο ΚΜΕ κάνοντας χρήση της ομάδας ερωτήσεων “Κοινοποίηση μέτρων για μεμονωμένες 

περιπτώσεις”. Η κοινοποίηση αυτή λειτουργεί ακριβώς όπως η κοινοποίηση που περιγράφεται στο στάδιο 3 της συνήθους 

διαδικασίας.

7.3. Διαχείριση παρεκκλίσεων για μεμονωμένες περιπτώσεις στο ΙΜΙ
Κάθε αρχή κράτους μέλους με πρόσβαση στη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών στην εφαρμογή του ΙΜΙ για τις Υπηρεσίες έχει και 

πρόσβαση στις ομάδες ερωτήσεων σχετικά με παρεκκλίσεις για μεμονωμένες περιπτώσεις. Οι οδηγίες, ωστόσο, που εμφανίζονται στην 

οθόνη διευκρινίζουν ότι οι παρεκκλίσεις αυτές πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Λάβετε υπόψη σας ότι το στάδιο (3) της συνήθους διαδικασίας δεν συνδέεται με τα στάδια (1) και (2). Το στάδιο (3) είναι κανονικά μια 

νέα αίτηση. Αυτό σημαίνει ότι η αρχή που έστειλε την αίτηση στο στάδιο (1) δεν απαιτείται να είναι η ίδια με την αρχή που στέλνει την 

κοινοποίηση στο στάδιο (3). Συνεπώς τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αναθέσουν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες σε διαφορετικές 

αρχές. Ωστόσο για να μπορούν τα εμπλεκόμενα μέρη να εντοπίσουν προηγούμενη αίτηση, η κοινοποίηση θα πρέπει να περιέχει τον 

αριθμό της συγκεκριμένης αίτησης.



IMI

41

8. Ο καταλογος μητρωων

Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με τον κατάλογο των διαθέσιμων μητρών στο ΙΜΙ. Εξηγεί πώς μπορείτε 
να προσθέσετε νέα μητρώα στον κατάλογο, να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία ενός μητρώου και να 
συμβουλευθείτε τον κατάλογο.

Μια βάση δεδομένων με πληροφορίες για τα μητρώα δημιουργήθηκε στο ΙΜΙ για να διευκολύνει την εφαρμογή του άρθρου 28(7) της 

οδηγίας για τις Υπηρεσίες. Το άρθρο αυτό ορίζει ότι τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να τηρούν μητρώα των παρόχων υπηρεσιών 

και να τα θέτουν στη διάθεση των αρμοδίων αρχών άλλων κρατών μελών.

Ο κατάλογος των μητρώων δεν περιέχει μόνο μητρώα των παρόχων υπηρεσιών. Πληροφορίες για κάθε μητρώο μπορούν να προ-

στεθούν στον κατάλογο στον οποίο έχει πρόσβαση κάθε χρήστης ΙΜΙ. Οι πληροφορίες για τα μητρώα διευκολύνουν τις αρχές άλλων 

κρατών μελών να συμβουλεύονται τα μητρώα και να βρίσκουν τα στοιχεία που ζητούν στο πλαίσιο της διοικητικής συνεργασίας. Έτσι 

μπορούν να αποφεύγουν την αποστολή αιτήσεων για πληροφορίες. 

8.1. Μητρώα: ποιος μπορεί να κάνει τι;
Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει συνοπτικά τα δικαιώματα των χρηστών να συμβουλεύονται και να διατηρούν μητρώα.

Ενέργεια Χρήστης

Εμφάνιση των στοιχείων των μητρώων Όλοι οι χρήστες ΙΜΙ (μπορούν να δουν όλα τα μητρώα)

Προσθήκη μητρώου Κάθε LDA (οποιασδήποτε αρχής)

Τροποποίηση πληροφοριών (και της διαχειριστικής αρχής) LDA της διαχειριστικής αρχής

Διαγραφή μητρώου από τον κατάλογο LDA της διαχειριστικής αρχής

8.2. Προσθήκη μητρώου
Κάθε χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή τοπικών δεδομένων (LDA) μπορεί να προσθέτει μητρώα στον κατάλογο. Για να προσθέσετε 

ένα μητρώο πρέπει να δώσετε σε τέσσερα διαδοχικά στάδια: (1) γενικές πληροφορίες, (2) πληροφορίες για την πρόσβαση, (3) πληρο-

φορίες για το περιεχόμενο και (4) στοιχεία της αρχής.

8.2.1. Γενικές πληροφορίες

Πρώτα πρέπει να καταχωρίσετε ορισμένες γενικές πληροφορίες όπως το όνομα του μητρώου, την ανεπίσημη ονομασία του, τη γεω-

γραφική του κάλυψη, το είδος και τη φύση του (κατηγορίες) και τις γλώσσες στις οποίες παρέχονται οι πληροφορίες που περιέχει. 

Μπορείτε να προσθέσετε ελεύθερο κείμενο για να εξηγήσετε λεπτομερέστερα κάθε πληροφορία.

Ανεπίσημη ονομασία του μητρώου

Η ανεπίσημη ονομασία σκοπό έχει να διευκολύνει τους χρήστες να εντοπίσουν το κατάλληλο μητρώο όταν πραγματοποιούν αναζήτηση 

στη βάση δεδομένων με τα μητρώα. Η ανεπίσημη ονομασία θα πρέπει να απεικονίζει σαφώς τη φύση του μητρώου και να είναι σύντομη, 

αλλά όχι συντομογραφία. Αν το επίσημο όνομα του μητρώου είναι αρκετά σαφές και περιγραφικό, μπορείτε να καταχωρίσετε το ίδιο 

και ως ανεπίσημη ονομασία. Αποκαλείται ανεπίσημη ονομασία διότι μεταφράζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλες τις επίσημες 

γλώσσες της ΕΕ χωρίς να επαληθεύεται επισήμως από τα κράτη μέλη.
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Είδος μητρώου

Τα μητρώα κατατάσσονται σε δύο είδη: «γενικά” και “ανά δραστηριότητα”. Τα «γενικά» μητρώα περιέχουν πληροφορίες που δεν 

αφορούν συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα, όπως π.χ. τα εταιρικά μητρώα ή τα μητρώα διαδικασιών αφερεγγυότητας. Τα «σχε-

τικά με δραστηριότητα» μητρώα περιέχουν πληροφορίες σχετικές με συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και συχνά με 

συγκεκριμένες υπηρεσίες ή/και επαγγέλματα. Ανάλογα με το είδος του μητρώου που επιλέγετε, εμφανίζονται διάφοροι κατάλογοι με 

κατηγορίες μητρώων. Αν επιλέξετε προσεκτικά την κατηγορία μητρώων θα έχετε καλύτερα αποτελέσματα κατά την αναζήτηση χρηστών 

σε άλλα κράτη μέλη.

Γεωγραφική κάλυψη

Ένα μητρώο μπορεί να είναι εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό. Για τα περιφερειακά και τοπικά μητρώα χωρών που καθορίζονται στο ΙΜΙ 

ως περιφερειακές χώρες, πρέπει να επιλέξετε έναν από τους προκαθορισμένους καταλόγους περιφερειών. Όσον αφορά τα περιφερειακά 

ή τοπικά μητρώα χωρών που δεν θεωρείται ότι έχουν περιφερειακή δομή στο ΙΜΙ η σχετική περιφέρεια ή περιοχή θα πρέπει να περι-

λαμβάνεται στην «Ανεπίσημη ονομασία μητρώου».

8.2.2. Πληροφορίες για την πρόσβαση

Στα δύο επόμενο στάδια πρέπει να καταχωρίσετε πληροφορίες για την πρόσβαση στο μητρώο, όπως π.χ., αν το μητρώο είναι διαθέσιμο 

στο Διαδίκτυο, απευθείας συνδέσμους σε ηλεκτρονικά μητρώα, περιορισμούς στην πρόσβαση και υποχρεώσεις πληρωμής. Αν ένα 

μητρώο διατίθεται στο Διαδίκτυο, πρέπει να καταχωρίσετε έναν τουλάχιστον σύνδεσμο προς αυτό. Για κάθε σύνδεσμο πρέπει να δηλώ-

σετε τη γλώσσα του ιστότοπου.

8.2.3. Πληροφορίες για το περιεχόμενο

Στα δύο επόμενο στάδια πρέπει να καταχωρίσετε πληροφορίες για το περιεχόμενο του μητρώου, όπως π.χ., για τα είδη πληροφοριών 

που περιέχει το μητρώο, τη χρήση τους, την επαλήθευση και συντήρησή τους, και να δηλώσετε αν η καταχώριση σ’αυτό είναι 

υποχρεωτική.

8.2.4. Στοιχεία αρχής

Τα τελευταία στάδια της διαδικασίας προσθήκης ενός μητρώου αφορούν τις δύο αρχές που είναι συνδεδεμένες με το μητρώο, δηλαδή 

τον ιδιοκτήτη και τον διαχειριστή του.

Ιδιοκτήτρια αρχή

Είναι η αρχή ή ο φορέας που έχει την ευθύνη για το περιεχόμενο του μητρώου. Μπορεί να είναι καταχωρισμένη ή μη ως αρχή ΙΜΙ. 

Κάθε χρήστης μπορεί να προσθέσει μητρώο που ανήκει στην αρχή του ή μητρώο άλλης αρχής για λογαριασμό της.

Διαχειριστική αρχή 

Πρόκειται για την αρχή που προσθέτει ένα μητρώο στη βάση δεδομένων ΙΜΙ. Η αρχή αυτή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να 

διαγράψει το μητρώο από το ΙΜΙ. Κατά την προσθήκη ενός μητρώου, η αρχή του χρήστη εμφανίζεται ως διαχειριστική αρχή και δεν 

μπορεί να αλλάξει. Μόλις προστεθεί το μητρώο, το δικαίωμα διαχείρισής του μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλη αρχή ΙΜΙ (βλέπε σημείο 

8.4 παρακάτω).

8.3.  Επικαιροποίηση πληροφοριών των μητρώων και διαγραφή 
μητρώων
Μόνο διαχειριστής δεδομένων της διαχειριστικής αρχής μπορεί να επικαιροποιήσει πληροφορίες για το μητρώο ή να το διαγράψει. Όλες 

οι προαναφερθείσες πληροφορίες σχετικά με το μητρώο μπορούν να επικαιροποιηθούν, ακόμη και η διαχειριστική αρχή. Όταν διαγραφεί 

ένα μητρώο, όλοι οι LDA της διαχειριστικής αρχής ενημερώνονται σχετικά με αυτόματο ηλεκτρονικό μήνυμα.

8.4.  Μεταβίβαση σε άλλη αρχή του δικαιώματος διαχείρισης ενός 
μητρώου
Κάθε διαχειριστής τοπικών δεδομένων της διαχειριστικής αρχής μητρώου μπορεί να τροποποιήσει τα δεδομένα του, συμπεριλαμβανο-

μένων των στοιχείων της ιδιοκτήτριας ή της διαχειριστικής αρχής. Αν η διαχειριστή αρχή αντικατασταθεί από άλλη αρχή, ένα αυτόματο 

ηλεκτρονικό μήνυμα ενημερώνει τους LDA της νέας διαχειριστικής αρχής ότι είναι υπεύθυνοι για την καταχώριση πληροφοριών στο 

ΙΜΙ. Αν ένας LDA αλλάξει τη διαχειριστική αρχή, δεν θα έχει πλέον το δικαίωμα να τροποποιήσει στοιχεία του μητρώου ή να το διαγράψει.

8.5. Πρόσβαση σε μητρώα στο ΙΜΙ
Η πρόσβαση στα μητρώα μπορεί να γίνει μέσω δύο επιλογών του μενού αναζήτησης. Μεμονωμένα μητρώα μπορούν να επιλεγούν και 

να απεικονιστούν από τον κατάλογο αποτελεσμάτων. Όλοι οι χρήστες ΙΜΙ έχουν πρόσβαση στην αναζήτηση μητρώων και μπορούν να 
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δουν τις πληροφορίες για ένα μητρώο. Έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες τροποποίησης και διαγραφής του μητρώου και των στοιχείων 

του εφόσον διαθέτετε ανάλογα δικαιώματα.

8.5.1. Σύντομη αναζήτηση

Χάρη στη σύντομη αναζήτηση, μπορείτε να αναζητήσετε μητρώα επιλέγοντας μια χώρα και διατυπώνοντας σχόλια σε ελεύθερο κείμενο. 

Η αναζήτηση μέσω ελευθέρου κειμένου γίνεται στις επίσημες και ανεπίσημες ονομασίες των μητρώων, στο είδος, τη γεωγραφική 

κάλυψη, τις κατηγορίες των μητρώων καθώς και στα επιλεγόμενα «είδη πληροφοριών που περιέχουν τα μητρώα». Αν στο πεδίο ελευ-

θέρου κειμένου αναγράψετε περισσότερες από μία λέξεις, η αναζήτηση θα οδηγήσει σε μητρώα που περιέχουν όλες τις λέξεις. Η ανα-

ζήτηση γίνεται στη γλώσσα της οθόνης και τα αποτελέσματα θα αντιστοιχούν σε λέξεις που γράφονται ή προφέρονται όπως αυτές που 

αναγράψατε.

8.5.2. Σύνθετη αναζήτηση

Η αναζήτηση αυτή γίνεται με καθορισμένα κριτήρια τα οποία επιλέγετε από πτυσσόμενους καταλόγους. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε 

ονομασίες μητρώων ή αρχών. Η σχέση μεταξύ των κριτηρίων λειτουργεί ως σχέση ‘ΚΑΙ’, δηλαδή εμφανίζονται τα μητρώα που πληρούν 

όλα τα κριτήρια. Παρέχονται ορισμένα σύνθετα κριτήρια που σας διευκολύνουν στη διαχείριση του καταλόγου.
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9. ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΙΜΙ

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τα διαχειριστικά καθήκοντα, τα καθήκοντα όσον αφορά την παροχή 
υποστήριξης καθώς και τα καθήκοντα των συντονιστών ΙΜΙ που σχετίζονται με το περιεχόμενο. Εξηγεί 
πώς οι διαχειριστές δεδομένων ενός συντονιστή μπορούν να καταχωρίσουν ή να επικυρώσουν μια 
αρχή στο ΙΜΙ. Περιγράφει επίσης τις ρυθμίσεις που ορίζουν τι μπορεί να κάνει μια αρχή στο σύστημα 
και τον τρόπο διαχείρισής τους. 

Οι συντονιστές ΙΜΙ παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και τη λειτουργία του ΙΜΙ. Έχουν (1) διαχειριστικά καθήκοντα, (2) καθή-

κοντα υποστήριξης και (3) καθήκοντα συντονισμού σχετικά με το περιεχόμενο. Οι συντονιστές ΙΜΙ μπορούν επίσης να ενεργούν ως 

αρμόδιες αρχές και να συμμετέχουν, π.χ., στη διαδικασία αιτήσεων πληροφοριών που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.

9.1. Διαχειριστικά καθήκοντα
Τα διαχειριστικά καθήκοντα στο ΙΜΙ αφορούν κυρίως την καταχώρηση ή/και την πιστοποίηση άλλων αρχών και τη διαχείριση της πρό-

σβασης σε νομοθετικούς τομείς και διαδικασίες.

› Ρόλος χρήστη: διαχειριστής δεδομένων

Κάθε αρχή καταχωρισμένη στο ΙΜΙ με ρόλο συντονιστή πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον έναν χρήστη με δικαιώματα διαχειριστή 

δεδομένων. Έτσι ο συντονιστής θα μπορεί να ανταποκρίνεται στα διαχειριστικά του καθήκοντα στο ΙΜΙ.

Ο διαχειριστής δεδομένων είναι αρμόδιος για τη διαχείριση των δεδομένων των αρχών που συντονίζει (σε αντίθεση με τον 

διαχειριστή τοπικών δεδομένων, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείριση δεδομένων της δικής του αρχής). Παρέχει στον χρήστη 

το δικαίωμα να καταχωρίζει, να προσκαλεί και να διαχειρίζεται άλλες αρχές του ΙΜΙ στον αντίστοιχο νομοθετικό τομέα. Οι δια-

χειριστές δεδομένων ενός συντονιστή πρόσβασης μπορούν να επικαιροποιούν τις νομοθετικές ρυθμίσεις και τις ρυθμίσεις 

διαδικασίας των συντονιζόμενων αρχών.

Οι διαχειριστές δεδομένων μπορούν επίσης να καταχωρίζουν νέους χρήστες, να διαχειρίζονται τα δικαιώματα των χρηστών και 

να επαναφέρουν τον κωδικό πρόσβασης των χρηστών μιας αρμόδιας αρχής για την οποία είναι συντονιστές επικύρωσης 

ή πρόσβασης.

9.1.1. Διαχειριστικοί ρόλοι στο IMI

Τα παρακάτω δύο είδη συντονιστών έχουν οριζόντια αρμοδιότητα στο ΙΜΙ και συνεπώς έχουν αυτόματα πρόσβαση σε όλους τους 

νομοθετικούς τομείς και τις διαδικασίες :

 > Εθνικός συντονιστής ΙΜΙ (NIMIC): η αρχή που παρακολουθεί τη συνολική εφαρμογή και την ομαλή λειτουργία του ΙΜΙ σε εθνικό 

επίπεδο. Ο NIMIC μπορεί να καταχωρίζει και να επικυρώνει κάθε άλλο είδος αρχής και να διαχειρίζεται την πρόσβαση σε κάθε 

νομοθετικό τομέα και διαδικασία του συστήματος.

 > Eξουσιοδοτημένος συντονιστής ΙΜΙ για όλους τους νομοθετικούς τομείς (SDIMIC): κράτη μέλη με ομοσπονδιακή δομή μπορούν 

να αναθέτουν σε αρχές τη συνολική αρμοδιότητα για το ΙΜΙ σε μια περιφέρεια. Ο SDIMIC έχει τις ίδιες εξουσίες με τον NIMIC, δεν 

μπορεί όμως να καταχωρίσει άλλους SDIMIC.

Όλες οι άλλες αρχές που καταχωρίζονται στο IMI έχουν πρόσβαση σε έναν τουλάχιστον νομοθετικό τομέα και στη σχετική διαδικασία. 

Οι ρόλοι των αρχών καθορίζονται χωριστά για κάθε νομοθετικό τομέα και στη συνέχεια για κάθε διαδικασία στο πλαίσιο του νομοθε-

τικού τομέα. Οι παρακάτω ρόλοι είναι δυνατοί σε έναν νομοθετικό τομέα:
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 > Συντονιστής νομοθετικού τομέα ΙΜΙ (LIMIC): έχει γενική αρμοδιότητα για έναν νομοθετικό τομέα. Για κάθε κράτος μέλος μπορεί 

να υπάρχει μόνο ένας LIMIC ανά νομοθετικό τομέα6. Ο LIMIC μπορεί να καταχωρίζει άλλες αρχές με ρόλο εξουσιοδοτημένου συντο-

νιστή ΙΜΙ (DIMIC) ή αρμόδιες αρχές για τον νομοθετικό τομέα της αρμοδιότητάς του και μπορεί να διαχειρίζεται την πρόσβασή τους 

στον εν λόγω νομοθετικό τομέα και στις αντίστοιχες διαδικασίες.

 > Εξουσιοδοτημένος συντονιστής IMI (DIMIC): είναι συνήθως αρμόδιος για έναν ή περισσότερους νομοθετικούς τομείς σε μια γεω-

γραφική περιοχή ή για συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε νομοθετικό τομέα. Ο DIMIC μπορεί να καταχωρίζει και να επικυρώνει άλλες 

αρχές με ρόλο αρμόδιας αρχής στον νομοθετικό τομέα της αρμοδιότητάς του.

 > Αρμόδια αρχή: μπορεί να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες διαδικασίες για τον νομοθετικό τομέα στον οποίο έχει 

πρόσβαση. Μια αρμόδια αρχή δεν μπορεί να καταχωρίσει άλλες αρχές ή να διαχειριστεί την πρόσβαση σε νομοθετικούς τομείς.

 > Σημειώστε ότι μια αρχή μπορεί να έχει διαφορετικούς ρόλους σε διαφορετικούς νομοθετικούς 

τομείς. Για παράδειγμα, το υπουργείο Οικονομίας μπορεί να είναι DIMIC στον νομοθετικό τομέα 

των υπηρεσιών, και ταυτόχρονα αρμόδια αρχή στον νομοθετικό τομέα των επαγγελματικών 

προσόντων.

Ανεξάρτητα από τον ρόλο τους στον νομοθετικό τομέα, οι συντονιστές ΙΜΙ μπορεί να έχουν έναν ή και τους δύο από τους παρακάτω 

διαχειριστικούς ρόλους:

• Συντονιστής επικύρωσης: καταχωρίζει ή/και επικυρώνει μια αρχή στο ΙΜΙ και είναι αρμόδιος για τη διαχείριση των δεδομένων της. 

Ο διαχειριστής δεδομένων του συντονιστή επικύρωσης μπορεί:

(6) Κατ’ εξαίρεση, σε κράτη μέλη με ομοσπονδιακή δομή οι SDIMIC μπορούν να καταχωρίζουν έναν LIMIC ανά περιφέρεια. 

**

**

Μπορεί να διαχειρίζεται την πρόσβαση σε 
νομοθετικό τομέα και διαδικασία για SDIMIC

Διαδικασία 

αιτήσεων

Μπορεί να αναθέτει τον ρόλο 
της αρχής (Αιτήσεις)

Μπορεί να αναθέτει τον ρόλο της 
αρχής προειδοποιήσεων

Μπορεί να αναθέτει τον ρόλο του 
συντονιστή προειδοποιήσεων

Μπορεί να αναθέτει τον ρόλο της 
θυρίδας εισερχόμενων 
προειδοποιήσεων

Διαδικασία 

προειδο-ποιή-

σεων

NIMIC SDIMIC LIMIC DIMIC

Μπορεί να καταχωρίζει/επικυρώνει SDIMIC

Μπορεί να καταχωρίζει/επικυρώνει LIMIC

Μπορεί να καταχωρίζει/επικυρώνει DIMIC

Μπορεί να καταχωρίζει/επικυρώνει αρμόδια αρχή (ΑΑ)

Μπορεί να διαχειρίζεται την πρόσβαση σε 
νομοθετικό τομέα και διαδικασία για LIMIC

Μπορεί να διαχειρίζεται την πρόσβαση σε 
νομοθετικό τομέα και διαδικασία για DIMIC

Μπορεί να διαχειρίζεται την πρόσβαση σε 
νομοθετικό τομέα και διαδικασία για αρμόδια 
αρχή (ΑΑ)

Γενικός διαχειριστικός ρόλος: “Συντονιστής επικύρωσης”

Διοικητικός ρόλος ανά νομοθετικό τομέα: “Συντονιστής πρόσβασης”:

(*) Μόνο ένας LIMIC ανά νομοθετικό τομέα στην περιφέρεια για την οποία είναι αρμόδιος ο SDIMIC.
(**) Μόνο εάν ο LIMIC είναι αρμόδιος για τον νομοθετικό τομέα των υπηρεσιών.

*

**

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις διάφορες διαχειριστικές λειτουργίες που μπορεί να ασκεί κάθε αρχή, ανάλογα με τον 
ρόλο της στον νομοθετικό τομέα:

Μπορεί να αναθέτει τον ρόλο 
του συντονιστή αιτήσεων
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 – να διαχειρίζεται την ονομασία, την ανεπίσημη ονομασία, τις γλώσσες, την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (στην οποία αποστέλ-

λονται κυρίως τα αυτόματα ηλεκτρονικά μηνύματα από το σύστημα ΙΜΙ) και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρχής

 – να διαχειρίζεται του τομείς αρμοδιότητας προσθέτοντας/ αφαιρώντας τομείς πολιτικής ή τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων.

 – να διαχειρίζεται χρήστες της συντονιζόμενης αρχής, ακόμη και να προσθέτει ή να διαγράφει χρήστες

 – να διαχειρίζεται την πρόσβαση της αρχής στο σύστημα (περισσότερα για τον κύκλο ζωής της αρχής στο κεφάλαιο 9.1.5).

• Συντονιστής πρόσβασης: χορηγεί και διαχειρίζεται την πρόσβαση μιας αρχής σε συγκεκριμένο νομοθετικό τομέα και διαδικασία. Ο 

διαχειριστής δεδομένων ενός συντονιστή πρόσβασης μπορεί επίσης:

 – να τροποποιεί τα γενικά στοιχεία της αρχής για τον νομοθετικό τομέα (λέξεις-κλειδιά, επαγγέλματα, συνδεδεμένες αρχές)

 – να διαχειρίζεται χρήστες της συντονιζόμενης αρχής, ακόμη και να προσθέτει ή να διαγράφει χρήστες

 – να ορίζει τις ρυθμίσεις που αφορούν τη διαδικασία (‘fl ags’)

 – να ορίζει και, αν χρειάζεται, να αλλάζει τον ρόλο της συντονιζόμενης αρχής στη διαδικασία.

 – να συνδέει άλλους συντονιστές με την αρχή για οποιαδήποτε παρέμβαση που αφορά το περιεχόμενο σε κάθε διαδικασία στην οποία 

έχει πρόσβαση η αρχή.

9.1.2. Καταχώριση αρμόδιας αρχής στο ΙΜΙ

9.1.2.1. Πριν από την καταχώριση

Οι συντονιστές ΙΜΙ είναι αρμόδιοι για την ταυτοποίηση των αρμοδίων αρχών που θα πρέπει να χρησιμοποιούν το ΙΜΙ για έναν ή 

περισσότερους νομοθετικούς τομείς. Πριν από την καταχώριση μιας αρχής στο ΙΜΙ, ο συντονιστής πρέπει να επικοινωνήσει με την 

αρχή και να ζητήσει τα γενικά στοιχεία επικοινωνίας της, όπως π.χ. επίσημη ονομασία της αρχής, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση και 

ιστότοπος. Πρέπει επίσης να ζητήσει το όνομα και την ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου θα καταχωριστεί ως πρώτος χρήστης 

της αρχής.

9.1.2.2. Καταχώριση: σημαντικά θέματα

Για να καταχωρίσετε μια νέα αρχή πρέπει να συμπληρώσετε ορισμένα πεδία με βασικά περιγραφικά στοιχεία για την αρχή, την πρόσβασή 

της σε νομοθετικούς τομείς και διαδικασίες και τα στοιχεία του πρώτου χρήστη. Η διαδικασία καταχώρισης είναι πανομοιότυπη με αυτή 

που περιγράφεται στο κεφάλαιο 3.1.2.2. Το κεφάλαιο 4.2 δίνει λεπτομερέστερα στοιχεία για τα περιγραφικά στοιχεία της αρχής και το 

κεφάλαιο 9.1.4 εξηγεί τις ρυθμίσεις της διαδικασίας που πρέπει να επιλέξει ο συντονιστής κατά την καταχώριση.

Τα στοιχεία κάθε νέας αρχής που καταχωρίζονται στο ΙΜΙ πρέπει να είναι σωστά και να επικαιροποιούνται τακτικά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 

για την ηλεκτρονική διεύθυνση του πρώτου χρήστη, καθώς σ’ αυτή τη διεύθυνση θα στείλει το σύστημα τον προσωρινό κωδικό χρήστη 

με τον οποίο ο χρήστης θα συνδεθεί με το ΙΜΙ.

Θα πρέπει επίσης να αποφασίσετε σε ποιον νομοθετικό τομέα(-είς) και διαδικασία(-ίες) θα έχει πρόσβαση η νέα αρχή και με ποιον 

ρόλο (βλέπε κεφάλαιο 9.1 για τους ρόλους στο νομοθετικό τομέα και κεφάλαια 5.2 και 6.2 για τους ρόλους στη διαδικασία).

Όταν ο ρόλος στη διαδικασία είναι «αρχή», για κάθε διαδικασία και νομοθετικό τομέα στον οποίο η νέα αρχή αποκτά πρόσβαση θα 

πρέπει να δηλώσετε επίσης τουλάχιστον έναν συνδεδεμένο συντονιστή, δηλαδή συντονιστή που θα μπορεί να συμμετάσχει στην 

ανταλλαγή πληροφοριών (στην αίτηση ή την προειδοποίηση). Μπορείτε να συνδέσετε διαφορετικούς συντονιστές με διάφορους νομο-

θετικούς τομείς, και να έχετε περισσότερους από έναν συντονιστές για την ίδια διαδικασία. Μόλις καταχωριστεί η αρχή, μπορείτε να 

επικαιροποιήσετε τους συνδεδεμένους συντονιστές αν χρειάζεται.

Ο συντονιστής που καταχωρίζει την αρχή γίνεται αυτόματα ο συντονιστής επικύρωσης της αρχής, καθώς και ο συντονιστής πρόσβασης 

για όλους τους νομοθετικούς τομείς στους οποίους η αρχή αποκτά πρόσβαση. Μόλις ολοκληρωθεί η καταχώριση, θα μπορείτε να 

αλλάξετε τον ρόλο σας ως συντονιστή επικύρωσης ή πρόσβασης και να δώσετε τον ρόλο αυτόν σε άλλους συντονιστές στη χώρα σας. 

Αν καταχωρίσετε έναν συντονιστή IMI, ο συντονιστής που θα είναι αρμόδιος για τη διαχείριση των δεδομένων του ή για την πρόσβαση 

πρέπει να βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο (δηλαδή για τον DIMIC, πρέπει να είναι LIMIC, SDIMIC ή NIMIC).

9.1.2.3. Μετά την καταχώριση

Το σύστημα ΙΜΙ παρέχει αυτόματα ένα όνομα χρήστη για τον πρώτο χρήστη της αρχής που καταχωρίζετε, το οποίο οφείλετε να δώσετε 

στον πρώτο χρήστη της αρχής σας.
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Η ανακοίνωση του ονόματος πρέπει να γίνει εκτός του συστήματος ΙΜΙ, με οποιονδήποτε τρόπο θεωρείτε ασφαλέστερο και καταλλη-

λότερο (με τηλέφωνο, ασφαλές ηλεκτρονικό μήνυμα ή προσωπική επαφή). Δεν θα πρέπει να ξεχάσετε να κοινοποιήσετε το όνομα 

χρήστη στον πρώτο χρήστη της αρχής. Δεν πρέπει ποτέ να στέλνετε το όνομα χρήστη με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που 

καταχωρίστηκε στο ΙΜΙ για τον συγκεκριμένο χρήστη.

Ένας προσωρινός κωδικός πρόσβασης θα σταλεί αυτόματα από το σύστημα ΙΜΙ στην ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη εντός 48 ωρών. 

Εσείς δεν μπορείτε να δείτε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης. Μόλις ο νέος χρήστης γνωρίζει το όνομα χρήστη και τον προσωρινό του 

κωδικό πρόσβασης, μπορεί να έχει πρόσβαση στο ΙΜΙ.

› Μείνετε σε επαφή με τις συντονιζόμενες αρχές

Μόλις επικοινωνήσετε με τον πρώτο χρήστη της αρχής, ζητήστε του να συνδεθεί το συντομότερο δυνατό με το σύστημα αφού 

λάβει τον προσωρινό κωδικό. Ο πρώτος χρήστης είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των στοιχείων της αρχής του και την κατα-

χώριση πρόσθετων χρηστών (τουλάχιστον ενός ακόμη χρήστη). Οι συντονιστές ΙΜΙ θα πρέπει να επικοινωνήσουν εκ νέου με 

τις νέες αρχές τους ώστε να βεβαιωθούν ότι ο πρώτος χρήστης έλαβε τον κωδικό πρόσβασης και συνδέθηκε επιτυχώς με το ΙΜΙ.

9.1.3. Αυτοκαταχώριση: οδηγίες για τους συντονιστές ΙΜΙ

Στο κεφάλαιο αυτό θα βρείτε τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε αν είστε συντονιστής ΙΜΙ και αποφασίσετε να καλέσετε μια νέα αρχή 

να καταχωριστεί στο ΙΜΙ.

Η αυτοκαταχώριση περιλαμβάνει τρία στάδια τα οποία πρέπει να ολοκληρώσουν οι αρμόδιες αρχές. Πρώτον, ο συντονιστής δημιουργεί 

και υποβάλλει την πρόσκληση για καταχώριση. Δεύτερον, αφού λάβει την πρόσκληση, η αρμόδια αρχή καταχωρίζει τα στοιχεία της 

στο σύστημα (αυτοκαταχώριση αυτή καθαυτή). Τρίτον, ο συντονιστής επικυρώνει τα στοιχεία που καταχώρισε η αρχή.

Προσκληση 
(Συντονιστής)

Αυτοκαταχωριση
(Αρμόδια αρχή)

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ  
(Συντονιστής) 

9.1.3.1. Διαχείριση προσκλήσεων για καταχώριση

Η αυτοκαταχώριση μετά από πρόσκληση περιορίζει τον φόρτο εργασίας των συντονιστών IMI, επιτρέποντάς τους παράλληλα να δια-

τηρούν τον γενικό έλεγχο της διαδικασίας. Με την αυτοκαταχώριση διασφαλίζεται επίσης ότι στο ΙΜΙ αυτοκαταχωρίζονται μόνο αρμόδιες 

αρχές και για τους κατάλληλους νομοθετικούς τομείς και διαδικασίες.

Ανάλογα με τον αριθμό των αρχών που σκοπεύετε να προσκαλέσετε για καταχώριση στο IMI, μπορείτε να δημιουργήσετε προσκλήσεις 

είτε μεμoνωμένα, είτε κατά ομάδες.

• Δημιουργία σχεδίου πρόσκλησης

Για κάθε πρόσκληση για καταχώριση στο IMI θα χρειαστεί να δώσετε τα ακόλουθα στοιχεία:

 > έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση της αρχής

 > ονομασία της αρχής (όχι απαραίτητα την επίσημη ονομασία της, δεδομένου ότι εδώ πρόκειται απλώς για μια ονομασία που θα 

εμφανίζεται στον κατάλογό σας με τις προσκλήσεις),

 > νομοθετικό τομέα/είς και σχετικές διαδικασίες για τα οποία προσκαλείτε την αρχή να καταχωριστεί στο IMI.

› Καταχώριση συντονιστών ΙΜΙ

Η διαδικασία καταχώρισης ενός συντονιστή ΙΜΙ είναι ουσιαστικά η ίδια με τη διαδικασία καταχώρισης μιας αρμόδιας αρχής. Για 

την καταχώριση εθνικών συντονιστών και εξουσιοδοτημένων συντονιστών ΙΜΙ πρέπει να ισχύουν ειδικοί όροι ως προς την 

ονομασία η οποία πρέπει πάντοτε να περιέχει τη συντομογραφία ‘(NIMIC)’ ή ‘(SDIMIC)’. Όσον αφορά τους SDIMIC, το όνομα θα 

πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την περιφέρεια για την οποία ο εν λόγω συντονιστής είναι υπεύθυνος. Παράδειγμα: Innenministerium 

Baden-Württemberg (SDIMIC).

Για κάθε διαδικασία στην οποία αποκτά πρόσβαση ο νέος συντονιστής πρέπει επίσης να καθορίζετε ορισμένες ρυθμίσεις (fl ags) 

για τους συντονιστές. Περισσότερα θα βρείτε στο κεφάλαιο 9.1.4.2.
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 > προαιρετικά, μπορείτε να γράψετε ένα εξατομικευμένο μήνυμα που θα συμπεριληφθεί στο ηλεκτρονικό μήνυμα της πρόσκλησης 

που θα αποσταλεί στην αρχή. Μπορείτε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσετε το μήνυμα αυτό για να δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες 

όσον αφορά την ανεπίσημη ονομασία της αρχής ή τη διαδικασία αυτοκαταχώρισης γενικότερα.

Κάθε πρόσκληση αποθηκεύεται ως σχέδιο και διατηρείται σε έναν κατάλογο σχεδίων προσκλήσεων. Μπορείτε να τροποποιήσετε 

τα σχέδια προσκλήσεών σας ανά πάσα στιγμή, και να τα υποβάλετε είτε ένα-ένα ξεχωριστά είτε κατά ομάδες.

• Δημιουργία πολλαπλών προσκλήσεων – σχέδια μαζικών προσκλήσεων

Το σύστημα σάς επιτρέπει επίσης να δημιουργήσετε περισσότερες από μία προσκλήσεις ταυτόχρονα («μαζικές προσκλήσεις»). Για να 

το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 > Εξάγετε το αρχείο πρότυπο που θα βρείτε στο IMI κάνοντας δεξί κλικ στο εικονίδιο Excel που εμφανίζεται στην οθόνη “Δημιουργία 

προσκλήσεων”.

 > Σ’ αυτό το αρχείο, καταχωρίστε την ονομασία και την έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση κάθε αρχής που θα προσκληθεί να καταχω-

ριστεί. Όταν εργάζεστε με αυτό το αρχείο, φροντίστε να μην αλλάζετε τον μορφότυπό του. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό όταν 

εισάγετε καταλόγους στο αρχείο πρότυπο. Τέλος, μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στο αρχείο.

 > Τηλεφορτώστε το αρχείο με τις προσκλήσεις. Οι προσκλήσεις που εισήχθησαν από το αρχείο σας θα εμφανιστούν στον κατάλογο 

των σχεδίων προσκλήσεων.

Τα σχέδια προσκλήσεων που δημιουργούνται με τη λειτουργία μαζικών προσκλήσεων δεν περιλαμβάνουν νομοθετικό τομέα/διαδι-

κασία. Ο συντονιστής πρέπει να τροποποιήσει τα σχέδια προσκλήσεων και να επιλέξει κατάλληλο νομοθετικό τομέα και διαδικασία. 

Τα σχέδια προσκλήσεων μπορούν να τροποποιηθούν ένα-ένα χωριστά ή με τον καθορισμό μαζικών αλλαγών σε ομάδα προσκλήσεων 

(βλέπε κεφάλαιο παρακάτω).

• Μαζικές αλλαγές σε σχέδια προσκλήσεων

Το σύστημα σας επιτρέπει να τροποποιείτε πολλές προσκλήσεις ταυτόχρονα. Οι μαζικές αλλαγές (δηλαδή, αλλαγές σε όλες ή σε 

επιλεγμένες προσκλήσεις) μπορούν να είναι χρήσιμες όταν έχετε μεγάλο αριθμό σχεδίων προσκλήσεων, πιθανότατα αφού έχετε 

χρησιμοποιήσει το αρχείο-πρότυπο για να δημιουργήσετε τις προσκλήσεις. Τέτοιες τροποποιήσεις μπορούν να συνίστανται στην 

προσθήκη εξατομικευμένου κειμένου ή στην επιλογή του νομοθετικού τομέα(-ων) και της διαδικασίας(-ιών) για τα οποία θα πρέπει 

να καταχωριστούν οι σχετικές αρχές.

 > Σημειώστε ότι δεν μπορεί να επιλεγεί η διαδικασία προειδοποιήσεων για τον νομοθετικό τομέα 

των υπηρεσιών, όταν πραγματοποιείτε μαζικές αλλαγές. Για να προσκαλέσετε μια αρχή που χρει-

άζεται πρόσβαση στη συγκεκριμένη διαδικασία, θα πρέπει να τροποποιήσετε τη σχετική πρόσκληση 

χωριστά.

9.1.3.2. Κύκλος ζωής προσκλήσεων: η τυπική ροή

Μια πρόσκληση για καταχώριση δημιουργείται πάντα με το καθεστώς «Σχέδιο» και ακολουθεί, τυπικά, τα ακόλουθα στάδια:

• Η πρόσκληση υποβλήθηκε

Η πρόσκληση παραμένει σε καθεστώς “Σχέδιο” μέχρις ότου ο συντονιστής επιβεβαιώσει ότι αυτή θα πρέπει να αποσταλεί στην αρχή. 

Σε αυτό το σημείο, το καθεστώς αλλάζει σε «Η πρόσκληση υποβλήθηκε». Ωστόσο, η πρόσκληση δεν αποστέλλεται αμέσως στην 

αρμόδια αρχή.

 > Πρόσκληση που υποβάλλεται πριν από τις 10 π.μ. αποστέλλεται στην αρχή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

 > Πρόσκληση που υποβάλλεται μετά τις 10 π.μ. αποστέλλεται στην αρχή κατά τη διάρκεια της νύχτας της επόμενης εργάσιμης 

ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι οι προσκλήσεις που υποβάλλονται μετά τις 10 π.μ. την Παρασκευή αποστέλλονται τη νύχτα της Δευτέρας.

• Η πρόσκληση εστάλη – Αναμένεται καταχώριση

Μόλις αποσταλεί, η πρόσκληση λαμβάνει το καθεστώς “Εστάλη – Αναμένεται καταχώριση”. Η πρόσκληση αυτή καθαυτή αποτελείται 

από ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που αποστέλλεται στην αρχή, με το οποίο η αρχή προσκαλείται να καταχωριστεί στο IMI (βλέπε κεφά-

λαιο 3.1.2 αυτού του εγγράφου).

• Καταχωρίστηκε – Αναμένεται επικύρωση

Μόλις η αρχή ολοκληρώσει την αυτοκαταχώριση, η πρόσκληση επικαιροποιείται αυτόματα και λαμβάνει το καθεστώς “Καταχωρίστηκε 

– Αναμένεται επικύρωση”. Παράλληλα, ο προσκαλών συντονιστής λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα που τον ενημερώνει ότι η αρχή θα 

πρέπει να επικυρωθεί στο IMI.
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• Η αρχή επικυρώθηκε

Αφού επικυρώσετε μια αρμόδια αρχή που έχει καταχωριστεί στο σύστημα, η πρόσκληση θα παραμείνει στον κατάλογο των προ-

σκλήσεών σας για τρεις μήνες, με το καθεστώς “Η αρχή επικυρώθηκε”.

9.1.3.3. Κύκλος ζωής προσκλήσεων: εναλλακτικές διαδικασίες και καθεστώτα

Μια πρόσκληση για καταχώριση ενδέχεται να ακολουθήσει διαφορετική διαδικασία με αποτέλεσμα η πρόσκληση να λάβει νέο καθεστώς. 

Ανάλογα με το καθεστώς, οι συντονιστές έχουν τη δυνατότητα να τροποποιούν, να ανακαλούν ή να υποβάλλουν εκ νέου μια πρόσκληση.

• Απόρριψη πρόσκλησης

Μια πρόσκληση καταχώρισης μπορεί να απορριφθεί για τρεις λόγους:

 > Ηλεκτρονική διεύθυνση που ήδη υπάρχει: Η ηλεκτρονική διεύθυνση της αρχής στην πρόκλησή σας έχει ήδη καταχωριστεί στο 

IMI για υφιστάμενη αρχή ή έχει ήδη δημιουργηθεί πρόσκληση για καταχώριση με χρήση της ίδιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης·

 > Μη έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση: η μορφή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης δεν είναι έγκυρη.

 > Δεν επιλέχθηκε διαδικασία: Το σύστημα απορρίπτει προσκλήσεις που δημιουργήσατε μέσω του εργαλείου για τις μαζικές προ-

σκλήσεις και για τις οποίες δεν επιλέξατε τουλάχιστον μία διαδικασία προτού τις υποβάλετε.

Όταν υποβάλετε τις προσκλήσεις για καταχώριση, το σύστημα θα σας ενημερώσει αυτόματα σχετικά με τον αριθμό των προσκλήσεων 

που έχουν υποβληθεί και σχετικά με τον αριθμό όσων έχουν ενδεχομένως απορριφθεί. Για κάθε απορριφθείσα πρόσκληση παρέχεται 

αιτιολόγηση της απόρριψης και έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε την πρόσκληση αναλόγως (π.χ. διορθώνοντας την ηλεκτρο-

νική διεύθυνση ή καταχωρίζοντας μια άλλη). Τότε μπορείτε να υποβάλετε εκ νέου τις προσκλήσεις.

Μπορείτε επίσης να κάνετε μαζικές αλλαγές για να τροποποιήσετε απορριφθείσες προσκλήσεις.

• Δέσμευση πρόσκλησης

Εάν υποβάλετε 100 ή περισσότερες προσκλήσεις την ίδια μέρα, θα δεσμευτούν από το σύστημα για λόγους ασφαλείας. Θα εμφα-

νιστούν στον κατάλογό σας υπό το καθεστώς «Δεσμευμένες».

Ένας διαχειριστής ΙΜΙ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα επικοινωνήσει μαζί σας και θα σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε ότι πράγματι 

υποβάλατε τόσο μεγάλο αριθμό προσκλήσεων για καταχώριση. Αφού λάβει την επιβεβαίωσή σας, ο διαχειριστής IMI θα αποδεσμεύσει 

τις προσκλήσεις, οι οποίες θα αποσταλούν τη νύχτα και θα λάβουν το καθεστώς «Εστάλη – Αναμένεται καταχώριση».

Σε περίπτωση που υποβάλετε μια ή περισσότερες προσκλήσεις κατά λάθος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία υποστήριξης 

του IMI στην Επιτροπή και να ζητήσετε τη δέσμευσή τους. Επισημαίνεται ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό μόνο εφόσον μια πρόσκληση 

έχει καθεστώς «Υποβλήθηκε» (και όχι «Εστάλη – Αναμένεται καταχώριση»).

• Λήξη πρόσκλησης

Κάθε πρόσκληση περιλαμβάνει ένα μοναδικό κωδικό καταχώρισης που ισχύει μόνο για 30 μέρες. Εάν η προσκεκλημένη αρμόδια 

αρχή δεν καταχωριστεί πριν από τη λήξη του κωδικού καταχώρισης, η πρόσκληση λαμβάνει το καθεστώς «Η πρόσκληση έληξε». Σ’ 

αυτό το στάδιο, ο συντονιστής μπορεί να υποβάλει εκ νέου την πρόσκληση.

• Ανάκληση πρόσκλησης

Ο προσκαλών συντονιστής μπορεί να ανακαλέσει μια πρόσκληση με καθεστώς “Εστάλη – Αναμένεται καταχώριση” ή “Η πρόσκληση 

έληξε”. Κάθε ανακληθείσα πρόσκληση θα παραμείνει στον κατάλογο των προσκλήσεων για τρεις μήνες, μετά την πάροδο των οποίων 

θα διαγραφεί αυτόματα. Οι ανακληθείσες προσκλήσεις μπορούν επίσης να διαγραφούν με το χέρι πριν από τη λήξη της τρίμηνης 

περιόδου φύλαξης.

• Άρνηση επικύρωσης

Σε περίπτωση που ένας συντονιστής αρνηθεί να επικυρώσει την καταχώριση της αρχής στο IMI, η πρόσκληση καταχώρισης λαμβάνει 

το καθεστώς “Άρνηση επικύρωσης” και μετά από έξι μήνες διαγράφεται αυτόματα από το σύστημα.

9.1.3.4. Επικύρωση καταχωρίσεων

Όταν μια αρμόδια αρχή που έχετε προσκαλέσει να καταχωριστεί στο ΙΜΙ ολοκληρώσει την καταχώρισή της, θα ενημερωθείτε σχετικά 

μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Μόλις επικυρώσετε την καταχώριση της αρχής, η αρχή θα ενεργοποιηθεί στο IMI και θα είναι ορατή 

στους χρήστες του IMI που αναζητούν αρχές στο σύστημα. Στο πλαίσιο της επικύρωσης, μπορείτε να δείτε τα στοιχεία της αρχής και 

να τα τροποποιήσετε αν χρειάζεται. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις παραμέτρους πρόσβασης στον νομοθετικό τομέα και σε 

διαδικασία.

Μετά την αυτοκαταχώρισή τους, οι αρχές αποκτούν αυτόματα τον ρόλο της αρμόδιας αρχής για τον νομοθετικό τομέα και τον ρόλο της 

αρχής για τη διαδικασία. Αν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε οποιονδήποτε από αυτούς τους ρόλους της αρχής πριν από την επικύρωση 

των στοιχείων της.
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9.1.4. Καθορισμός των ρυθμίσεων της διαδικασίας

Για κάθε διαδικασία στην οποία έχει πρόσβαση μια αρχή στο ΙΜΙ, πρέπει να επιλεγούν ορισμένες ρυθμίσεις (‘fl ags’). Αυτές οι ρυθμίσεις 

επηρεάζουν τον τρόπο διαχείρισης της ανταλλαγής πληροφοριών από μια αρχή, παρέχοντας ένα περιθώριο ευελιξίας που αντανακλά 

τις διαφορετικές μεθόδους εργασίας των κρατών μελών και των αρχών τους. Αυτές οι ρυθμίσεις επιλέγονται για πρώτη φορά κατά 

την καταχώριση μιας αρχής στο ΙΜΙ. Μετά την καταχώριση της αρχής, ο συντονιστής πρόσβασης για τον νομοθετικό τομέα στον οποίο 

υπάγεται η διαδικασία μπορεί να τις επικαιροποιήσει ανά πάσα στιγμή.

9.1.4.1. Ρυθμίσεις της διαδικασίας για αρμόδιες αρχές

Οι παρακάτω τρεις ρυθμίσεις έχουν σχέση με τη διαδικασία της αίτησης στο ΙΜΙ. Μπορεί να τις αλλάξει μόνο ο συντονιστής, και όχι 

η αρμόδια αρχή. Έχετε υπόψη σας ότι οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές μπορεί να διαφέρουν ανά νομοθετικό τομέα για την ίδια 

αρμόδια αρχή.

1. Χρειάζεται αυτή η αρχή την έγκριση του συντονιστή για την αποστολή ή την απάντηση αιτήσεων πληροφοριών σ’ αυτόν τον νομο-

θετικό τομέα; (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ = ΟΧΙ).

Ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να αποφασίσουν ότι ορισμένες αρμόδιες αρχές θα μπορούν να αποστέλλουν και να απαντούν σε 

αιτήσεις ΙΜΙ σε ένα νομοθετικό τομέα μόνον αφού τις εγκρίνει ο αντίστοιχος συντονιστής ΙΜΙ. Η διαδικασία έγκρισης περιγράφεται 

στο κεφάλαιο 5.3.7.

2. Η αρχή αυτή επιτρέπεται να απορρίπτει κατ’εξαίρεση αίτηση άλλου κράτους μέλους; (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ = ΟΧΙ).

Αυτή η ρύθμιση ορίζει αν ή αρμόδια αρχή δικαιούται να απορρίψει μια αίτηση εξαρχής εξ ονόματος του κράτους μέλους στο οποίο 

υπάγεται. Εάν μια αρμόδια αρχή λάβει αίτηση την οποία δεν επιθυμεί να αποδεχθεί (επειδή δεν είναι η κατάλληλη αρμόδια αρχή) 

μπορεί να διαβιβάσει την αίτηση σε άλλη αρμόδια αρχή ή σε έναν συντονιστή ΙΜΙ στο ίδιο κράτος μέλος, ο οποίος και θα μπορεί 

να εντοπίσει την αρμόδια ανταποκρινόμενη αρχή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί να έχει το δικαίωμα 

να απορρίψει εξαρχής μια αίτηση εξ ονόματος της χώρας της.

3. Η αρχή αυτή επιτρέπεται να αποδέχεται εισερχόμενες αιτήσεις από άλλα κράτη μέλη; (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ = ΝΑΙ).

Ορισμένες αρμόδιες αρχές μπορεί να είναι καταχωρισμένες για να χρησιμοποιούν το ΙΜΙ και να αποστέλλουν αιτήσεις σε άλλα 

κράτη μέλη, αλλά όχι για να ανταποκρίνονται σε αιτήσεις άλλων κρατών μελών, σε συγκεκριμένο νομοθετικό τομέα. Για παράδειγμα, 

ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι ο εθνικός ιατρικός του σύλλογος θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε όλες τις αιτήσεις 

άλλων κρατών μελών, αλλά οι περιφερειακοί ιατρικοί σύλλογοι θα μπορούν να δημιουργούν και να αποστέλλουν αιτήσεις εξ ονό-

ματός τους.

› Σύνδεση συντονιστών σε επίπεδο διαδικασίας

Εκτός από τις ρυθμίσεις (‘fl ag’), κάθε αρχή πρέπει να συνδέεται με τουλάχιστον έναν συντονιστή αιτήσεων για κάθε νομοθετικό 

τομέα στον οποίο έχει πρόσβαση. Όταν ο συντονιστής καταχωρίζει μια νέα αρχή, οφείλει να καθορίζει τον συνδεδεμένο συντο-

νιστή αιτήσεων της αρχής. Σε περίπτωση αυτοκαταχώρισης, ο συντονιστής επικύρωσης θα πρέπει να καθορίζει τον συνδεδεμένο 

συντονιστή κατά την επικύρωση της αρχής στο ΙΜΙ.

Μετά την καταχώριση ή την επικύρωση της αρχής, ο συντονιστής πρόσβασης για συγκεκριμένο νομοθετικό τομέα ή ο διαχειρι-

στής τοπικών δεδομένων της αρχής μπορεί να προσθέτει ή να αλλάζει τον συνδεδεμένο συντονιστή όπως επιθυμεί.

9.1.4.2. Ρυθμίσεις της διαδικασίας για συντονιστές

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις για τη διαδικασία αιτήσεων είναι οι εξής:

1. Ο συντονιστής συμμετέχει σε διαδικασίες “παραπομπής” που αφορούν τις αρχές τις οποίες συντονίζει; (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ = ΝΑΙ).

Όπως εξηγήθηκε στο κεφάλαιο 5.3.6, οι συντονιστές ΙΜΙ μπορεί να συμμετέχουν ως διαιτητές σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ 

αρχών τις οποίες συντονίζουν και αρχών άλλου κράτους μέλους. Κάθε συντονιστής μπορεί να αποφασίσει αν θα συμμετάσχει σε 

διαδικασία παραπομπής για συγκεκριμένο νομοθετικό τομέα.

2. Ο συντονιστής επιθυμεί να εγκρίνει αιτήσεις οποιασδήποτε από τις αρχές τις οποίες συντονίζει πριν από την αποστολή τους; 

(ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ = ΟΧΙ).

3. Ο συντονιστής επιθυμεί να εγκρίνει απαντήσεις οποιασδήποτε από τις αρχές τις οποίες συντονίζει, πριν από την αποστολή τους; 

(ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ = ΟΧΙ).

Στο κεφάλαιο 5.3.7 θα βρείτε περισσότερα για τη διαδικασία έγκρισης στο IMI.

Μετά την καταχώριση εμφανίζεται μια πρόσθετη ρύθμιση την οποία μπορεί να αλλάξει ο ίδιος ο συντονιστής ΙΜΙ.
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4. Αυτή η αρχή χρησιμοποιεί τη διαδικασία ανάθεσης για να αναθέτει αιτήσεις στους χρήστες της; (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ = ΟΧΙ).

Οι συνέπειες αυτής της ρύθμισης εξηγούνται λεπτομερέστερα στο κεφάλαιο 5.3.5.3.

Στη διαδικασία προειδοποιήσεων, υπάρχει μια ρύθμιση “τελική έγκριση” για τις αρχές με ρόλο συντονιστή. Περισσότερες πληροφορίες 

θα βρείτε στο κεφάλαιο 6.2.2.

Όταν καταχωρίζετε έναν συντονιστή στο ΙΜΙ, μπορείτε να επιλέξετε, εφόσον το επιθυμείτε, τις παραπάνω αυτόματες ρυθμίσεις. Ο 

συντονιστής θα μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε από αυτές τις ρυθμίσεις μόλις συνδεθεί με το σύστημα.

9.1.5. Διαχείριση του κύκλου ζωής της αρχής, του νομοθετικού τομέα και της 
διαδικασίας

Σε κάθε αρχή χορηγείται ένα καθεστώς που αντικατοπτρίζει τα δικαιώματά της για πρόσβαση και χρήση του ΙΜΙ. Επιπλέον του καθε-

στώτος της αρχής, το σύστημα διατηρεί ένα καθεστώς πρόσβασης για κάθε νομοθετικό τομέα στον οποίο έχει πρόσβαση ή έχει ζητήσει 

πρόσβαση η αρχή, καθώς και ένα καθεστώς πρόσβασης για κάθε διαδικασία στην οποία έχει πρόσβαση ή έχει ζητήσει πρόσβαση η 

αρχή σε έναν νομοθετικό τομέα.

9.1.5.1. Καθεστώτα αρχής στο ΙΜΙ

• Καθεστώς αρχής: Ζητήθηκε καταχώριση

Κάθε αρμόδια αρχή που αυτοκαταχωρίζεται στο IMI αποκτά το καθεστώς “Ζητήθηκε καταχώριση”. Αυτό σημαίνει ότι η αρχή είναι 

ορατή μόνο από τον διαχειριστή(-ές) δεδομένων του συντονιστή επικύρωσης που εξέδωσε την πρόσκληση.

• Καθεστώς αρχής: Ενεργοποιημένη

Μια αρμόδια αρχή καθίσταται “ενεργοποιημένη” στο IMI μόλις καταχωριστεί από ένα συντονιστή IMI ή μετά από επικύρωση της 

αυτοκαταχώρισής της από το συντονιστή επικύρωσης. Αυτό σημαίνει ότι η αρχή μπορεί να αποκτήσει ή να ζητήσει πρόσβαση σε 

οποιονδήποτε από τους νομοθετικούς τομείς και τις διαδικασίες που είναι διαθέσιμα στο σύστημα.

• Καθεστώς αρχής: Η καταχώριση απορρίφθηκε

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο συντονιστής επικύρωσης ενδέχεται να αρνηθεί την αυτοκαταχώριση μιας αρμόδιας αρχής, οπότε αυτή 

θα λάβει το καθεστώς “Η καταχώριση απορρίφθηκε”. Μια αρχή με αυτό το καθεστώς μπορεί, παρά ταύτα, να επικυρωθεί από τον 

συντονιστή για διάστημα έξι μηνών το πολύ, μετά την πάροδο του οποίου η καταχώριση θα διαγραφεί αυτόματα από το σύστημα.

• Καθεστώς αρχής: Ανεστάλη

Ένας συντονιστής επικύρωσης μπορεί να διαγράψει μια αρμόδια αρχή από το IMI. Η διαγραφή πραγματοποιείται σταδιακά, ώστε να 

μπορεί η αρχή να ολοκληρώσει τις ενέργειες που έχει ξεκινήσει στο σύστημα.

Καταρχάς, ο συντονιστής επικύρωσης αναστέλλει τη δραστηριότητα της αρχής. Για να επιτευχθεί αυτή η αναστολή, το καθεστώς 

όλων των διαδικασιών και νομοθετικών τομέων στους οποίους έχει πρόσβαση η αρχή πρέπει να οριστεί ως «Ανεστάλη» ή «Ανακλήθηκε».

Με καθεστώς «Ανεστάλη», η αρχή εξακολουθεί να μπορεί να συμμετέχει στις ανταλλαγές πληροφοριών ή στις προειδοποιήσεις που 

βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει ή να λαμβάνει νέες αιτήσεις πληροφοριών. Ταυτόχρονα, δεν μπορεί 

να ζητήσει ή να αποκτήσει πρόσβαση σε νέα διαδικασία ή νομοθετικό τομέα. 

Σημειώστε ότι είναι δυνατή η επανενεργοποίηση αρχής που έχει ανασταλεί. Στην περίπτωση αυτή το καθεστώς επανέρχεται σε 

«Ενεργοποιημένη».

• Καθεστώς αρχής: Μη ενεργοποιημένη

Μόλις ολοκληρωθούν όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών που αφορούν αρμόδια αρχή με καθεστώς “Ανεστάλη”, θα μπορεί να ανα-

κληθεί η πρόσβαση σε όλες τις διαδικασίες και τους νομοθετικούς τομείς στους οποίους είχε πρόσβαση η αρχή. Στο τελευταίο στάδιο 

της διαδικασίας διαγραφής μιας αρχής, ο συντονιστής επικύρωσης δίνει στην αρχή το καθεστώς «Μη ενεργοποιημένη». Έξι μήνες 

αργότερα, η αρχή διαγράφεται μόνιμα από το σύστημα.

Στο μεταξύ, οι χρήστες της αρχής μπορούν να συνδέονται με το IMI, και μπορούν να καταχωρίζονται νέοι χρήστες. Η αρχή μπορεί να 

βλέπει τις προηγούμενες αιτήσεις ή προειδοποιήσεις της, αλλά δεν μπορεί πλέον να αποστέλλει ή να λαμβάνει νέες.

9.1.5.2. Καθεστώτα πρόσβασης σε νομοθετικό τομέα

Πρόσβαση σε τουλάχιστον έναν νομοθετικό τομέα και σε τουλάχιστον μία σχετική διαδικασία χορηγείται σε αρμόδια αρχή μόλις αυτή 

καταχωριστεί ή επικυρωθεί από τον συντονιστή επικύρωσης. Ένας συντονιστής μπορεί επίσης ανά πάσα στιγμή να χορηγήσει σε ενερ-

γοποιημένη αρμόδια αρχή πρόσβαση σε νομοθετικό τομέα και σε διαδικασία στα οποία δεν έχει πρόσβαση, ή η ίδια η αρχή μπορεί να 

ζητήσει πρόσβαση σε νέο τομέα του ΙΜΙ.



9. ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΙΜΙ

53

• Πρόσβαση σε νομοθετικό τομέα: Ζητήθηκε

Όταν μια αρχή ζητήσει πρόσβαση σε νομοθετικό τομέα7, ο διαχειριστής(-ές) δεδομένων του επιλεγμένου συντονιστή πρόσβασης 

μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις της αρχής για τον νομοθετικό τομέα (π.χ. μπορεί να ενημερώσει τον κατάλογο των λέξεων-

κλειδιών για τον νομοθετικό τομέα).

Ο διαχειριστής(-ές) τοπικών δεδομένων της αρμόδιας αρχής που ζητά πρόσβαση μπορεί επίσης να τροποποιήσει τα δεδομένα της 

αρχής για τον νομοθετικό τομέα, αλλά δεν μπορεί ακόμη να αποστέλλει ή να λαμβάνει αιτήσεις/προειδοποιήσεις για τον συγκεκριμένο 

νομοθετικό τομέα.

• Πρόσβαση σε νομοθετικό τομέα: Ενεργοποιημένη

Όταν η πρόσβαση σε ένα νομοθετικό τομέα είναι “Ενεργοποιημένη”, η αρχή μπορεί να καταχωρίζει χρήστες και να διαχειρίζεται τα 

δεδομένα τους για τη συγκεκριμένη εφαρμογή του ΙΜΙ. Μπορεί τότε να δοθεί στην αρχή ή να ζητήσει η αρχή πρόσβαση σε οποια-

δήποτε διαδικασία γι’ αυτόν τον νομοθετικό τομέα.

• Πρόσβαση σε νομοθετικό τομέα: Ανεστάλη

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο συντονιστής πρόσβασης μπορεί να αναστείλει την πρόσβαση μιας αρχής σε νομοθετικό τομέα του IMI8. 

Ο συντονιστής ενδέχεται στη συνέχεια είτε να επανενεργοποιήσει είτε να ανακαλέσει την πρόσβαση στον εν λόγω νομοθετικό τομέα.

Όταν το καθεστώς πρόσβασης είναι «Ανεστάλη», η αρμόδια αρχή μπορεί να εξακολουθήσει να διαχειρίζεται τις ενέργειες που έχει 

ήδη ξεκινήσει, αλλά δεν μπορεί πλέον να αποστέλλει ή να λαμβάνει νέες αιτήσεις/προειδοποιήσεις για τον νομοθετικό τομέα. Ο 

διαχειριστής τοπικών δεδομένων της αρμόδιας αρχής εξακολουθεί να καταχωρίζει και να διαχειρίζεται χρήστες με πρόσβαση στον 

νομοθετικό τομέα, ενώ μπορεί να ζητήσει και την επανενεργοποίηση της πρόσβασης.

• Πρόσβαση σε νομοθετικό τομέα: Ανεστάλη (ζητήθηκε επανενεργοποίηση)

Όταν το καθεστώς του νομοθετικού τομέα είναι «Ανεστάλη», η αρχή μπορεί να ζητήσει από τον δικό της συντονιστή πρόσβασης να 

επανενεργοποιήσει την πρόσβασή της στον νομοθετικό τομέα, με την προϋπόθεση ότι το καθεστώς της αρχής είναι «Ενεργοποιημένη». 

Με αίτηση της αρχής, το καθεστώς του νομοθετικού τομέα γίνεται «Ανεστάλη (ζητήθηκε επανενεργοποίηση)». Εάν ο συντονιστής 

αποφασίσει να επανενεργοποιήσει την πρόσβαση, τότε, το καθεστώς πρόσβασης «Ανεστάλη» γίνεται πάλι «Ενεργοποιημένη». Αν ο 

συντονιστής απορρίψει το αίτημα επανενεργοποίησης της αρχής, το καθεστώς του νομοθετικού τομέα παραμένει «Ανεστάλη».

• Πρόσβαση σε νομοθετικό τομέα: Ανακλήθηκε

Μόλις μια αρμόδια αρχή με αναστολή πρόσβασης σε νομοθετικό τομέα κλείσει όλες τις εν εξελίξει αιτήσεις/προειδοποιήσεις της στον 

συγκεκριμένο νομοθετικό τομέα, ο συντονιστής πρόσβασης μπορεί να ανακαλέσει την πρόσβαση της αρχής στον νομοθετικό τομέα. 

Σημειώστε ότι αυτό είναι δυνατό μόνο αφού η πρόσβαση σε όλες τις διαδικασίες στον συγκεκριμένο νομοθετικό τομέα έχει λάβει το 

καθεστώς “Ανακλήθηκε”.

Όταν ανακληθεί η πρόσβαση στον νομοθετικό τομέα, ο διαχειριστής τοπικών δεδομένων της αρχής μπορεί να ζητήσει την επανε-

νεργοποίηση της πρόσβασης της αρχής στον νομοθετικό τομέα, υπό τον όρο ότι το καθεστώς της είναι “Ενεργοποιημένη”. Ο συντο-

νιστής πρόσβασης μπορεί επίσης να αρχίσει τη διαδικασία επανενεργοποίησης για τον νομοθετικό τομέα.

• Πρόσβαση σε νομοθετικό τομέα: Ανακλήθηκε (ζητήθηκε επανενεργοποίηση)

Όταν το καθεστώς του νομοθετικού τομέα είναι «Ανακλήθηκε», η αρχή μπορεί να ζητήσει από τον δικό της συντονιστή πρόσβασης 

να επανενεργοποιήσει την πρόσβασή της στον νομοθετικό τομέα, με την προϋπόθεση ότι το καθεστώς της αρχής είναι «Ενεργοποιημένη». 

Με αίτηση της αρχής, το καθεστώς του νομοθετικού τομέα γίνεται «Ανακλήθηκε (ζητήθηκε επανενεργοποίηση)». Εάν ο συντονιστής 

αποφασίσει να επανενεργοποιήσει την πρόσβαση, τότε, το καθεστώς πρόσβασης «Ανακλήθηκε» γίνεται πρώτα «Ανεστάλη» και τότε 

μόνο μπορεί να γίνει ξανά «Ενεργοποιημένη». Αν ο συντονιστής απορρίψει την αίτηση της αρχής για επανενεργοποίηση, το καθεστώς 

του νομοθετικού τομέα γίνεται πάλι «Ανακλήθηκε».

9.1.5.3. Καθεστώτα πρόσβασης σε διαδικασία

• Πρόσβαση σε διαδικασία: Ζητήθηκε

Όταν μια αρχή ζητήσει πρόσβαση σε νέα διαδικασία9, ο διαχειριστής(-ές) δεδομένων του επιλεγμένου συντονιστή πρόσβασης για 

τον συγκεκριμένο νομοθετικό τομέα μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις της αρχής γι’ αυτή τη διαδικασία και να καθορίσει τον 

συντονιστή (-ές) που θα συνδεθεί με την αρχή αυτή στο επίπεδο της διαδικασίας. Ο συντονιστής μπορεί να χορηγήσει ή να αρνηθεί 

την ζητούμενη πρόσβαση.

Ο διαχειριστής/ές τοπικών δεδομένων της αρμόδιας αρχής που ζητά πρόσβαση μπορεί επίσης να τροποποιήσει τα δεδομένα της 

αρχής για τη διαδικασία, αλλά δεν μπορεί ακόμη να αποστέλλει ή να λαμβάνει αιτήσεις/προειδοποιήσεις σ’αυτή τη διαδικασία.

(7) Η πρόσβαση σε νομοθετικό τομέα λαμβάνει επίσης το καθεστώς “Ζητήθηκε” μετά την αυτοκαταχώριση και πριν από την επικύρωση. .
(8) Η πρόσβαση σε νομοθετικό τομέα μιας αρχής με ρόλο συντονιστή μπορεί να ανασταλεί μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αν πρέπει να 

γίνει κάτι τέτοιο στη χώρα σας, επικοινωνήστε με την υπηρεσία υποστήριξης ΙΜΙ της Επιτροπής για να σας βοηθήσει.
(9) Η πρόσβαση σε διαδικασία λαμβάνει το καθεστώς “Ζητήθηκε” μετά την αυτοκαταχώριση και πριν από την επικύρωση.
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• Πρόσβαση σε διαδικασία: Ενεργοποιημένη

Όταν η πρόσβαση σε μια διαδικασία είναι “Ενεργοποιημένη”, η αρχή μπορεί να καταχωρίζει χρήστες και να διαχειρίζεται τα δεδομένα 

τους για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Η αρχή μπορεί, στη συνέχεια, να αποστέλλει και να λαμβάνει αιτήσεις πληροφοριών/προειδο-

ποιήσεις για τον συγκεκριμένο νομοθετικό τομέα.

• Πρόσβαση σε διαδικασία: Ανεστάλη

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο συντονιστής πρόσβασης μπορεί να αναστείλει την πρόσβαση μιας αρχής σε διαδικασία νομοθετικού 

τομέα10. Ο συντονιστής μπορεί στη συνέχεια είτε να επανενεργοποιήσει είτε να ανακαλέσει την πρόσβαση σε αυτή τη διαδικασία.

Όταν το καθεστώς διαδικασίας είναι «Ανεστάλη», η αρμόδια αρχή μπορεί να εξακολουθήσει να διαχειρίζεται τις ενέργειες που έχει 

ξεκινήσει, αλλά δεν μπορεί πλέον να αποστέλλει ή να λαμβάνει νέες αιτήσεις/προειδοποιήσεις εντός της συγκεκριμένης διαδικασίας. 

Ο διαχειριστής τοπικών δεδομένων της αρμόδιας αρχής εξακολουθεί να καταχωρίζει και να διαχειρίζεται χρήστες με πρόσβαση στη 

διαδικασία, ενώ μπορεί να ζητήσει και την επανενεργοποίηση της πρόσβασης. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν το καθεστώς της πρό-

σβασης στον σχετικό νομοθετικό τομέα είναι «Ενεργοποιημένη».

• Πρόσβαση σε διαδικασία: Ανεστάλη (ζητήθηκε επανενεργοποίηση)

Όταν το καθεστώς της διαδικασίας είναι «Ανεστάλη», η αρχή μπορεί να ζητήσει από τον συντονιστή πρόσβασης να επανενεργοποιήσει 

την πρόσβασή της στη διαδικασία αυτή. Εάν ο συντονιστής αποφασίσει να επανενεργοποιήσει την πρόσβαση, αυτή γίνεται πάλι 

«Ενεργοποιημένη». Αν ο συντονιστής απορρίψει το αίτημα επανενεργοποίησης της αρχής, το καθεστώς γίνεται και πάλι «Ανεστάλη».

• Πρόσβαση σε διαδικασία: Ανακλήθηκε

Μόλις μια αρμόδια αρχή με αναστολή πρόσβασης σε διαδικασία κλείσει όλες τις εν εξελίξει αιτήσεις της στη συγκεκριμένη διαδικασία, 

ο συντονιστής πρόσβασης μπορεί να ανακαλέσει την πρόσβαση της αρχής στη διαδικασία.

Όταν ανακληθεί η πρόσβαση, ο διαχειριστής τοπικών δεδομένων της αρχής εξακολουθεί να μπορεί να ζητήσει την επανενεργοποίηση 

της πρόσβασής της στη διαδικασία.

• Πρόσβαση σε διαδικασία: Ανακλήθηκε (ζητήθηκε επανενεργοποίηση)

Όταν το καθεστώς της διαδικασίας είναι «Ανακλήθηκε», η αρχή μπορεί να ζητήσει από τον συντονιστή πρόσβασης να επανενεργο-

ποιήσει την πρόσβασή της στη σχετική διαδικασία, με την προϋπόθεση ότι η πρόσβασή της στον αντίστοιχο νομοθετικό τομέα είναι 

«Ενεργοποιημένη». Εάν ο συντονιστής αποφασίσει να επανενεργοποιήσει την πρόσβαση, τότε, το καθεστώς «Ανακλήθηκε» γίνεται 

πρώτα «Ανεστάλη» και στη συνέχεια επανέρχεται στο «Ενεργοποιημένη». Αν ο συντονιστής απορρίψει το αίτημα επανενεργοποίησης 

της αρχής, το καθεστώς της διαδικασίας γίνεται και πάλι «Ανακλήθηκε».

› Αίτηση επανενεργοποίησης της πρόσβασης ή της αρχής

Τα καθεστώτα της αρχής, του νομοθετικού τομέα και της διαδικασίας, τα οποία ισχύουν για αρχές καταχωρισμένες στο ΙΜΙ είναι 

αλληλένδετα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μια αρχή μπορεί να ζητήσει πρόσβαση σε νέο νομοθετικό τομέα ή διαδικασία ή 

επανενεργοποίηση της πρόσβασής της σε νομοθετικό τομέα ή διαδικασία. Γενικά ισχύουν τα εξής:

 > Μια αρχή μπορεί να ζητήσει πρόσβαση σε νέο νομοθετικό τομέα ή διαδικασία μόνον εάν το καθεστώς της αρχής είναι 

“Ενεργοποιημένη”

 > Μια αρχή μπορεί να ζητήσει επανενεργοποίηση της πρόσβασής της σε νομοθετικό τομέα μόνον εάν το καθεστώς της αρχής 

είναι «Ενεργοποιημένη»

 > Μια αρχή μπορεί να ζητήσει επανενεργοποίηση της πρόσβασής της σε διαδικασία μόνον εάν η πρόσβασή της στον σχετικό 

νομοθετικό τομέα είναι «Ενεργοποιημένη».

9.1.6. Αλλαγή ρόλου αρχής

Στο ΙΜΙ μπορείτε να αλλάζετε τους ρόλους των αρχών που είναι καταχωρισμένες στο σύστημα. Ανάλογα με το καθεστώς της αρχής στο 

σύστημα και τη διάκριση μεταξύ διοικητικών ρόλων και ρόλων σχετικών με το περιεχόμενο, οι συντονιστές ΙΜΙ μπορούν να αλλάζουν 

τον ρόλο αρχής που συντονίζουν σε επίπεδο τόσο διαδικασίας όσο και νομοθετικού τομέα.

(10) Η πρόσβαση σε διαδικασία μιας αρχής με ρόλο συντονιστή μπορεί να ανασταλεί μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αν πρέπει να γίνει 
κάτι τέτοιο στη χώρα σας, επικοινωνήστε με την υπηρεσία υποστήριξης ΙΜΙ της Επιτροπής για να σας βοηθήσει.
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9.1.6.1. Αλλαγή ρόλου σε διαδικασία

Ένας συντονιστής πρόσβασης μπορεί να αλλάξει το ρόλο συντονιζόμενης αρχής στη διαδικασία. Για παράδειγμα, ένα βιοτεχνικό επιμε-

λητήριο μπορεί να έχει καταχωριστεί αρχικά ως αρχή αρμόδια για τη διαδικασία των αιτήσεων στον νομοθετικό τομέα των υπηρεσιών. 

Η αρχή αυτή είναι αρμόδια σε περιφερειακό επίπεδο και συνεπώς μπορεί να εποπτεύει άλλες αρχές του τομέα αυτού με τοπική μόνον 

αρμοδιότητα. Ο συντονιστής πρόσβασης του περιφερειακού βιοτεχνικού επιμελητηρίου αποφασίζει να δώσει σ’ αυτή την αρχή τον ρόλο 

του συντονιστή αιτήσεων που δίνει τη δυνατότητα παρέμβασης στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες αρχές.

Ο ρόλος που έχει στη διαδικασία μια αρχή ήδη ενεργοποιημένη στο σύστημα μπορεί να αλλάξει μόνο όταν το καθεστώς της διαδικασίας 

είναι «Ανεστάλη”. Η αλλαγή μπορεί να γίνει από τον συντονιστή πρόσβασης σ’αυτόν τον νομοθετικό τομέα.

Ο ρόλος στη διαδικασία μπορεί επίσης να αλλάξει όταν το καθεστώς της πρόσβασης στη διαδικασία είναι «Ζητήθηκε” ή όταν το καθε-

στώς της αρχής είναι “Ζητήθηκε καταχώριση”, δηλαδή πριν από την επικύρωση της καταχώρισής της στο IMI από τον συντονιστή 

επικύρωσης.

9.1.6.2. Αλλαγή ρόλου σε νομοθετικό τομέα

Είναι επίσης δυνατό να αλλάξει ο ρόλος αρχής ΙΜΙ σε νομοθετικό τομέα. Για παράδειγμα, ένας εθνικός συντονιστής ΙΜΙ μπορεί να ορίσει 

ως LIMIC για τον νομοθετικό τομέα των υπηρεσιών μια αρχή ήδη καταχωρισμένη στο σύστημα με τον ρόλο του DIMIC για τις υπηρεσίες.

Για να αλλάξει ο ρόλος μιας αρχής σε νομοθετικό τομέα, το καθεστώς της στον τομέα αυτό πρέπει να είναι «Ανεστάλη”. Σημειώστε ότι 

για να αναστείλει την πρόσβαση σε νομοθετικό τομέα, ο συντονιστής πρόσβασης πρέπει πρώτα να αναστείλει την πρόσβαση σε όλες 

τις διαδικασίες στις οποίες η αρχή έχει πρόσβαση στον συγκεκριμένο νομοθετικό τομέα.

Όσον αφορά αρχή που έχει μόλις ολοκληρώσει την αυτοκαταχώρισή της στο ΙΜΙ, ο συντονιστής επικύρωσης μπορεί να αλλάξει το ρόλο 

της σε νομοθετικό τομέα προτού επικυρώσει την καταχώρισή της.

Ο ρόλος αρχής σε νομοθετικό τομέα μπορεί επίσης να αλλάξει όταν το καθεστώς της σχετικής πρόσβασης είναι «Ζητήθηκε”.

9.2. Καθήκοντα υποστήριξης των συντονιστών
Επιπλέον των προαναφερθέντων διαχειριστικών καθηκόντων τους, οι συντονιστές ΙΜΙ συμβάλλουν σημαντικά στη διάδοση του ΙΜΙ και 

διασφαλίζουν τη διεκπεραίωση των αιτήσεων σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις για τη διοικητική συνεργασία. Αναλαμβάνουν, πιο 

συγκεκριμένα, τα εξής:

 > Διοργάνωση της κατάρτισης των αρμοδίων αρχών.

 > Παροχή βοήθειας και στήριξης για το ΙΜΙ στους χρήστες της χώρας τους.

 > Παροχή βοήθειας στους χρήστες άλλου κράτους μέλους για τον καθορισμό της κατάλληλης αρμόδιας αρχής με την οποία θα επι-

κοινωνούν για συγκεκριμένο θέμα (π.χ. διαβίβαση αιτήσεων στην κατάλληλη αρμόδια αρχή).

 > Διάδοση του ΙΜΙ στις αρχές που μπορεί να χρειάζονται το ΙΜΙ.

Για τους σκοπούς της κατάρτισης, οι συντονιστές μπορούν να χρησιμοποιούν το σύστημα εκμάθησης του ΙΜΙ (πανομοιότυπο αντίγραφο 

του συστήματος ΙΜΙ με πλασματικά δεδομένα) στο οποίο έχουν πρόσβαση από τον ιστότοπο του ΙΜΙ. ΟΙ NIMIC μπορούν να χορηγούν 

στους συντονιστές κωδικούς πρόσβασης για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους. Ο ιστότοπος προσφέρει επίσης μεγάλο φάσμα υλικού 

εκμάθησης και παρουσιάσεων PowerPoint, περιλαμβανομένου και υλικού που μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες νέων χρηστών 

του ΙΜΙ. Μπορείτε να παραγγείλετε οδηγούς χρήσης και φυλλάδια του ΙΜΙ καθώς και μικρά διαφημιστικά είδη στη διεύθυνση markt-

imi@ec.europa.eu.

9.3. Καθήκοντα συντονισμού σχετικά με το περιεχόμενο
Οι συντονιστές ΙΜΙ έχουν επίσης σημαντικές συντονιστικές αρμοδιότητες ανάλογα με το περιεχόμενο των αιτήσεων ως προς συγκε-

κριμένη διαδικασία για συγκεκριμένο νομοθετικό τομέα. Το ΙΜΙ λειτουργεί για πολλούς νομοθετικούς τομείς και ως εκ τούτου είναι 

δυνατό οι νομικές διατάξεις συγκεκριμένου τμήματος της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά να συνεπάγονται διαφορετικές διαδι-

κασίες. Όσον αφορά την οδηγία για τις υπηρεσίες, π.χ., το ΙΜΙ υποστηρίζει τη συνήθη ανταλλαγή πληροφοριών, τη διαδικασία για τον 

μηχανισμό προειδοποίησης και τη διαδικασία παρεκκλίσεων κατά περίπτωση.

Στη συνήθη ανταλλαγή πληροφοριών, οι συντονιστές μπορεί να συμμετέχουν ως διαιτητές σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ αρμοδίων 

αρχών τις οποίες συντονίζουν και αρχών άλλου κράτους μέλους, όπως και να αποφασίζουν για την έγκριση αιτήσεων των αρχών των 

οποίων έχουν αναλάβει τον συντονισμό.
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9.3.1. Καθήκοντα συντονιστών σχετικά με το περιεχόμενο στη διαδικασία αίτησης

9.3.1.1. Παρακολούθηση των αιτήσεων των συντονιζόμενων αρχών

Οι συντονιστές ΙΜΙ παίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη διασφάλιση της έγκαιρης ανταπόκρισης στις αιτήσεις. Για να διασφαλιστεί 

η ομαλή λειτουργία του συστήματος, οι συντονιστές πρέπει να χρησιμοποιούν τακτικά το εργαλείο αναζήτησης αιτήσεων για να ελέγ-

χουν αν οι αιτήσεις αποστέλλονται και λαμβάνονται από τις αρχές που συντονίζουν. Με αυτό τον τρόπο οι συντονιστές ενημερώνονται 

για τυχόν προβληματικές καταστάσεις (π.χ. όταν μια αρχή δεν αντιδρά σε νέα αίτηση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα) και μπορούν 

να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους οι αρμόδιες αρχές δεν διεκπεραιώνουν ενδεχομένως κάποια εισερχόμενη αίτηση. Μπορεί 

να μη γνωρίζουν ότι τους εστάλη μια νέα αίτηση ή να μη γνωρίζουν πώς θα τη χειριστούν. Γι’αυτό είναι σημαντικό να εξετάζει ο συντο-

νιστής το πρόβλημα και να βοηθά την αρχή.

9.3.1.2. Παρέμβαση μεταξύ δυο αρχών στη διαδικασία αίτησης

Το σύστημα ΙΜΙ περιλαμβάνει ορισμένες αυτόματες διασφαλίσεις ώστε να παρέχονται οι κατάλληλες απαντήσεις στις αιτήσεις ΙΜΙ. Για 

παράδειγμα, οι συντονιστές ΙΜΙ μπορεί να θελήσουν να παρέμβουν ως διαιτητές κατά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρχής που 

συντονίζουν και αρχής άλλου κράτους μέλους (= διαδικασία παραπομπής). Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο 5.3.6.

Οι συντονιστές ΙΜΙ μπορεί επίσης να αποφασίσουν να εγκρίνουν αιτήσεις που αποστέλλονται από συντονιζόμενες αρχές ή απαντήσεις 

που δίνονται σε εισερχόμενες αιτήσεις (= διαδικασία έγκρισης). Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο 5.3.7.

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ο συντονιστής ΙΜΙ που παρεμβαίνει σε μια αίτηση δεν έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που 

αυτή περιέχει. Ο συντονιστής μπορεί να δει ορισμένα στοιχεία της αίτησης, όπως π.χ. τις διατυπωθείσες ερωτήσεις και τις σχετικές 

απαντήσεις, αλλά δεν μπορεί να δει προσωπικά δεδομένα του προσώπου το οποίο αφορά η αίτηση.

9.3.2. Καθήκοντα συντονιστών σχετικά με τον περιεχόμενο στη διαδικασία 
προειδοποίησης

Οι συντονιστές ΙΜΙ με πρόσβαση στη διαδικασία προειδοποίησης στον νομοθετικό τομέα των υπηρεσιών έχουν σημαντικό ρόλο παρα-

κολούθησης και παρέμβασης και σ’ αυτή τη διαδικασία. Οι συντονιστές προειδοποιήσεων πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι προειδοποι-

ήσεις που υποβάλλονται από αρχές της χώρας τους πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και παρέχουν τις σωστές πληροφορίες προτού 

μεταδοθούν. Και οι συντονιστές προειδοποιήσεων, ιδίως αυτοί που λειτουργούν ως θυρίδα εισερχόμενων προειδοποιήσεων πρέπει 

να διασφαλίζουν ότι οι προειδοποιήσεις που μεταδίδονται από άλλες χώρες φθάνουν στους σωστούς αποδέκτες στη χώρα τους. Οι 

συντονιστές προειδοποιήσεων του κράτους μέλους εγκατάστασης (ΚΜΕ) του παρόχου υπηρεσιών τον οποίο αφορά προειδοποίηση 

πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι προειδοποιήσεις κλείνουν μόλις εκλείψει η απειλή κινδύνου. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο 

κεφάλαιο 6.

9.4. Λειτουργία συντονιστών
• Οι συντονιστές ΙΜΙ που έχουν πρόσβαση στη διαδικασία αίτησης μπορούν να χρησιμοποιούν ειδικά κριτήρια αναζήτησης αιτήσεων, 

ώστε να παρακολουθούν τη ροή των αιτήσεων των αρχών που συντονίζουν. Έτσι μπορούν να εντοπίζουν ενδεχόμενα προβλήματα 

και να βοηθούν τις αρχές να βρίσκουν τις κατάλληλες λύσεις. Χάρη στο ΙΜΙ, οι συντονιστές αιτήσεων μπορούν επίσης να εμφανίζουν 

όλες τις αιτήσεις στις οποίες έχει ρόλο ο συντονιστής σχετικά με το περιεχόμενο (π.χ. στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης ή 

παραπομπής).

• Οι συντονιστές μπορούν επίσης να στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα σε ορισμένες αρμόδιες αρχές μέσω του ΙΜΙ. Ως συντονιστής, 

μπορείτε αυτόματα να επικοινωνείτε με όλες τις αρχές που έχετε καταχωρίσει ή με τις οποίες συνδέεστε. Μπορείτε επίσης να αναζη-

τάτε στο σύστημα και να εμφανίζετε όλες τις άλλες αρμόδιες αρχές που έχουν καταχωριστεί στο ΙΜΙ από τη χώρα σας.

Το σύστημα περιέχει ορισμένα έτοιμα ηλεκτρονικά μηνύματα. Έχετε τη δυνατότητα να προσαρμόζετε τα μηνύματα αυτά στις ανάγκες 

σας ή να διατυπώνετε το δικό σας μήνυμα και να το στέλνετε σε όλες ή σε ορισμένες από τις αρχές της χώρας σας ταυτόχρονα. Με 

αυτό τον τρόπο μπορείτε, για παράδειγμα, να ζητήσετε από όλες τις αρχές που καταχωρίστηκαν πρόσφατα στο ΙΜΙ να ενημερώσουν 

τα δεδομένα για την αρχή τους. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για χρήστες με δικαιώματα «διαχειριστή δεδομένων».

• Για να διευκολύνονται οι συντονιστές στη διαχείριση των συντονιζόμενων αρχών, το ΙΜΙ επιτρέπει στους χρήστες με δικαιώματα 

«διαχειριστή δεδομένων» να αναζητούν μια αρμόδια αρχή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της αρχής ή ενός από του χρή-

στες της.
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10.  IMI και προστασία δεδομένων

Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει εν συντομία το ζήτημα της προστασίας δεδομένων στο ΙΜΙ. 

Επειδή το ΙΜΙ χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων, απαιτείται υψηλός βαθμός προστασίας δεδομένων. Η ισχύ-

ουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων εφαρμόζεται πλήρως στο ΙΜΙ11. Το ΙΜΙ διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία 

αυτή, δεδομένου ότι παρέχει ένα σαφές πλαίσιο για το τι είδους πληροφορίες μπορούν να ανταλλάσσονται, με ποιον και υπό ποιες 

περιστάσεις. Επίσης, το σύστημα έχει εφοδιαστεί με συγκεκριμένες διασφαλίσεις για την τήρηση των κανόνων προστασίας δεδομένων. 

Συνεπώς, το ΙΜΙ αυξάνει την ασφάλεια καθώς οι ad hoc ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών μέσω φαξ, ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή επιστολής, που είναι σε κάποιο βαθμό επισφαλείς, αντικαθίστανται από ένα διαρθρωμένο σύστημα που συμβάλλει 

δραστικά στη βελτίωση της συμμόρφωσης προς τις σχετικές υποχρεώσεις ασφάλειας και προστασίας δεδομένων.

Για παράδειγμα, μόνο οι αρμόδιες αρχές που συμμετέχουν άμεσα σε ανταλλαγή δεδομένων έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα 

στο ΙΜΙ. Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στις ανταλλασσόμενες πληροφορίες διαγράφονται από το σύστημα το πολύ 

έξι μήνες μετά την επίσημη ολοκλήρωση της ανταλλαγής. 

Στις 29 Αυγούστου 2011 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισμού σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πλη-

ροφόρησης για την εσωτερική αγορά 12, ο οποίος θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για το ΙΜΙ, που να περιλαμ-

βάνει τα παρακάτω βασικά στοιχεία:

 – ένα σύνολο κοινών κανόνων που θα διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία του ΙΜΙ και θα αποσαφηνίζουν τους ρόλους 

όσων κάνουν χρήση του συστήματος· 

 – ένα πλαίσιο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που καταχωρίζονται στο ΙΜΙ· 

 – έναν κατάλογο των νομικών διατάξεων για την εφαρμογή των οποίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ΙΜΙ· 

 – τη δυνατότητα για ευέλικτη επέκταση του συστήματος σε άλλους τομείς πολιτικής. 

Για επικαιροποιήσεις της νομοθετικής διαδικασίας και το τελικό κείμενο επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ΙΜΙ: 

 › http://ec.europa.eu/imi-net.

(11) Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ΕΕ L 1995/281, σ. 
31, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003, ΕΕ L 2003/284, σ. 1· Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών, ΕΕ 2001/8, σ.1.

(12) COM(2011) 522 τελικό.
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