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1. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟ ΙΜΙ  

 Θέλω να καταχωριστώ στο ΙΜΙ. Τι πρέπει να κάνω; 

Μπορείτε να καταχωρίσετε την αρχή σας στο ΙΜΙ µόνο µετά από σχετική πρόσκληση 
του συντονιστή ΙΜΙ. Αν επιθυµείτε να κάνετε χρήση του IMI, θα πρέπει να 
επικοινωνήσετε µε τον εθνικό συντονιστή IMI (NIMIC) της χώρας σας τον οποίο θα 
βρείτε στον κατάλογο των εθνικών συντονιστών στον ιστότοπο του ΙΜΙ: 
http://ec.europa.eu/imi-net/. Ο NIMIC θα σας δώσει τα στοιχεία του συντονιστή IMI της 
περιοχής σας ή του νοµοθετικού τοµέα που σας ενδιαφέρει. Ο αρµόδιος συντονιστής θα 
αποφασίσει αν θα καταχωρίσει ο ίδιος την αρχή σας ή αν θα σας στείλει πρόσκληση για 
αυτοκαταχώριση.  

 Η αρχή µου είναι αρµόδια για διάφορους νοµοθετικούς τοµείς. Πώς θα δείξω 
κάτι τέτοιο στο ΙΜΙ; 

Το ΙΜΙ έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει διάφορους νοµοθετικούς τοµείς της 
εσωτερικής αγοράς. Σε περίπτωση που η αρχή σας είναι αρµόδια για περισσότερους από 
έναν νοµοθετικούς τοµείς που καλύπτονται από το ΙΜΙ, θα πρέπει να την καταχωρίσετε 
µόνο µία φορά στο σύστηµα. Στη συνέχεια, θα µπορείτε να καθορίσετε την αρµοδιότητα 
της αρχής σας για κάθε τοµέα χωριστά κάνοντας τις κατάλληλες επιλογές λέξεων-
κλειδιών, δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών ή επαγγελµάτων από σχετικούς 
δοµηµένους καταλόγους. Θα έχετε επίσης τη δυνατότητα να καταχωρίσετε 
διαφορετικούς  χρήστες για κάθε νοµοθετικό τοµέα και να τους δώσετε δικαιώµατα 
χρήστη ανάλογα µε τον ρόλο τους στον οργανισµό σας. 

 Μπορεί η ίδια αρµόδια αρχή να έχει διαφορετικούς ρόλους στο ΙΜΙ για 
διαφορετικούς νοµοθετικούς τοµείς;  

Κάθε αρχή µπορεί να έχει διαφορετικούς ρόλους σε διαφορετικούς νοµοθετικούς τοµείς. 
Για παράδειγµα, ο υπουργός ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µπορεί να είναι ο εθνικός συντονιστής 
ΙΜΙ και συνεπώς να διασφαλίζει την οµαλή λειτουργία του ΙΜΙ στη χώρα του. Ο ίδιος 
υπουργός µπορεί να έχει τον ρόλο "Αρχής αιτήσεων" στη διαδικασία αιτήσεων για τα 
επαγγελµατικά προσόντα, καθώς και τον ρόλο «Θυρίδας εισερχόµενων 
προειδοποιήσεων» στη διαδικασία προειδοποιήσεων του τοµέα των υπηρεσιών. Οµοίως, 
ένα εθνικό εµπορικό και βιοµηχανικό επιµελητήριο µπορεί να είναι εξουσιοδοτηµένος 
συντονιστής IMI για τον τοµέα των υπηρεσιών, να έχει τον ρόλο "συντονιστή αιτήσεων" 
στη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών καθώς και τον ρόλο "αρχής προειδοποιήσεων" 
στη διαδικασία προειδοποιήσεων.  

Λεπτοµερή στοιχεία για τους ρόλους της αρχής στο ΙΜΙ θα βρείτε στο Γλωσσάριο IMI. 

 Πώς µπορώ να καταχωρίσω ένα υπουργείο στο οποίο διαφορετικές υπηρεσίες 
είναι αρµόδιες για διαφορετικά επαγγέλµατα που καλύπτονται από την οδηγία 
για την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων; 

http://ec.europa.eu/imi-net/
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Αν διαφορετικές υπηρεσίες της ίδιας αρχής είναι αρµόδιες για διαφορετικά επαγγέλµατα 
(για παράδειγµα, µια υπηρεσία του υπουργείου Υγείας µπορεί να είναι αρµόδια για τους 
γιατρούς και µια άλλη για τους φαρµακοποιούς), υπάρχουν δύο τεχνικές λύσεις για την 
καταχώριση της αρχής αυτής. Μπορείτε: 

⇒ είτε να καταχωρίσετε δύο διαφορετικές αρµόδιες αρχές στο ΙΜΙ, 
συµπεριλαµβάνοντας την ονοµασία της υπηρεσίας στην ονοµασία της αρχής για 
να αποφύγετε τη σύγχυση  (Συνιστάται να ενεργήσετε µε αυτόν τον τρόπο αν 
πρόκειται για δύο χωριστές υπηρεσίες µε διαφορετικό προσωπικό), 

⇒ είτε να καταχωρίσετε µία µόνο αρµόδια αρχή και για τα δύο επαγγέλµατα στο 
ΙΜΙ. Στην περίπτωση αυτή, ίσως είναι σκόπιµο να κάνετε χρήση της 
διαδικασίας ανάθεσης για να αναθέτετε τις νέες αιτήσεις στην κατάλληλη 
υπηρεσία. 

 Πώς µπορώ να καταχωρίσω µια αρµόδια αρχή για τρία επαγγέλµατα όταν 
είµαι συντονιστής µόνο για τα δύο από τα τρία επαγγέλµατα; 

Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται µία αρχή να είναι αρµόδια για τρία επαγγέλµατα, όπως 
γιατροί, φαρµακοποιοί και φυσιοθεραπευτές. Ωστόσο, δύο διαφορετικοί συντονιστές 
ΙΜΙ είναι αρµόδιοι γι’ αυτά τα τρία επαγγέλµατα: το υπουργείο Υγείας για τους γιατρούς 
και φαρµακοποιούς και το υπουργείο Παιδείας για τους φυσιοθεραπευτές. Στην 
περίπτωση αυτή: 

Το υπουργείο Υγείας καταχωρίζει την αρµόδια αρχή. Κατά την καταχώριση επιλέγει τα 
τρία επαγγέλµατα όταν καθορίζει τους τοµείς αρµοδιότητας της αρχής. 

Το υπουργείο Υγείας θα εµφανίζεται αυτόµατα ως "συνδεδεµένος συντονιστής" της 
αρχής. Επειδή η αρχή είναι επίσης αρµόδια για τους φυσιοθεραπευτές, το υπουργείο 
Παιδείας θα πρέπει επίσης να επιλεγεί ως συνδεδεµένος συντονιστής. Αυτό θα µπορεί να 
γίνει κατά την καταχώριση (στο παράδειγµα µε το υπουργείο Υγείας) ή µετά την 
καταχώριση από την ίδια την αρµόδια αρχή. 

Το ότι υπάρχουν δύο "συνδεδεµένοι συντονιστές" συνεπάγεται ότι κάθε φορά που αυτή 
η αρχή θα στέλνει ή θα λαµβάνει µια αίτηση, ο "διαχειριστής αιτήσεων" θα πρέπει να 
επιλέγει τον κατάλληλο συντονιστή.  Αν η αίτηση αφορά γιατρούς, για παράδειγµα, ο 
"διαχειριστής αιτήσεων" θα επιλέγει το Υπουργείο Υγείας ενώ αν αφορά 
φυσιοθεραπευτές, το Υπουργείο Παιδείας. 

 Η αρχή µου έλαβε πρόσκληση καταχώρισης στο ΙΜΙ, αλλά το σύστηµα δεν 
µου επιτρέπει να αυτοκαταχωριστώ επειδή ο κωδικός καταχώρισης δεν είναι 
έγκυρος. Τι µπορώ να κάνω; 

Το ηλεκτρονικό µήνυµα πρόσκλησης περιέχει έναν µοναδικό κωδικό καταχώρισης τον 
οποίο πρέπει να πληκτρολογήσετε για να ξεκινήσετε την καταχώριση. Ο κωδικός 
καταχώρισης ισχύει µόνο για 30 µέρες. Το σύστηµα θα σας στείλει υπενθύµιση πέντε 
µέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης του κωδικού καταχώρισης. Μετά την ηµεροµηνία 
αυτή, θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε τον συντονιστή που σας προσκάλεσε και να του 
ζητήσετε να ξαναϋποβάλει την πρόσκληση.  
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Υπάρχει επίσης το ενδεχόµενο κάποιος άλλος χρήστης της αρχής σας να χρησιµοποίησε 
ήδη τον κωδικό καταχώρισης. Και σ’αυτή την περίπτωση, πρέπει να επικοινωνήσετε µε 
τον συντονιστή που σας προσκάλεσε.  

 Υπέβαλα αρκετές προσκλήσεις καταχώρισης στο ΙΜΙ και µία ή περισσότερες 
από αυτές απορρίφθηκαν. Μήπως έκανα κάποιο λάθος; (µόνο συντονιστές) 

Μια πρόσκληση καταχώρισης στο ΙΜΙ µπορεί να απορριφθεί για τρεις λόγους: 

⇒ Ήδη καταχωρισµένη ηλεκτρονική διεύθυνση:  η ηλεκτρονική διεύθυνση της 
πρόσκλησής σας είναι ήδη καταχωρισµένη στο ΙΜΙ ή έχει ήδη δηµιουργηθεί 
πρόσκληση καταχώρισης µε χρήση της ίδιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης. 

⇒ Μη έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση: ο µορφότυπος της ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης δεν είναι έγκυρος. 

⇒ ∆εν έχει επιλεγεί νοµοθετικός τοµέας και διαδικασία.  

Όταν υποβάλλετε προσκλήσεις καταχώρισης, το σύστηµα σας ενηµερώνει αµέσως πόσες 
προσκλήσεις έχουν υποβληθεί και πόσες έχουν απορριφθεί. Για κάθε απορριφθείσα 
πρόσκληση θα ενηµερώνεστε για την αιτία της απόρριψης και θα έχετε τη δυνατότητα να 
τροποποιήσετε την πρόσκληση αναλόγως (π.χ. διορθώνοντας την ηλεκτρονική 
διεύθυνση, καταχωρίζοντας µια άλλη ή επιλέγοντας νοµοθετικό τοµέα και διαδικασία). 
Μόλις πραγµατοποιήσετε τις απαραίτητες αλλαγές, µπορείτε να ξαναϋποβάλετε τις 
προσκλήσεις που απορρίφθηκαν αρχικά.  

 Πόσες αρχές µπορώ να προσκαλέσω να αυτοκαταχωριστούν στο ΙΜΙ; (µόνο 
συντονιστές) 

Μπορείτε να στείλετε όσες προσκλήσεις θέλετε. Απλώς πρέπει να γνωρίζετε ότι αν 
στείλετε πάνω από 100 προσκλήσεις την ίδια µέρα, το σύστηµα θα τις δεσµεύσει 
αυτόµατα. Αυτό γίνεται για λόγους ασφαλείας, για να µην επιτραπεί δηλαδή σε µη 
εγκεκριµένα άτοµα να χρησιµοποιήσουν το ΙΜΙ. Οι διαχειριστές ΙΜΙ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής θα επικοινωνήσουν µαζί σας και θα σας ζητήσουν να επιβεβαιώσετε ότι 
πράγµατι υποβάλατε όλες αυτές τις προσκλήσεις καταχώρισης. Μόλις επιβεβαιώσετε το 
γεγονός, η Επιτροπή θα αποδεσµεύσει τις προσκλήσεις.  

 Η αρχή δεν αντιδρά στην πρόσκληση καταχώρισης στο ΙΜΙ. Τι µπορώ να 
κάνω; (µόνο συντονιστές) 

Κάθε πρόσκληση περιλαµβάνει ένα µοναδικό κωδικό καταχώρισης που ισχύει µόνο για 
30 µέρες. Εάν η προσκληθείσα αρµόδια αρχή δεν καταχωριστεί πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης του κωδικού καταχώρισης, τότε, η πρόσκληση λαµβάνει το καθεστώς 
«Η πρόσκληση έληξε». Σ’ αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε πάλι µε 
την αρχή και να ξαναϋποβάλετε την πρόσκληση αν το κρίνετε σκόπιµο.  

 Πώς λαµβάνει το όνοµα χρήστη και τον προσωρινό κωδικό πρόσβασης ο 
πρώτος χρήστης µιας αρχής που επικύρωσα; (µόνο συντονιστές) 
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Με την αυτοκαταχώριση δεν χρειάζεται να ενηµερώσετε τους πρώτες χρήστες για τα 
ονόµατα χρήστη µε τρόπο εκτός του συστήµατος όπως θα έπρεπε να κάνετε αν είχατε 
εσείς καταχωρίσει µια αρχή. Όταν µια αρχή αυτοκαταχωρίζεται στο ΙΜΙ, το σύστηµα 
ζητά από το άτοµο που διεκπεραίωσε τη διαδικασία να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει 
περίληψη όλων των δεδοµένων που καταχώρισε καθώς και ένα όνοµα χρήστη που 
δηµιουργεί από µόνο του το σύστηµα για τον πρώτο χρήστη. Μόλις επικυρώσετε την 
αρχή, ο πρώτος χρήστης θα λάβει ηλεκτρονικό µήνυµα µε τον προσωρινό κωδικό 
πρόσβασης.  

 

2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΜΙ 

 Έλαβα ηλεκτρονικό µήνυµα µε τον προσωρινό κωδικό πρόσβασης στο ΙΜΙ 
αλλά δεν έχω όνοµα χρήστη. Πώς µπορώ να συνδεθώ µε το ΙΜΙ; 

Όταν καταχωρίζεστε ως νέος χρήστης στο ΙΜΙ, το σύστηµα δηµιουργεί αυτόµατα ένα 
όνοµα χρήστη και έναν προσωρινό κωδικό για σας. Για τον προσωρινό κωδικό 
πρόσβασης ενηµερώνεστε µε αυτόµατο ηλεκτρονικό µήνυµα,  ενώ για το όνοµα χρήστη 
από το πρόσωπο που σας καταχώρισε. Για λόγους ασφαλείας αυτή η ανακοίνωση θα 
γίνει εκτός του συστήµατος ΙΜΙ, π.χ. µε προσωπική επαφή ή µε το τηλέφωνο.  Εάν είστε 
ο πρώτος χρήστης της αρχής σας και δεν λάβετε το προσωπικό σας όνοµα χρήστη, 
επικοινωνήστε µε τον συντονιστή ΙΜΙ που καταχώρισε την αρχή σας. Αν είστε 
µεταγενέστερος χρήστης, επικοινωνήστε µε τον αρµόδιο ΙΜΙ της αρχής σας.  

Αν καταχωρίζετε την αρχή σας στο ΙΜΙ µετά από πρόσκληση καταχώρισης, θα δείτε το 
όνοµα χρήστη του πρώτου χρήστη της αρχής σας στο τέλος της διαδικασίας 
αυτοκαταχώρισης. Θα µπορείτε να εκτυπώσετε την επιβεβαίωση καταχώρισης που 
περιέχει το όνοµα χρήστη. 

 Ξέχασα τους κωδικούς µου. Τι µπορώ να κάνω; 

Εάν ξεχάσατε το προσωπικό σας όνοµα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης ή τον 
δωδεκαψήφιο κωδικό ασφαλείας, επικοινωνήστε µε τον "∆ιαχειριστή τοπικών 
δεδοµένων" (LDA) της αρχής σας.  Αν είστε ο µόνος LDA της αρχής σας, 
επικοινωνήστε µε τον συντονιστή που σας καταχώρισε ή που επικύρωσε την 
αυτοκαταχώρισή σας (‘συντονιστής επικύρωσης’). Αν ξεχάσατε το όνοµα χρήστη, ο 
διαχειριστής τοπικών δεδοµένων ή ο συντονιστής επικύρωσης µπορεί να σας βοηθήσει. 
Εάν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης ή τον δωδεκαψήφιο κωδικό ασφαλείας, ο LDA ή ο 
συντονιστής θα πρέπει να επαναφέρει τον κωδικό αυτό. Στην περίπτωση αυτή θα λάβετε 
ηλεκτρονικό µήνυµα µε νέο προσωρινό κωδικό πρόσβασης.  

 Το σύστηµα δεν αναγνώρισε τον προσωπικό µου κωδικό πρόσβασης/ κωδικό 
ασφαλείας και η πρόσβασή µου κλειδώθηκε. Με ποιον πρέπει να 
επικοινωνήσω; 
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Αν κλειδώθηκε η πρόσβασή σας, επικοινωνήστε µε τον "∆ιαχειριστή τοπικών 
δεδοµένων" (LDA) της αρχής σας. Αν είστε ο µόνος LDA της αρχής σας, επικοινωνήστε 
µε τον συντονιστή IMI που σας καταχώρισε ή που επικύρωσε την αρχή σας στο ΙΜΙ 
(‘συντονιστής επικύρωσης’). Ο δικός σας "διαχειριστής τοπικών δεδοµένων" ή ο 
"διαχειριστής δεδοµένων" του συντονιστή σας θα επαναφέρει τον προσωπικό σας 
κωδικό πρόσβασης. Στην περίπτωση αυτή θα λάβετε ηλεκτρονικό µήνυµα µε νέο 
προσωρινό κωδικό πρόσβασης. 

 Πώς θα λάβω το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης; 

Όταν ένας νέος χρήστης καταχωρίζεται στο ΙΜΙ, το σύστηµα δηµιουργεί αυτόµατα ένα 
όνοµα χρήστη και έναν προσωρινό κωδικό γι’ αυτόν. Θα ενηµερωθείτε για τον 
προσωρινό σας κωδικό πρόσβασης µε αυτόµατο ηλεκτρονικό µήνυµα, ενώ για το όνοµα 
χρήστη από το πρόσωπο που σας καταχώρισε στο ΙΜΙ. Για λόγους ασφαλείας, η 
κοινοποίηση του ονόµατος χρήστη πρέπει να γίνει µε τρόπο εκτός του συστήµατος ΙΜΙ 
(π.χ. µέσω προσωπικής επαφής, τηλεφώνου, φαξ ή ταχυδροµείου). Αν καταχωρίζετε την 
αρχή σας µετά από πρόσκληση καταχώρισης, θα δείτε το όνοµα χρήστη του πρώτου 
χρήστη της αρχής σας στο τέλος της διαδικασίας αυτοκαταχώρισης. Θα µπορείτε να 
εκτυπώσετε την επιβεβαίωση καταχώρισης που περιέχει το όνοµα χρήστη. 

 ∆εν έλαβα ηλεκτρονικό µήνυµα µε τον κωδικό πρόσβασης. Τι µπορώ να κάνω; 

Αν καταχωριστήκατε στο ΙΜΙ αλλά δεν λάβατε από το σύστηµα αυτόµατα ηλεκτρονικά 
µηνύµατα, όπως αυτό µε τον προσωρινό σας κωδικό πρόσβασης, σας προτείνουµε τα 
παρακάτω: 

⇒ Ελέγξτε τα ανεπιθύµητα ηλεκτρονικά µηνύµατα και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει 
στην ηλεκτρονική σας θυρίδα επαρκής ελεύθερος χώρος για νέα µηνύµατα.  

⇒ Ζητήστε από τον διαχειριστή τοπικών δεδοµένων να ελέγξει αν έχει 
καταχωριστεί σωστά η ηλεκτρονική σας διεύθυνση στο ΙΜΙ. Αν είστε ο µόνος 
διαχειριστής τοπικών δεδοµένων της αρχής σας, ζητήστε από τον διαχειριστή 
δεδοµένων του συντονιστή επικύρωσης να κάνει αυτόν τον έλεγχο για σας. 

⇒ Επικοινωνήστε µε την τοπική σας υπηρεσία υποστήριξης και ζητήστε να 
ελεγχθεί αν οι ρυθµίσεις ασφαλείας του ηλεκτρονικού συστήµατος της αρχής 
σας επιτρέπουν να λαµβάνετε ηλεκτρονικά µηνύµατα που αποστέλλονται από 
το ‘ec.europa.eu’. 

⇒ Σε περίπτωση που, αφού ελέγξετε τα παραπάνω, το πρόβληµα συνεχίζεται  
ζητήστε από τον συντονιστή ΙΜΙ να επικοινωνήσει µε την υπηρεσία 
υποστήριξης ΙΜΙ της Επιτροπής. 

 Είµαι ο διαχειριστής τοπικών δεδοµένων της αρχής µου. Πώς µπορώ να 
βοηθήσω έναν συνάδελφο που ξέχασε το προσωπικό του όνοµα χρήστη; 

Ως "διαχειριστής τοπικών δεδοµένων" (LDA) µπορείτε να διαχειρίζεστε τους χρήστες 
της αρχής σας στο IMI. Μέσω της επιλογής του µενού "∆ιαχείριση - ∆ιαχείριση της 
αρχής µου - ∆ιαχείριση των χρηστών της αρχής µου" θα οδηγηθείτε σε κατάλογο όλων 
των χρηστών της αρχής σας. Σ’ αυτή την οθόνη µπορείτε να επαναφέρετε τον κωδικό 
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πρόσβασης χρήστη αλλά και να δείτε το όνοµα χρήστη κάθε ατόµου καταχωρισµένου 
στο ΙΜΙ για την αρχή σας.  

 Είµαι ο διαχειριστής τοπικών δεδοµένων της αρχής µου. Πού µπορώ να βρω 
τον κωδικό ασφαλείας για συνάδελφο που τον ξέχασε; 

Ως "διαχειριστής τοπικών δεδοµένων" (LDA) είστε αρµόδιος να βοηθάτε τους χρήστες 
της αρχής σας όταν έχουν προβλήµατα σχετικά µε την πρόσβαση στο σύστηµα. Αν ένας 
χρήστης ξεχάσει τον κωδικό ασφαλείας, ο µόνος τρόπος να τον βοηθήσετε είναι να του 
δώσετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης θα λάβει 
αυτόµατο ηλεκτρονικό µήνυµα µε τον νέο προσωρινό κωδικό πρόσβασης. Με αυτόν τον 
νέο κωδικό πρόσβασης και το όνοµα χρήστη θα µπορέσει να συνδεθεί και πάλι µε το 
ΙΜΙ. Όταν συνδεθεί την πρώτη φορά, το σύστηµα θα του ζητήσει να δηµιουργήσει ένα 
νέο κωδικό πρόσβασης και κωδικό ασφαλείας που θα χρησιµοποιεί στο εξής για κάθε 
σύνδεση µε το ΙΜΙ. Για λόγους ασφαλείας, δεν θα µπορείτε να δείτε ούτε τον κωδικό 
πρόσβασης ούτε τον κωδικό ασφαλείας των χρηστών της αρχής σας.  

 ∆εν µπορώ να συνδεθώ µε το ΙΜΙ. Υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις σχετικά µε τον 
φυλλοµετρητή του ∆ιαδικτύου και τις ρυθµίσεις ασφαλείας; 

Το ΙΜΙ έχει σχεδιαστεί µε τρόπο ώστε να αποφεύγονται χαρακτηριστικά που απαιτούν 
ειδική πλατφόρµα και, συνεπώς, πιστεύουµε ότι θα λειτουργεί στους πλέον πρόσφατους 
φυλλοµετρητές ιστού. Περισσότερες λεπτοµέρειες όσον αφορά τη συµβατότητα του ΙΜΙ 
µε τους φυλλοµετρητές του ∆ιαδικτύου και τις υποστηριζόµενες πλατφόρµες θα βρείτε 
εδώ: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes_en.pdf.  

Έχετε υπόψη σας ότι οι εξαιρετικά περιοριστικές ρυθµίσεις ασφαλείας του 
φυλλοµετρητή σας µπορεί να περιορίσουν τη δυνατότητα λειτουργίας του ΙΜΙ. Αν για 
παράδειγµα απενεργοποιήσετε την υποστήριξη JavaScript, δεν θα είναι δυνατές 
ορισµένες λειτουργίες του συστήµατος. Το ίδιο θα συµβεί αν το ΙΜΙ προστεθεί στον 
κατάλογο των 'restricted sites' του Internet Explorer.  

Αν έχετε δυσκολία πρόσβασης στο ΙΜΙ, επικοινωνήστε µε τον αρµόδιο της αρχής σας 
για το δίκτυο πληροφορικής.  

3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΟ IMI 

 Τι είναι η "ανεπίσηµη ονοµασία" και σε τι χρησιµεύει; 

Εκτός από την επίσηµη ονοµασία της αρχής, η βάση δεδοµένων µε τις αρµόδιες αρχές 
περιέχει και την "ανεπίσηµη ονοµασία" κάθε αρχής. Η επίσηµη ονοµασία παραµένει 
στην αρχική γλώσσα, ενώ η "ανεπίσηµη ονοµασία" µεταφράζεται σε όλες τις επίσηµες 
γλώσσες της ΕΕ. Εποµένως, οι χρήστες σε ένα άλλο κράτος µέλος θα βασίζονται σ’ αυτή 
την ονοµασία για να ελέγχουν αν έχουν βρει τη σωστή αρχή. Συνεπώς, η ανεπίσηµη 
ονοµασία πρέπει να παρέχει σαφή και απολύτως κατανοητή εικόνα για τον ρόλο της 
αρχής. Για παράδειγµα, η ιρλανδική αρχή "The Honorable Society of Kings Inns" είναι 
αρµόδια για την έκδοση άδειας άσκησης του δικηγορικού επαγγέλµατος, αυτό όµως δεν 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes_en.pdf
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είναι προφανές για τα πρόσωπα που δεν είναι εξοικειωµένα µε την ιρλανδική διοικητική 
δοµή.  Η ανεπίσηµη ονοµασία "Επαγγελµατικός φορέας για την έκδοση άδειας άσκησης 
του δικηγορικού επαγγέλµατος" για παράδειγµα, θα καθιστούσε απόλυτα κατανοητό τον 
ρόλο της αρµόδιας αρχής.  

 Το σύστηµα ζητά την ηλεκτρονική διεύθυνση της αρχής µας. Ποια διεύθυνση 
πρέπει να δηλώσουµε;  

Όλες οι σηµαντικές ειδοποιήσεις που στέλνει το σύστηµα ΙΜΙ σε χρήστες της αρχής σας 
αποστέλλονται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αρχής, ώστε να υπάρχει πάντοτε 
κάλυψη σε περίπτωση απουσίας λόγω ασθένειας ή άδειας. Η ίδια διεύθυνση 
περιλαµβάνεται επίσης στα γενικά στοιχεία επικοινωνίας της αρχής σας τα οποία 
τίθενται στη διάθεση κάθε χρήστη ΙΜΙ. Η ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει καταχωριστεί 
στο ΙΜΙ για την αρχή σας θα πρέπει, στο βαθµό που είναι δυνατόν, να είναι διαφορετική 
από την προσωπική διεύθυνση των χρηστών της αρχής. Σας συνιστούµε να 
χρησιµοποιείτε µια υπηρεσιακή ηλεκτρονική θυρίδα (π.χ. imi@organization.co.uk) στην 
οποία θα έχουν πρόσβαση περισσότεροι από ένας χρήστες της αρχής σας. Τα αυτόµατα 
ηλεκτρονικά µηνύµατα δεν περιέχουν λεπτοµερή στοιχεία των αιτήσεων ΙΜΙ, αλλά µόνο 
έναν σύνδεσµο που σας παραπέµπει στο σχετικό µέρος της αίτησης.  

 Η επίσηµη ονοµασία της αρχής µας άλλαξε. Πώς µπορώ να δηλώσω αυτή την 
αλλαγή στο ΙΜΙ; 

Κάθε αρχή καταχωρισµένη στο ΙΜΙ είναι αρµόδια για την ενηµέρωση των δεδοµένων 
της στο σύστηµα. Ωστόσο, µόνον ο "συντονιστής επικύρωσης" (δηλαδή ο συντονιστής 
που καταχώρισε ή επικύρωσε την αρχή σας) µπορεί να αλλάξει την επίσηµη ονοµασία 
συντονιζόµενων αρχών. Αν η αρχή σας έχει καταχωριστεί ως εθνικός συντονιστής ΙΜΙ, 
µόνο η Επιτροπή µπορεί να αλλάξει την επίσηµη ονοµασία του οργανισµού σας στο ΙΜΙ. 

 Τι θα πρέπει να κάνω αν δεν µπορώ να βρω τη σωστή λέξη-κλειδί για να 
περιγράψω την αρµοδιότητα της αρχής µου σε έναν νοµοθετικό τοµέα; 

Αν στον κατάλογο µε τις προκαθορισµένες λέξεις-κλειδιά δεν βρείτε λέξη που να 
ταιριάζει απόλυτα µε τον νοµοθετικό σας τοµέα, επιλέξτε την πλησιέστερη λέξη ή 
συνδυασµό λέξεων. Αν κρίνετε ότι λείπει κάποια σηµαντική λέξη-κλειδί, θα πρέπει να 
ειδοποιήσετε τον εθνικό σας συντονιστή IMI, ώστε να ενηµερώσει κατάλληλα τον 
κατάλογο.  

 Στα στοιχεία της αρχής µου περιλαµβάνεται ένα τµήµα µε τίτλο "Τοµείς 
αρµοδιότητας". Γιατί πρέπει να δώσω όλες αυτές τις πληροφορίες; 

Για να διευκολυνθούν άλλοι χρήστες του ΙΜΙ να βρίσκουν την κατάλληλη αρχή σε άλλο 
κράτος µέλος, κάθε αρχή θα πρέπει να παρέχει λεπτοµερείς πληροφορίες για τους τοµείς 
αρµοδιότητάς της. Παρέχονται τρία πεδία: κατάλογος µε προκαθορισµένες λέξεις-
κλειδιά, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας και τοµείς πολιτικής.  

Ο κατάλογος µε τις λέξεις-κλειδιά δηµιουργήθηκε για να σας βοηθήσει να δώσετε όσο 
το δυνατόν ακριβέστερη εικόνα της αρχής σας. Οι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας 



10 

και οι τοµείς πολιτικής περιλαµβάνονται σε προκαθορισµένους καταλόγους σε επίπεδο 
ΕΕ. Αν δεν βρείτε την ακριβή διατύπωση για τον τοµέα αρµοδιότητας της αρχής σας σ’ 
αυτούς τους καταλόγους προσπαθήστε να επιλέξετε τον καλύτερο δυνατό συνδυασµό 
οικονοµικών δραστηριοτήτων και τοµέων πολιτικής για να χαρακτηρίσετε την αρχή σας, 
ώστε να βοηθήσετε τους χρήστες άλλων κρατών µελών να σας εντοπίσουν.  

Οι τοµείς αρµοδιότητας µπορούν να ενηµερωθούν από χρήστη της αρχής σας µε 
δικαιώµατα διαχειριστή τοπικών δεδοµένων ή από χρήστη µε δικαιώµατα διαχειριστή 
δεδοµένων του δικού σας "συντονιστή επικύρωσης" (δηλαδή του συντονιστή που 
καταχώρισε ή επικύρωσε την αρχή σας στο ΙΜΙ).  

 Θέλω να συνδέσω έναν συντονιστή µε την αρχή µου. Μπορώ να το κάνω 
µόνος(-η) µου; 

Μόνο ο "διαχειριστής τοπικών δεδοµένων" µπορεί να συνδέσει έναν συντονιστή µε την 
αρχή σας. Έχετε υπόψη ότι αν η αρχή σας δραστηριοποιείται σε περισσότερους από έναν 
νοµοθετικούς τοµείς ή διαδικασίες, η σύνδεση πρέπει να γίνει για κάθε έναν τοµέα ή 
διαδικασία χωριστά.  

 Είναι δυνατόν να αλλάξει ο ρόλος µιας αρχής στο σύστηµα; Αν ναι, τι πρέπει 
να κάνω/ µε ποιον πρέπει να επικοινωνήσω; 

Οι αρµόδιες αρχές που έχουν καταχωριστεί στο ΙΜΙ µπορεί να έχουν διαφορετικούς 
διοικητικούς ή σχετικούς µε το περιεχόµενό τους ρόλους στο σύστηµα. Οι συντονιστές 
ΙΜΙ αποφασίζουν ποιοι θα είναι αυτοί οι ρόλοι κατά την καταχώριση ή την επικύρωση 
των αρχών και µπορούν να τους αλλάζουν όταν χρειάζεται. Αν πιστεύετε ότι ο ρόλος σας 
στο ΙΜΙ για έναν από τους νοµοθετικούς τοµείς ή για µια από τις σχετικές διαδικασίες θα 
έπρεπε να είναι διαφορετικός, σας παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τον συντονιστή 
σας ΙΜΙ. 

 Πώς µπορώ να βρω τα στοιχεία επικοινωνίας του δικού µου συντονιστή ΙΜΙ; 

Μπορείτε να βρείτε το όνοµα του συντονιστή ΙΜΙ που καταχώρισε ή επικύρωσε την 
αρχή σας στο ΙΜΙ στο τµήµα που περιέχει τις γενικές πληροφορίες για την αρχή σας 
(δείτε το πεδίο "Βασικές πληροφορίες" στο µενού «∆ιαχείριση - ∆ιαχείριση της αρχής 
µου - ∆ιαχείριση δεδοµένων της αρχής µου»). Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας 
τους, πραγµατοποιήστε αναζήτηση στο γενικό εργαλείο αναζήτησης του ΙΜΙ 
χρησιµοποιώντας το όνοµα του συντονιστή.  

Αν ο συντονιστής νοµοθετικού τοµέα είναι διαφορετικός από τον συντονιστή που 
καταχώρισε ή επικύρωσε την αρχή σας στο ΙΜΙ, µπορείτε να δείτε το όνοµά του στο 
πεδίο "Γενικές πληροφορίες" του τµήµατος στο οποίο παρατίθενται οι ρυθµίσεις για 
κάθε νοµοθετικό τοµέα. Οι ρυθµίσεις αυτές εµφανίζονται επίσης µέσα από το µενού 
«∆ιαχείριση - ∆ιαχείριση της αρχής µου - ∆ιαχείριση δεδοµένων της αρχής µου». 

Αν το προσωπικό σας προφίλ χρήστη δεν σας εξασφαλίζει πρόσβαση στην επιλογή 
"∆ιαχείριση" του µενού ΙΜΙ, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον διαχειριστή τοπικών 
δεδοµένων της αρχής σας ή µε αρµόδιο υπάλληλο της εθνικής υπηρεσίας υποστήριξης 
που θα βρείτε µέσα από το µενού "Βοήθεια – Υπηρεσίες υποστήριξης ΙΜΙ". 
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 Μία από τις αρχές που συντονίζω στο ΙΜΙ µου ζήτησε να καταχωρίσω έναν νέο 
χρήστη της αρχής. Πώς θα κάνω αυτή την καταχώριση; 

Όταν ένας συντονιστής ΙΜΙ καταχωρίζει µια νέα αρχή στο ΙΜΙ, του ζητείται να 
καταχωρίσει και τον πρώτο χρήστη της αρχής. Αυτός ο πρώτος χρήστης αποκτά 
αυτόµατα όλα τα δικαιώµατα των χρηστών, συµπεριλαµβανοµένων αυτών του 
"διαχειριστή τοπικών δεδοµένων", και είναι αρµόδιος για την καταχώριση πρόσθετων 
χρηστών της αρχής του. Γενικά, για τη διαχείριση των χρηστών στο ΙΜΙ είναι αρµόδιος 
ο διαχειριστής(-ές) τοπικών δεδοµένων κάθε αρχής. 

Προς διευκόλυνση των συντονιζόµενων αρχών σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. όταν ο 
διαχειριστής τοπικών δεδοµένων της αρχής είναι σε άδεια ή δεν εργάζεται πλέον στον 
οργανισµό), οι διαχειριστές δεδοµένων του "συντονιστή επικύρωσης" µπορούν επίσης να 
καταχωρίσουν έναν νέο χρήστη συντονιζόµενης αρχής. Για να κάνετε µια τέτοια 
καταχώριση, επιλέξτε "∆ιαχείριση - ∆ιαχείριση άλλων αρχών - ∆ιαχείριση δεδοµένων 
άλλων αρχών", βρείτε τη σχετική αρµόδια αρχή και στη συνέχεια πηγαίνετε στο πεδίο 
"Χρήστες". Μόλις καταχωρίσετε τον νέο χρήστη, µην ξεχάσετε να του κοινοποιήσετε το 
όνοµα χρήστη µε τρόπο εκτός του συστήµατος (π.χ., τηλεφωνικά ή µε προσωπική 
επαφή). Θα πρέπει επίσης να ενηµερώσετε τον νέο χρήστη ότι θα λάβει αυτόµατο 
ηλεκτρονικό µήνυµα µε τον προσωρινό του κωδικό πρόσβασης και ότι θα µπορεί να 
συνδεθεί µε το σύστηµα ΙΜΙ χρησιµοποιώντας το όνοµα χρήστη και τον προσωρινό 
κωδικό πρόσβασης. 

 Αρµόδια αρχή την οποία συντονίζω δεν µπορεί να συνδεθεί µε το ΙΜΙ διότι ο 
µόνος καταχωρισµένος της χρήστης δεν εργάζεται πλέον εκεί. Πώς µπορώ να 
βοηθήσω;  

Ως συντονιστής, µπορείτε να αντικαταστήσετε τον αρχικό πρώτο χρήστη µε νέο χρήστη 
υπό την προϋπόθεση ότι έχετε την ιδιότητα του "διαχειριστή δεδοµένων". Επιλέξτε από 
το µενού "∆ιαχείριση - ∆ιαχείριση άλλων αρχών - ∆ιαχείριση δεδοµένων άλλων αρχών" 
και βρείτε τη σχετική αρµόδια αρχή. Στο πεδίο "Χρήστες" µπορείτε να τροποποιήσετε τα 
στοιχεία του πρώτου χρήστη της αρχής. Συγκεκριµένα, πάνω στα στοιχεία του παλαιού 
χρήστη πρέπει να αναγράψετε τα στοιχεία του νέου χρήστη (καθώς και ένα νέο όνοµα 
χρήστη και µια νέα ηλεκτρονική διεύθυνση) και να πατήσετε στη συνέχεια το κουµπί 
"Αποθήκευση στοιχείων χρήστη". 

Μόλις λάβετε το µήνυµα που επιβεβαιώνει την ενηµέρωση των στοιχείων του χρήστη, 
θα πρέπει να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη (βλέπε κουµπί 
"Επαναφορά κωδικού πρόσβασης" στη δεξιά πλευρά της οθόνης µε τα στοιχεία του 
χρήστη). Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε στον νέο χρήστη το όνοµα χρήστη µε τρόπο 
εκτός του συστήµατος ΙΜΙ (π.χ. µέσω τηλεφώνου, φαξ, ταχυδροµείου). Θα πρέπει 
επίσης να ενηµερώσετε τον νέο χρήστη ότι θα λάβει αυτόµατο ηλεκτρονικό µήνυµα µε 
τον προσωρινό του κωδικό πρόσβασης και ότι θα µπορεί να συνδεθεί µε το σύστηµα ΙΜΙ 
χρησιµοποιώντας το όνοµα χρήστη και τον προσωρινό κωδικό πρόσβασης. 

Εναλλακτικά, µπορείτε να καταχωρίσετε έναν νέο χρήστη της αρχής και να του δώσετε 
όνοµα χρήστη. Μην ξεχάσετε να δώσετε στον χρήστη αυτόν δικαιώµατα "διαχειριστή 
τοπικών δεδοµένων". Μετά την καταχώριση του νέου χρήστη, τόσο αυτός όσο κι εσείς ο 
ίδιος θα µπορείτε να διαγράψετε τον προηγούµενο χρήστη από το ΙΜΙ. 
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4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΟ ΙΜΙ 

 Έµαθα ότι είµαι ο "πρώτος χρήστης" της αρµόδιας αρχής µου. Τι σηµαίνει 
αυτό; 

Κάθε αρχή καταχωρισµένη στο σύστηµα ορίζει τουλάχιστον ένα πρόσωπο ως χρήστη 
του ΙΜΙ. Όταν ο συντονιστής ΙΜΙ καταχωρίζει την αρχή σας, καταχωρίζει ταυτόχρονα 
και τον πρώτο χρήστη.  

Στον "πρώτο χρήστη" παρέχονται αυτόµατα όλα τα δικαιώµατα χρήστη στα οποία 
περιλαµβάνονται και αυτά του "διαχειριστή τοπικών δεδοµένων". Ο πρώτος χρήστης 
λαµβάνει αυτόµατο ηλεκτρονικό µήνυµα από το σύστηµα ΙΜΙ που του ζητά να 
ενηµερώσει τις πληροφορίες που αφορούν την αρχή του, όταν θα συνδεθεί για πρώτη 
φορά µε το σύστηµα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο πρώτος χρήστης είναι υπεύθυνος για 
την καταχώριση πρόσθετων χρηστών της αρχής του. Αργότερα, κάθε χρήστης µε 
δικαιώµατα "διαχειριστή τοπικών δεδοµένων" θα µπορεί να καταχωρίζει νέους χρήστες 
της αρχής.  

Αν συναντήσετε οποιοδήποτε πρόβληµα κατά τη σύνδεσή σας µε το σύστηµα, θα πρέπει 
να επικοινωνήσετε µε τον συντονιστή που καταχώρισε την αρχή σας στο ΙΜΙ. Αν δεν 
γνωρίζετε µε ποιον ακριβώς πρέπει να επικοινωνήσετε, απευθυνθείτε στον εθνικό σας 
συντονιστή ΙΜΙ. Θα βρείτε τα στοιχεία του στο τµήµα "Επικοινωνία µε το ΙΜΙ" του 
δικτυακού τόπου ΙΜΙ (http://ec.europa.eu/imi-net).  

 Ο διαχειριστής τοπικών δεδοµένων αλλάζει δουλειά και κάποιος άλλος θα 
πρέπει να αναλάβει τον ρόλο αυτόν στο ΙΜΙ. Πώς µπορεί να γίνει κάτι τέτοιο;  

Προτού εγκαταλείψει τη θέση του, ο σηµερινός σας διαχειριστής τοπικών δεδοµένων 
(LDA) θα πρέπει να φροντίσει να καταχωρίσει άλλον συνάδελφο στο ΙΜΙ και να του 
δώσει δικαιώµατα LDA. Στη συνέχεια, ο νέος LDA θα µπορεί να διαγράψει τον χρήστη 
που δεν θα ασχολείται πλέον µε το ΙΜΙ. Για να υπάρχει πάντοτε κάλυψη, είναι σκόπιµο 
να έχετε δύο τουλάχιστον χρήστες µε προφίλ LDA. 

Αν χρειάζεστε περισσότερες λεπτοµέρειες για την καταχώριση πρόσθετων χρηστών στο 
ΙΜΙ, ανατρέξτε στο υλικό εκµάθησης του συστήµατος που θα βρείτε στον δικτυακό τόπο 
του ΙΜΙ: http://ec.europa.eu/imi-net.  

Αν είχατε έναν µόνο διαχειριστή τοπικών δεδοµένων, ο οποίος δεν εργάζεται πια στην 
αρχή σας, επικοινωνήστε µε τον συντονιστή επικύρωσης (δηλαδή τον συντονιστή που 
καταχώρισε ή επικύρωσε την αρχή σας στο ΙΜΙ) και ζητήστε του να σας βοηθήσει. 
Οποιοσδήποτε διαχειριστής δεδοµένων του συντονιστή επικύρωσης θα µπορεί να 
καταχωρίσει έναν νέο χρήστη της αρχής σας ή να αντικαταστήσει τα στοιχεία του 
προηγούµενου χρήστη µε τα στοιχεία του νέου σας συναδέλφου. 

 Η αρχή µας είναι καταχωρισµένη στο ΙΜΙ και διαθέτει έναν πρώτο χρήστη ο 
οποίος όµως εγκατέλειψε την αρχή µας χωρίς να έχει καταχωρίσει πρόσθετους 
χρήστες. Πώς µπορούµε να έχουµε πρόσβαση στο ΙΜΙ;  

http://ec.europa.eu/imi-net
http://ec.europa.eu/imi-net
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Είναι σκόπιµο κάθε αρχή να διαθέτει τουλάχιστον δύο καταχωρισµένους χρήστες µε 
δικαιώµατα "διαχειριστή τοπικών δεδοµένων". Αν µια αρχή διαθέτει έναν µόνο 
καταχωρισµένο χρήστη ο οποίος εγκατέλειψε την αρχή χωρίς να έχει καταχωρίσει 
κανένα πρόσθετο χρήστη, η αρχή δεν έχει πλέον πρόσβαση στο ΙΜΙ και θα πρέπει να 
επικοινωνήσει µε τον δικό της συντονιστή ΙΜΙ. Οποιοσδήποτε διαχειριστής δεδοµένων 
του συντονιστή σας επικύρωσης θα µπορεί να καταχωρίσει έναν νέο χρήστη της αρχής 
σας ή να αντικαταστήσει τα στοιχεία του προηγούµενου χρήστη µε τα στοιχεία του νέου 
σας συναδέλφου. 

 Πόσοι χρήστες θα πρέπει να καταχωριστούν για την αρχή µου; 

Κάθε αρχή καταχωρισµένη στο ΙΜΙ αποφασίζει η ίδια πόσους χρήστες επιθυµεί να 
καταχωρίσει. Κάθε καταχωριζόµενη αρχή οφείλει να καταχωρίσει εξαρχής έναν 
τουλάχιστον χρήστη ο οποίος αποκτά αυτόµατα όλα τα δικαιώµατα χρήστη. Ο "πρώτος 
χρήστης" µπορεί να καταχωρίσει πρόσθετους χρήστες. Για να αποφασίσετε πόσους 
χρήστες θα καταχωρίσετε, θα πρέπει να λάβετε υπόψη το µέγεθος της αρχής σας καθώς 
και τον αναµενόµενο όγκο πληροφοριών που θα ανταλλάσσετε µε αρχές άλλων κρατών 
µελών. Θα µπορούσατε ενδεχοµένως να καταχωρίσετε λίγους χρήστες αλλά να τους 
χορηγήσετε εκτεταµένα δικαιώµατα χρήστη ή, ακόµη, να διαχωρίσετε τους χρήστες που 
ασχολούνται µε αιτήσεις πληροφοριών ("διαχειριστές αιτήσεων") από τους χρήστες που 
είναι αρµόδιοι για τη διαχείριση δεδοµένων και χρηστών ("διαχειριστές τοπικών 
δεδοµένων"). Είναι γενικά σκόπιµο να καταχωρίσετε τουλάχιστον δύο χρήστες για κάθε 
προφίλ χρήστη, ώστε να υπάρχει πάντοτε κάποιος διαθέσιµος σε περίπτωση απουσίας 
λόγω ασθένειας ή άδειας.  

 Έχω καταχωριστεί στο ΙΜΙ ως νέος χρήστης. Πώς µπορώ να µάθω τα 
δικαιώµατά µου;  

Ένας τρόπος να µάθετε τα δικαιώµατα χρήστη του ΙΜΙ είναι να ανατρέξετε στις επιλογές 
του µενού. Για παράδειγµα, αν έχετε πρόσβαση στην επιλογή "∆ηµιουργία αίτησης" του 
µενού τότε έχετε και δικαιώµατα "∆ιαχειριστή αιτήσεων". Επίσης, αν βλέπετε την 
επιλογή "∆ηµιουργία προειδοποίησης" τότε έχετε και δικαιώµατα "∆ιαχειριστή 
προειδοποιήσεων". Αν έχετε πρόσβαση στην ενότητα "∆ιαχείριση", τότε έχετε και 
δικαιώµατα "∆ιαχειριστή τοπικών δεδοµένων". Αν η αρχή σας είναι συντονιστής ΙΜΙ και 
βλέπετε στο µενού την επιλογή "∆ιαχείριση άλλων αρχών", τότε έχετε και δικαιώµατα 
"∆ιαχειριστή δεδοµένων".  

Αν έχετε απορίες, µπορείτε να συµβουλευτείτε τον διαχειριστή τοπικών δεδοµένων της 
αρχής σας ο οποίος µπορεί να δει και, αν χρειάζεται, να αλλάξει τα δικά σας δικαιώµατα 
χρήστη. Αν ο διαχειριστής τοπικών δεδοµένων της αρχής σας δεν είναι διαθέσιµος, 
µπορείτε να επικοινωνήσετε επίσης µε τον συντονιστή επικύρωσης (ο οποίος 
καταχώρισε την αρχή σας ή επικύρωσε την αυτοκαταχώρισή της στο ΙΜΙ). 
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5. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ   

5.1.  Αποστολή αιτήσεων πληροφοριών 

 Τι πρέπει να κάνω αν δεν µπορώ να εντοπίσω την κατάλληλη αρχή άλλου 
κράτους µέλους για να επικοινωνήσω µαζί της;  

Το ΙΜΙ διαθέτει µία βάση δεδοµένων µε τις αρµόδιες αρχές σε όλον τον Ευρωπαϊκό 
Οικονοµικό Χώρο, οι οποίες ασχολούνται µε την εφαρµογή της νοµοθεσίας για την 
εσωτερική αγορά στο έδαφός τους. Όλοι οι χρήστες του ΙΜΙ µπορούν να αναζητήσουν 
αρµόδιες αρχές µέσω ορισµένων κριτηρίων αναζήτησης.  

Εάν δεν µπορείτε να εντοπίσετε την κατάλληλη αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους, θα 
πρέπει να επικοινωνήσετε µε τον αντίστοιχο συντονιστή ΙΜΙ στο εν λόγω κράτος µέλος 
µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:  

• ∆ηµιουργήστε µια αίτηση και στείλτε την σε συντονιστή ΙΜΙ του κράτους 
µέλους µε το οποίο επιθυµείτε να επικοινωνήσετε. Εφόσον το κρίνετε σκόπιµο, 
προσθέστε σχόλιο που να πληροφορεί τον συντονιστή ότι δεν µπορέσατε να 
εντοπίσετε την αρµόδια αρχή και ότι τον παρακαλείτε να διαβιβάσει την αίτηση 
στην κατάλληλη αρχή. 

• Στείλτε ηλεκτρονικό µήνυµα σε συντονιστή ΙΜΙ του κράτους µέλους µε το οποίο 
θέλετε να επικοινωνήσετε. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το γενικό εργαλείο 
αναζήτησης για να εντοπίσετε τον καταλληλότερο συντονιστή ΙΜΙ 
πραγµατοποιώντας, π.χ., την αναζήτηση ανά γεωγραφική περιοχή ή ανά 
επάγγελµα. Η έρευνα θα σας οδηγήσει στα στοιχεία επικοινωνίας του 
συντονιστή, συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης, από τον 
οποίο µπορείτε να ζητήσετε να σας βοηθήσει να εντοπίσετε την κατάλληλη 
αρχή. Μπορείτε στη συνέχεια να δηµιουργήσετε µια αίτηση πληροφοριών στο 
ΙΜΙ και να τη στείλετε απευθείας στην κατάλληλη αρχή του κράτους µέλους µε 
το οποίο θέλετε να επικοινωνήσετε. Αν στείλετε στον συντονιστή ΙΜΙ 
ηλεκτρονικό µήνυµα, ελέγξτε στα στοιχεία επικοινωνίας του ποιες γλώσσες 
γνωρίζει. 

 Όταν δηµιουργώ νέα αίτηση για επαγγελµατικά προσόντα, το σύστηµα µου 
ζητάει να γράψω τη διεύθυνση του προσώπου το οποίο αυτή αφορά. Ποια 
διεύθυνση πρέπει να γράψω; 

Η διεύθυνση του µετακινούµενου επαγγελµατία µπορεί να βοηθήσει την αρχή που 
λαµβάνει την αίτηση να εντοπίσει τον επαγγελµατία και να δώσει τις ζητούµενες 
απαντήσεις.  

Το σύστηµα σας επιτρέπει να καταχωρίσετε τη διεύθυνση του επαγγελµατία χωρίς να 
καθορίσετε για ποια διεύθυνση πρόκειται. Ανάλογα µε τις διαθέσιµες πληροφορίες, θα 
πρέπει εσείς να αποφασίσετε σε κάθε περίπτωση ποια διεύθυνση είναι σκόπιµο να 
καταχωρίσετε : 

⇒ τη µόνιµη διεύθυνση του επαγγελµατία στο κράτος µέλος προέλευσής του 
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⇒ την προσωρινή διεύθυνση στο κράτος µέλος που υποβάλλει την αίτηση 

⇒ την επαγγελµατική διεύθυνση 

⇒ την ιδιωτική διεύθυνση.  

 Μπορώ να επισυνάψω περισσότερα από ένα έγγραφα στην αίτησή µου; 

Ναι, µπορείτε να επισυνάψετε περισσότερα από ένα έγγραφα σε αίτηση που 
δηµιουργείτε. Έχετε υπόψη σας ότι µπορείτε να τηλεφορτώσετε ένα µόνο έγγραφο τη 
φορά πατώντας για κάθε έγγραφο χωριστά το κουµπί "Προσθήκη εγγράφου". Για κάθε 
έγγραφο θα πρέπει επίσης να δηλώνετε τη γλώσσα καθώς και ένα όνοµα (π.χ. 
“Πιστοποιητικό”). 

 Η αρχή µου συνδέεται µε περισσότερους από έναν συντονιστές για έναν 
νοµοθετικό τοµέα. Ποιον από όλους πρέπει να επιλέξω όταν πρόκειται να 
απαντήσω σε αίτηση ή να δηµιουργήσω νέα; 

Αν συνδέεστε µε έναν µόνο συντονιστή, αυτός θα συνδέεται αυτόµατα µε όλες τις 
αιτήσεις σας. Αν συνδέεστε µε περισσότερους από έναν συντονιστές, κάθε φορά που 
δηµιουργείτε µια αίτηση το σύστηµα θα σας ζητά να επιλέξετε συντονιστή γι’ αυτή. Ο 
σωστός συντονιστής είναι αυτός του οποίου οι αρµοδιότητες καλύπτουν το περιεχόµενο 
της αίτησης. Ο συντονιστής στην περίπτωση αυτή θα µπορεί να συµµετέχει στην 
έγκριση της αίτησής σας ή να διατυπώνει τη γνώµη του όταν η απάντηση της 
ανταποκρινόµενης αρχής δεν σας ικανοποιεί.  

 Πώς µπορώ να δώσω στον συντονιστή αιτήσεων πρόσβαση στα λεπτοµερή 
στοιχεία των αιτήσεων της αρχής µου; 

Οι συντονιστές ΙΜΙ έχουν αυτόµατα "γενική εικόνα παρακολούθησης" των αιτήσεων της 
αρχής σας. Ωστόσο, αν οι συντονιστές πρέπει να αναλάβουν δράση σε µια συγκεκριµένη 
ανταλλαγή πληροφοριών (διαδικασία έγκρισης ή παραποµπής), ίσως χρειάζεται να δουν 
τα λεπτοµερή στοιχεία της ανταλλαγής για να είναι σε θέση να διαµορφώσουν γνώµη 
γι’αυτή. Για να έχει ο συντονιστής σας πρόσβαση σε λεπτοµερή στοιχεία µιας αίτησης 
την οποία οφείλει να διεκπεραιώσει, ένας διαχειριστής τοπικών δεδοµένων της αρχής 
σας πρέπει να εισαγάγει τις κατάλληλες ρυθµίσεις για τον σχετικό νοµοθετικό τοµέα και 
τη διαδικασία.  Θα βρείτε τις ρυθµίσεις αυτές στην ενότητα "Αιτήσεις πληροφοριών" 
µέσω του µενού "∆ιαχείριση - ∆ιαχείριση της αρχής µου - ∆ιαχείριση δεδοµένων της 
αρχής µου". Στη ρύθµιση που αφορά τη δυνατότητα του συντονιστή να βλέπει αιτήσεις 
πρέπει να επιλέξετε "ναι".  

Για λόγους προστασίας των προσώπων τα οποία αφορά η αίτηση, ο συντονιστής δεν θα 
µπορεί να δει τα προσωπικά τους δεδοµένα ακόµη και αν του έχει δοθεί δικαίωµα για 
πλήρη απεικόνιση της αίτησης.  

 Γιατί δεν µπορώ να δω όλα τα στοιχεία των αιτήσεων της αρχής µου; 

Για να µπορείτε να δείτε όλα τα στοιχεία µιας αίτησης πρέπει να έχετε δικαιώµατα 
"διαχειριστή αιτήσεων". Ως "βασικός χρήστης" ή "διαχειριστής τοπικών δεδοµένων", 
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έχετε µόνο "γενική εικόνα παρακολούθησης" των αιτήσεων της αρµόδιας αρχής σας. Τα 
προνόµια των χρηστών καθορίζονται από τον "διαχειριστή τοπικών δεδοµένων" της 
αρχής σας. Αν κρίνεται απαραίτητο, αυτός µπορεί να προσαρµόσει ανάλογα τα δικά σας 
προνόµια χρήστη.  

 Έστειλα πριν από πολύ καιρό αίτηση πληροφοριών µέσω του ΙΜΙ, αλλά η 
ανταποκρινόµενη αρχή δεν έχει απαντήσει ακόµη. Τι µπορώ να κάνω;  

Κατ’αρχάς, µπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό µήνυµα στην ανταποκρινόµενη αρχή για 
να της υπενθυµίσετε ότι περιµένετε απάντηση στην αίτησή σας. Θα βρείτε την 
ηλεκτρονική της διεύθυνση στα γενικά στοιχεία επικοινωνίας που αυτή έχει καταχωρίσει 
στο ΙΜΙ. Μπορείτε να δείτε τα λεπτοµερή στοιχεία της σχετικής αίτησης πληροφοριών 
στο τµήµα "∆ιαχείριση αίτησης". Αν δεν τα καταφέρετε, απευθυνθείτε στον δικό σας 
συντονιστή ΙΜΙ και ζητήστε του να επικοινωνήσει µε τον οµόλογό του στο 
ανταποκρινόµενο κράτος µέλος. Θα βρείτε τα λεπτοµερή στοιχεία επικοινωνίας του 
συντονιστή που είναι αρµόδιος για τη συγκεκριµένη αίτηση στη σελίδα "∆ιαχείριση 
αίτησης".  

Αν δεν είστε σίγουρος/η για το ποιος είναι ο συντονιστής σας, αναζητήστε τον στη 
σελίδα "Υπηρεσίες υποστήριξης ΙΜΙ" του συστήµατος ή επικοινωνήστε απευθείας µε 
τον εθνικό σας συντονιστή ΙΜΙ. Θα βρείτε τον κατάλογο των εθνικών συντονιστών στη 
σελίδα “Επικοινωνία IMI" του ιστότοπου ΙΜΙ (http://ec.europa.eu//imi-net/).  

 

5.2. ∆ιεκπεραίωση αιτήσεων 

 Πώς θα γνωρίζω ότι µια νέα αίτηση στάλθηκε στην αρχή µου; 

Όταν η αρχή σας λαµβάνει µια αίτηση, ειδοποιείται σχετικά µε αυτόµατο ηλεκτρονικό 
µήνυµα από το σύστηµα ΙΜΙ. Το µήνυµα ειδοποίησης για νέα εισερχόµενη αίτηση 
αποστέλλεται σε όλους τους χρήστες µε δικαιώµατα "διαχειριστή αιτήσεων" και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωριστεί για την αρχή σας. 
Ταυτόχρονα, οι "διαχειριστές αιτήσεων" της αρµόδιας αρχής θα δουν τις νέες αιτήσεις 
στους καταλόγους ενεργειών τους στο ΙΜΙ. 

 Γιατί δεν µπορώ να απαντήσω σε αιτήσεις εξ ονόµατος της αρχής µου; 

Για να µπορείτε να απαντήσετε σε αιτήσεις, πρέπει να έχετε δικαιώµατα "διαχειριστή 
αιτήσεων". Αν δεν έχετε τέτοια δικαιώµατα, επικοινωνήστε µε τον "διαχειριστή τοπικών 
δεδοµένων" της αρχής σας. Ως "διαχειριστής αιτήσεων", µπορείτε να απαντάτε σε κάθε 
αίτηση που λαµβάνει η αρχή σας εκτός αν η αρχή σας κάνει χρήση της διαδικασίας 
"ανάθεσης" και η αίτηση δεν έχει ανατεθεί σε σας. Στην περίπτωση αυτή, µπορούν να 
ενεργήσουν µόνο οι "διαχειριστές αιτήσεων" στους οποίους ο "αναθέτων" έχει αναθέσει 
την αίτηση. Όλοι οι υπόλοιποι "διαχειριστές αιτήσεων" θα εξακολουθήσουν να βλέπουν 
όλα τα στοιχεία της αίτησης, αλλά δεν θα µπορούν να προβούν σε καµία ενέργεια 
σχετικά µε αυτή.  

http://ec.europa.eu//imi-net/
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 Τι µπορώ να κάνω σε περίπτωση που η αρµόδια αρχή µου δεν είναι η 
κατάλληλη για να ανταποκριθεί σε αίτηση; 

Αν δεν είστε η κατάλληλη αρχή, δεν είστε υποχρεωµένοι να αποδεχτείτε µια αίτηση. 
Μπορείτε όµως να την διαβιβάσετε σε άλλη αρµόδια αρχή ή συντονιστή ΙΜΙ της χώρας 
σας. Αφού τη διαβιβάσετε, δεν φέρετε πλέον καµία ευθύνη για την αίτηση η οποία θα 
εξαφανιστεί πλέον από τον δικό σας κατάλογο αιτήσεων.  

 Είναι δυνατό περισσότεροι από έναν χρήστες της αρχής µου να επεξεργαστούν 
µια αίτηση και να γράψουν απαντήσεις; 

Αν περισσότεροι από ένας χρήστες της αρχής σας έχουν δικαιώµατα "∆ιαχειριστή 
αιτήσεων" για έναν νοµοθετικό τοµέα, όλοι αυτοί οι χρήστες θα έχουν πλήρη πρόσβαση 
στις αιτήσεις που στέλνει ή λαµβάνει η αρχή σας για τον τοµέα αυτόν. Κάθε ένας από 
αυτούς θα µπορεί να επεξεργαστεί την αίτηση καθώς και να δώσει απαντήσεις ή να 
διατυπώσει σχόλια σε ελεύθερο κείµενο. Απαντήσεις και σχόλια που αποθηκεύονται ως 
"σχέδιο" µπορούν να τροποποιηθούν σε µεταγενέστερο στάδιο από άλλον χρήστη. 
Ωστόσο όταν ένας χρήστης στείλει µερικές ή πλήρεις απαντήσεις, αυτές δεν µπορούν πια 
να τροποποιηθούν. 

Έχετε υπόψη σας ότι αν η αρχή σας κάνει χρήση της διαδικασίας ανάθεσης αιτήσεων, 
µόνο οι διαχειριστές αιτήσεων θα µπορούν να τροποποιήσουν µια αίτηση που τους έχει 
"ανατεθεί". 

Αν δύο χρήστες προσπαθήσουν να επεξεργαστούν την ίδια αίτηση ταυτόχρονα, το 
σύστηµα θα ενηµερώσει τον έναν από αυτούς ότι τα στοιχεία που καταχωρίζει δεν 
µπορούν να αποθηκευτούν επειδή κάποιος άλλος χρήστης τροποποιεί εκείνη τη στιγµή 
την αίτηση. 

 Μπορώ να επισυνάψω έγγραφα στην απάντησή µου; 

Βεβαίως. Μπορείτε να επισυνάψετε ένα ή περισσότερα έγγραφα στην απάντησή σας. 
Έχετε υπόψη ότι µπορείτε να τηλεφορτώσετε ένα µόνο έγγραφο τη φορά πατώντας για 
κάθε έγγραφο χωριστά το κουµπί "Προσθήκη εγγράφου". Για κάθε έγγραφο θα πρέπει 
επίσης να δηλώνετε τη γλώσσα καθώς και ένα όνοµα (π.χ. “Πιστοποιητικό”). 

 

 Ποιος µπορεί να δει όλα τα στοιχεία των απαντήσεων που δίνω; 

Μόνο όσοι ασχολούνται απευθείας µε την αίτηση µπορούν να δουν όλα τα στοιχεία των 
απαντήσεων (και τα προσωπικά δεδοµένα του προσώπου το οποίο αφορά η αίτηση), 
δηλαδή οι εξής: 

• "διαχειριστές αιτήσεων" της αιτούσας αρχής  

• "διαχειριστές αιτήσεων" της αρχής σας.  
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Χρήστες και των δύο αρχών µε δικαιώµατα "αναθέτοντος" µπορούν επίσης να δουν όλα 
τα στοιχεία των αιτήσεων, µε εξαίρεση τα προσωπικά δεδοµένα. 

 Αποδέχτηκα ήδη µια αίτηση, αλλά διαπίστωσα εκ των υστέρων ότι δεν είµαι 
αρµόδιος να δώσω απάντηση. Τι µπορώ να κάνω; 

Θα πρέπει να εξηγήσετε στην αιτούσα αρχή ότι δεν είστε σε θέση να απαντήσετε και να 
της ζητήσετε να ανακαλέσει την αίτηση. Αν γνωρίζετε ποια αρχή της χώρας σας µπορεί 
να απαντήσει στην αίτηση, θα είναι χρήσιµο να ενηµερώσετε σχετικά την αιτούσα αρχή. 
Μπορείτε να γράψετε την εξήγησή σας στην αίτηση στη θέση "Γενικό σχόλιο". Μόλις 
αποθηκεύσετε το σχόλιό σας, η άλλη αρχή θα ενηµερωθεί ότι προσθέσατε νέα 
πληροφορία στην αίτηση. Μπορείτε βεβαίως να στείλετε απλώς ηλεκτρονικό µήνυµα 
στην ενδιαφερόµενη αρχή και να της εξηγήσετε την κατάσταση. Οι ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις των αρχών υπάρχουν στο ΙΜΙ µαζί µε τα λεπτοµερή τους στοιχεία 
επικοινωνίας.  

 Μελλοντικές εκδόσεις του ΙΜΙ θα προβλέπουν τη δυνατότητα προώθησης της αίτησης 
ακόµη και µετά την αποδοχή της. 

 Τι συµβαίνει όταν δεν γνωρίζω όλες τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που 
περιλαµβάνονται στην αίτηση; 

Αν γνωρίζετε ποια υπηρεσία ή αρχή θα µπορούσε να απαντήσει τις ερωτήσεις που εσείς 
δεν µπορείτε να απαντήσετε, είναι συνήθως ευκολότερο για σας από ό,τι για την αιτούσα 
αρχή να αναζητήσετε τις απαντήσεις που λείπουν. Έτσι θα µπορέσετε να στείλετε πλήρη 
απάντηση στην αιτούσα αρχή. Αν δεν γνωρίζετε ποιος θα ήταν σε θέση να δώσει τις 
πληροφορίες, µπορείτε να απευθυνθείτε σε έναν συντονιστή ΙΜΙ ή να ενηµερώσετε την 
αιτούσα αρχή προσθέτοντας ένα σχόλιο δίπλα στη σχετική ερώτηση.  

Μελλοντικές εκδόσεις του ΙΜΙ θα προβλέπουν τη δυνατότητα αποδοχής ορισµένων µόνο 
από τις ερωτήσεις που περιέχει εισερχόµενη αίτηση και προώθησης των υπολοίπων σε 
άλλη αρµόδια αρχή της χώρας σας. 

 Τι συµβαίνει αν δεν µπορώ να απαντήσω σε συγκεκριµένη ερώτηση που 
περιλαµβάνεται στην αίτηση; 

Μπορεί να µην είστε σε θέση να απαντήσετε ορισµένες ερωτήσεις ακόµη και µετά την 
προσπάθειά σας να συγκεντρώσετε τις πληροφορίες από άλλες αρχές. Στην περίπτωση 
αυτή, είναι σκόπιµο να δηλώσετε ότι δεν µπορείτε να δώσετε τις ζητούµενες 
πληροφορίες είτε επιλέγοντας την κατάλληλη απάντηση από πτυσσόµενο κατάλογο 
πιθανών απαντήσεων είτε συντάσσοντας ένα σχόλιο σε ελεύθερο κείµενο κάτω από τη 
συγκεκριµένη ερώτηση.  

 Η αιτούσα αρχή µου ζητά να δώσω συµπληρωµατικές πληροφορίες. Πώς 
ακριβώς µπορώ να δώσω τέτοιες πληροφορίες; 

Αφού στείλετε πλήρη απάντηση σε αίτηση ως ανταποκρινόµενη αρχή, µπορεί να σας 
ζητηθεί να δώσετε συµπληρωµατικές πληροφορίες (καθεστώς της αίτησης "Αίτηση 
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ανοικτή - Χρειάζονται συµπληρωµατικές πληροφορίες"). Αν αποδεχθείτε να δώσετε 
συµπληρωµατικά στοιχεία, µπορείτε να διορθώσετε τις προηγούµενες απαντήσεις ή/και 
να προσθέσετε παρατηρήσεις σε ελεύθερο κείµενο στον χώρο "Σχόλια" που παρέχεται 
µετά από κάθε ερώτηση. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε περισσότερες επεξηγήσεις (ή 
όλες τις "συµπληρωµατικές πληροφορίες" αν το κρίνετε σκόπιµο) στον γενικό χώρο 
"Σχόλια" µετά τον κατάλογο ερωτήσεων.  

 Θα ήθελα να ζητήσω τεχνική βοήθεια από τον συντονιστή µου για να 
απαντήσω στην αίτηση. Μπορεί ο συντονιστής να δει όλα τα στοιχεία της 
αίτησης προτού στείλω την απάντησή µου;  

Οι συντονιστές αιτήσεων έχουν γενική εικόνα παρακολούθησης των αιτήσεων που 
στέλνουν ή λαµβάνουν οι συντονιζόµενες αρχές τους. Αν επιθυµείτε να συµβουλευτείτε 
τον συντονιστή σας σχετικά µε συγκεκριµένη αίτηση, µπορείτε π.χ. να του στείλετε µια 
αναφορά για την αίτηση. Μπορείτε ανά πάσα στιγµή να δηµιουργήσετε αναφορά 
αίτησης πατώντας το κουµπί "Εκτύπωση αναφοράς". Επιλέγοντας το "εξατοµικευµένο" 
είδος αναφοράς, µπορείτε επίσης να αποφασίσετε ποια στοιχεία θα συµπεριλάβετε στην 
αναφορά (π.χ. τις ερωτήσεις και τα σχέδια απαντήσεων). Σας συνιστούµε να µην 
συµπεριλάβετε προσωπικά δεδοµένα.  

Έχετε υπόψη σας ότι µπορεί µερικές φορές να ζητηθεί από τους συντονιστές να 
παρέµβουν σε µια αίτηση (έγκριση ή παραποµπή). Για να έχουν αυτοί πρόσβαση στα 
λεπτοµερή στοιχεία σε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να έχουν επιλεγεί οι κατάλληλες 
ρυθµίσεις για τη διαδικασία αιτήσεων στον συγκεκριµένο νοµοθετικό τοµέα. Πιο 
συγκεκριµένα, επιλέξτε από το µενού "∆ιαχείριση δεδοµένων της αρχής µου" το πεδίο 
"Αίτηση πληροφοριών" για τον σχετικό νοµοθετικό τοµέα. Στη συνέχεια απαντήστε 
"Ναι" στην ερώτηση: "Η αρχή αυτή επιτρέπει στον συντονιστή να βλέπει όλα τα στοιχεία 
των αιτήσεών της σε περίπτωση που απαιτείται παρέµβαση του συντονιστή;" 

 Προσπαθώ να συντάξω απάντηση σε ελεύθερο κείµενο αλλά ο διαθέσιµος 
χώρος δεν είναι αρκετός. Τι µπορώ να κάνω;  

Κάθε προκαθορισµένη απάντηση στο ΙΜΙ ακολουθείται από ένα χώρο για την προσθήκη 
σχολίου σε ελεύθερο κείµενο. Γενικά, αν εσείς ή ο οµόλογός σας δεν έχετε κάποια κοινή 
γλώσσα, το κείµενο αυτό θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό συντοµότερο δεδοµένου ότι 
µε την αυτόµατη µετάφραση υπάρχει κίνδυνος παρανοήσεων. Ωστόσο, αν το κείµενό 
σας είναι πολύ µεγάλο, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε και τον χώρο "Γενικό σχόλιο" για 
να προσθέσετε περισσότερες παρατηρήσεις. Έχετε υπόψη ότι οι ερωτήσεις και οι 
απαντήσεις είναι αριθµηµένες ώστε να µπορείτε εύκολα να αναφερθείτε σ’ αυτές στο 
πεδίο γενικών σχολίων. 

 Πώς θα ξέρει ο συντονιστής µου ότι απάντησα σε µια αίτηση και ότι το 
καθεστώς της έχει αλλάξει; 

Οι αρµόδιες αρχές είναι υπεύθυνες για την έγκαιρη απάντηση σε αιτήσεις πληροφοριών 
που στέλνουν άλλα κράτη µέλη. Κανονικά, οι συντονιστές ΙΜΙ δεν λαµβάνουν 
ειδοποιήσεις για κάθε αίτηση, εκτός αν απαιτείται η παρέµβασή τους. Οι συντονιστές 
ΙΜΙ µπορούν να χρησιµοποιούν τους καταλόγους αιτήσεων που υπάρχουν στο σύστηµα 
για να παρακολουθούν την οµαλή λειτουργία του ΙΜΙ στην περιφέρειά τους ή στον 
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νοµοθετικό τους τοµέα. Για παράδειγµα, ο κατάλογος "Αιτήσεις για τις οποίες είµαι ο 
συντονιστής" περιέχει όλες τις αιτήσεις που έχουν σταλεί ή παραληφθεί από τις 
συντονιζόµενες αρχές. Για κάθε αίτηση, οι συντονιστές έχουν "γενική εικόνα 
παρακολούθησης" η οποία περιλαµβάνει και το καθεστώς της αίτησης. Στον "Κατάλογο 
άµεσων προτεραιοτήτων” οι συντονιστές µπορούν να δουν αιτήσεις για τις οποίες 
υπάρχει καθυστέρηση, π.χ. όταν έχει λήξει η προθεσµία απάντησης ή η αίτηση δεν έχει 
γίνει αποδεκτή. Χρησιµοποιώντας ορισµένα κριτήρια αναζήτησης οι συντονιστές 
µπορούν να αναζητούν συγκεκριµένες αιτήσεις στους καταλόγους. 

5.3. Αποδοχή απάντησης σε αίτηση στο ΙΜΙ  

 Τι πρέπει να κάνω αν η απάντηση που δόθηκε στην αίτησή µου δεν µε 
ικανοποιεί; 

Αν η απάντηση δεν σας ικανοποιεί µπορείτε να ζητήσετε συµπληρωµατικές πληροφορίες 
από την ανταποκρινόµενη αρχή. Χρησιµοποιήστε το πεδίο σχολίων σε ελεύθερο κείµενο 
για να δηλώσετε για ποια ερώτηση ή ερωτήσεις χρειάζεστε συµπληρωµατικές 
πληροφορίες. Επειδή όλες οι ερωτήσεις είναι αριθµηµένες µπορείτε εύκολα να 
αναφερθείτε σ’ αυτές στο πεδίο µε τα σχόλια. Θα πρέπει επίσης να αιτιολογήσετε γιατί 
χρειάζεστε συµπληρωµατικές πληροφορίες. 

 Τι συµβαίνει αν λάβετε µερική µόνο απάντηση; 

Όταν απαντά σε αίτηση, η ανταποκρινόµενη αρχή µπορεί να έχει ορισµένες πληροφορίες 
αλλά να χρειάζεται να συγκεντρώσει και άλλες πληροφορίες που της λείπουν. Για 
παράδειγµα, ίσως είναι σε θέση να επαληθεύσει την εγκυρότητα ενός πιστοποιητικού 
αµέσως, αλλά να χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να συγκεντρώσει τις απαντήσεις σε 
άλλες ερωτήσεις της αίτησης.  

Μια µερική απάντηση µπορεί να περιέχει απαντήσεις σε µια ή περισσότερες ερωτήσεις 
της αίτησης. Αν λάβετε µερική απάντηση, δεν θα σας ζητηθεί να την αποδεχθείτε ούτε 
θα µπορείτε να ζητήσετε συµπληρωµατικές πληροφορίες. Για να γίνει αυτό πρέπει να 
έχει δοθεί πλήρης απάντηση.  
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