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Το γλωσσάριο αυτό περιέχει εκφράσεις και όρους σχετικούς µε το Ηλεκτρονικό σύστηµα 
πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ). Οι όροι παρουσιάζονται µε αλφαβητική 
σειρά και συγκεντρωµένοι ανά κατηγορίες σύµφωνα µε τους κύριους τοµείς και τη 
λειτουργία του ΙΜΙ.  Στο τέλος αυτού του εγγράφου υπάρχει ευρετήριο µε όλους τους όρους 
που περιλαµβάνει κάθε κατηγορία. 
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ΑΑ/CA Αρµόδια αρχή 
Κατηγορία: Ρόλοι της αρχής· Γενικά 

Αίτηση  Αίτηση πληροφοριών 
Κατηγορία: Αιτήσεις πληροφοριών 

Αίτηση πληροφοριών  Κάθε αρµόδια αρχή καταχωρισµένη στο ΙΜΙ και µε πρόσβαση στη 
διαδικασία αίτησης πληροφοριών µπορεί να στέλνει και να 
λαµβάνει αιτήσεις πληροφοριών. Οι αιτήσεις δηµιουργούνται µε τη 
βοήθεια προµεταφρασµένων οµάδων ερωτήσεων. Είναι επίσης 
δυνατό να προστίθεται ελεύθερο κείµενο και να επισυνάπτονται 
έγγραφα. 

Οι συντονιστές ΙΜΙ µπορούν να συµµετέχουν σε µεµονωµένες 
ανταλλαγές πληροφοριών µεταξύ αρχών τις οποίες συντονίζουν οι 
ίδιοι και αρχών άλλης χώρας (διαδικασία έγκρισης, διαδικασία 
παραποµπής). 
Κατηγορία: Αιτήσεις πληροφοριών 

Αιτούσα αρχή Αιτούσα αρχή είναι η αρχή που χρειάζεται πληροφορίες και ξεκινά 
ανταλλαγή πληροφοριών µε την ανταποκρινόµενη αρχή. 
Κατηγορία: Ρόλοι της αρχής·Αιτήσεις πληροφοριών 

Ανάθεση Χάρη στη διαδικασία ανάθεσης, µεγάλες αρµόδιες αρχές µε 
σηµαντικό αριθµό χρηστών ΙΜΙ ή µε κατανοµή αρµοδιοτήτων 
(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 τοπικών δεδοµένων της αρχής.  

Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ανάθεσης αιτήσεων 
γίνεται από χρήστη της αρχής που διαθέτει δικαιώµατα 
αναθέτοντος.  
Κατηγορία: Αιτήσεις πληροφοριών 

Αναθέτων  Σε αρχές που κάνουν χρήση της ανάθεσης, ο "αναθέτων" είναι ο 
χρήστης που έχει την αρµοδιότητα να αναθέτει κάθε εισερχόµενη 
αίτηση σε έναν ή περισσότερους διαχειριστές αιτήσεων της αρχής. 
Ο "αναθέτων" µπορεί επίσης να αλλάζει τον διαχειριστή και να 
αναθέτει εξερχόµενη αίτηση σε άλλον διαχειριστή της αρχής του. 

Ο αναθέτων µπορεί να συντάσσει και να εκτυπώνει αναφορές για 
αιτήσεις χωρίς προσωπικά δεδοµένα, αλλά µπορεί να στέλνει 
αιτήσεις ή να αποδέχεται απαντήσεις µόνον εάν διαθέτει και 
δικαιώµατα διαχειριστή αιτήσεων. 
Κατηγορία: Αιτήσεις πληροφοριών·  Ρόλοι χρηστών  

Ανάκληση αίτησης Αν κατά τη διαδικασία διαπιστωθεί ότι δεν έπρεπε να έχει 
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πληροφοριών αποσταλεί η αίτηση πληροφοριών (π.χ. λόγω ανακριβούς 
πληροφορίας ή σφάλµατος), η αιτούσα αρχή µπορεί να ανακαλέσει 
την αίτηση. Η αίτηση µπορεί επίσης να ανακληθεί εφόσον δεν 
υπάρχει πλέον ανάγκη να ζητηθούν οι πληροφορίες (π.χ. αν ένας 
επαγγελµατίας ακυρώσει την αίτηση αναγνώρισης των προσόντων 
του). 
Κατηγορία: Αιτήσεις πληροφοριών 

Ανάκληση 
(κατάργηση) 
προειδοποίησης 

Αν διαπιστωθεί κατά τη διαδικασίας προειδοποίησης ότι η 
αποστολή προειδοποίησης δεν ήταν δικαιολογηµένη (π.χ. αν 
αποδειχθεί ότι βασιζόταν σε ανακριβείς πληροφορίες ή σφάλµα), η 
αρχή εκκίνησης θα πρέπει αµέσως να την ανακαλέσει. 
Κατηγορία: Προειδοποιήσεις 

Ανεπίσηµη ονοµασία Το ΙΜΙ επιτρέπει σε κάθε αρχή να επιλέγει την ανεπίσηµη ονοµασία 
της η οποία περιγράφει σαφώς το αντικείµενο της αρχής. 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.  
Κατηγορία: Γενικά 

Ανταλλαγή 
πληροφοριών  

Βασική λειτουργία του ΙΜΙ είναι η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ 
αρχών διαφόρων κρατών µελών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου. Τα κυριότερα είδη ανταλλαγής πληροφοριών στο ΙΜΙ 
αφορούν τη συνήθη διαδικασία αίτησης πληροφοριών και τη 
διαδικασία προειδοποίησης.  
Κατηγορία: Γενικά· Αιτήσεις πληροφοριών 

Ανταποκρινόµενη 
αρχή 

Η ανταποκρινόµενη αρχή είναι η αρχή στην οποία απευθύνεται η 
αιτούσα αρχή και η οποία είναι αρµόδια να απαντήσει στην αίτηση 
πληροφοριών. 
Κατηγορία: Ρόλοι της αρχής·Αιτήσεις πληροφοριών 

Απόρριψη µιας 
πρότασης λήξης 
προειδοποίησης 

Μόλις το κράτος µέλος που είναι αρµόδιο για τη διαχείριση της 
λήξης µιας προειδοποίησης µεταδώσει την πρόταση λήξης, κάθε 
κράτος µέλος-αποδέκτης µπορεί να προβάλει αντιρρήσεις για την 
πρόταση αυτή, εφόσον έχει πληροφορίες ότι ο κίνδυνος 
εξακολουθεί να υφίσταται. Οι αρχές προειδοποιήσεων υποβάλλουν 
τέτοιου είδους αντιρρήσεις σε συντονιστή προειδοποιήσεων ο 
οποίος µπορεί να τις µεταδώσει σε όλα τα άλλα συµµετέχοντα 
κράτη µέλη. Όταν ολοκληρωθεί η προκαθορισµένη περίοδος 
αντιρρήσεων, ο συντονιστής λήξης µπορεί να περατώσει την 
προειδοποίηση. 
Κατηγορία: Προειδοποιήσεις 

Αρµόδια αρχή "Αρµόδια αρχή" (ΑΑ- CA) είναι γενικά κάθε φορέας που έχει 
καταχωριστεί στο ΙΜΙ ανεξάρτητα από το ρόλο του στο σύστηµα. 
Οι αρµόδιες αρχές µπορεί να είναι φορείς δηµοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου στους οποίους τα κράτη µέλη έχουν αναθέσει καθήκοντα 
που σχετίζονται µε την εφαρµογή της νοµοθεσίας για την εσωτερική 
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αγορά. Λειτουργούν σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.  

Στο συγκεκριµένο πλαίσιο της διαχείρισης των δεδοµένων της 
αρχής, ο όρος "αρµόδια αρχή" καθορίζει την αρχή που µπορεί να 
στείλει ή να απαντήσει σε αιτήσεις πληροφοριών, αλλά, σε αντίθεση 
µε τους συντονιστές ΙΜΙ, δεν µπορεί να καταχωρίσει ή να 
επικυρώσει άλλες αρχές στο ΙΜΙ. 
Κατηγορία: Ρόλοι της αρχής·Γενικά 

Αρχή (Αιτήσεις) Αρµόδια αρχή µε ρόλο "αρχής αιτήσεων" µπορεί να στέλνει και να 
λαµβάνει αιτήσεις πληροφοριών για συγκεκριµένο νοµοθετικό 
τοµέα και οφείλει να συνδέεται µε έναν ή περισσότερους 
συντονιστές αιτήσεων. 
Κατηγορία: Ρόλοι της αρχής·Αιτήσεις πληροφοριών 

Αρχή λήξης 
προειδοποιήσεων 

Στο κράτος µέλος που είναι υπεύθυνο για τη λήξη µιας 
προειδοποίησης (συνήθως το κράτος µέλος εγκατάστασης (ΚΜΕ) 
του σχετικού παρόχου υπηρεσιών), η αρχή λήξης είναι η αρχή που 
έχει πρόσβαση στη συγκεκριµένη προειδοποίηση και προτείνει τη 
λήξη της.  
Κατηγορία: Προειδοποιήσεις 

Αρχή 
προειδοποιήσεων 

Κάθε αρχή προειδοποιήσεων µπορεί να ξεκινήσει µια 
προειδοποίηση και να την υποβάλει σε συντονιστή 
προειδοποιήσεων µε τον οποίο είναι συνδεδεµένη.  

Κάθε αρχή προειδοποιήσεων µπορεί επίσης να λαµβάνει 
προειδοποιήσεις όταν αναγνωρίζεται ως κατάλληλος αποδέκτης από 
τη θυρίδα εισερχόµενων προειδοποιήσεων ή από συντονιστή 
προειδοποιήσεων. Μπορεί να παίρνει ενεργό µέρος σε 
προειδοποιήσεις υποβάλλοντας συµπληρωµατικές πληροφορίες ή 
συµµετέχοντας στη διαδικασία λήξης. 
Κατηγορία: Προειδοποιήσεις· Ρόλοι της αρχής  

Αυτοκαταχώριση Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να καταχωρίζονται µόνες τους στο ΙΜΙ 
µετά από πρόσκληση συντονιστή ΙΜΙ. Η αυτοκαταχώριση 
περιλαµβάνει τρία στάδια. Πρώτον, ο συντονιστής δηµιουργεί και 
υποβάλλει την πρόσκληση για καταχώριση. Στην πρόσκληση 
καθορίζεται ο νοµοθετικός τοµέας(-είς) και η διαδικασία(-ες) στην 
οποία θα έχει πρόσβαση η αρχή στο ΙΜΙ. ∆εύτερον, αφού λάβει την 
πρόσκληση, η αρµόδια αρχή καταχωρίζει τα στοιχεία της στο 
σύστηµα (αυτοκαταχώριση αυτή καθαυτή). Τρίτον, ο συντονιστής 
επικυρώνει τα δεδοµένα που καταχωρίστηκαν από την αρχή. 

Κατηγορία: Γενικά 

Β 
 

Βασικός χρήστης Κάθε χρήστης του ΙΜΙ είναι τουλάχιστον "βασικός χρήστης". 
Μπορεί να αναζητήσει µια αρµόδια αρχή καταχωρισµένη στο ΙΜΙ 
και έχει γενική εικόνα παρακολούθησης όλων των αιτήσεων 
(εισερχόµενων και εξερχόµενων) της αρχής του καθώς και όλων 
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των αιτήσεων των συνδεδεµένων αρχών. Οι βασικοί χρήστες αρχών 
µε πρόσβαση στη διαδικασία προειδοποιήσεων έχουν γενική εικόνα 
παρακολούθησης όλων των προειδοποιήσεων (εισερχόµενων και 
εξερχόµενων) της αρχής τους, αλλά δε µπορούν να δουν τα 
λεπτοµερή στοιχεία των προειδοποιήσεων. 
Κατηγορία:  Ρόλοι χρηστών  

Γ 
 

Γενική εικόνα 
παρακολούθησης 

Οι χρήστες µε "γενική εικόνα παρακολούθησης" µπορούν να δουν 
γενικές πληροφορίες που περιέχονται σε µια αίτηση πληροφοριών 
(όπως ονοµασίες των αρχών που συµµετέχουν, τον νοµοθετικό 
τοµέα, τη χρησιµοποιούµενη οµάδα ερωτήσεων και το καθεστώς 
της αίτησης). ∆εν µπορούν να δουν το περιεχόµενο της αίτησης ή 
προσωπικά δεδοµένα των ατόµων τα οποία αφορά η αίτηση ούτε 
µπορούν να ανοίξουν συνηµµένα έγγραφα.  
Κατηγορία: Αιτήσεις πληροφοριών 

∆ 
 

∆ιαβίβαση αίτησης Όταν ζητούνται µέσω του ΙΜΙ από µία αρχή πληροφορίες τις οποίες 
αυτή δεν διαθέτει ή για τις οποίες δεν έχει αρµοδιότητα, το σύστηµα 
επιτρέπει στην αρχή να διαβιβάσει την αίτηση πληροφοριών σε 
άλλη αρχή του ΙΜΙ στη χώρα της. 
Κατηγορία: Αιτήσεις πληροφοριών 

∆ιαδικασία Στο ΙΜΙ, µια διαδικασία είναι ένα δοµηµένο σύνολο διαδραστικών 
ενεργειών µεταξύ των αρχών, το οποίο αφορά συγκεκριµένο είδος 
ανταλλαγής πληροφοριών. Κάθε νοµοθετικός τοµέας του IMI 
περιλαµβάνει τουλάχιστον µια διαδικασία η οποία έχει σχεδιαστεί 
για συγκεκριµένο είδος ανταλλαγής πληροφοριών. Η εφαρµογή για 
τα επαγγελµατικά προσόντα υποστηρίζει τη συνήθη διαδικασία 
αίτησης πληροφοριών. Η εφαρµογή ΙΜΙ που αφορά την οδηγία για 
τις υπηρεσίες υποστηρίζει µια διαδικασία για τις αιτήσεις 
πληροφοριών και µια δεύτερη διαδικασία για τις προειδοποιήσεις.  
Κατηγορία: Γενικά 

∆ιαδικασία αιτήσεων ∆ιαδικασία αίτησης πληροφοριών 
Κατηγορία: Αιτήσεις πληροφοριών 

∆ιαδικασία 
προειδοποιήσεων 

Μηχανισµός προειδοποίησης 
Κατηγορία: Προειδοποιήσεις 

∆ιάδοση 
προειδοποίησης 

Μόλις µεταδοθεί µια προειδοποίηση, η αρχή που λειτουργεί ως 
"θυρίδα εισερχόµενων προειδοποιήσεων" του κράτους µέλους-
αποδέκτη ενηµερώνεται σχετικά µέσω αυτόµατου ηλεκτρονικού 
µηνύµατος. Επιβεβαιώνει τη λήψη της προειδοποίησης και 
πραγµατοποιεί την πρώτη διάδοση πληροφοριών επιλέγοντας τους 
συντονιστές προειδοποιήσεων – αποδέκτες και τις αρχές 
προειδοποιήσεων στη χώρα της. Οι αρχές που επιλέγονται 
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προστίθενται στον κατάλογο αποδεκτών και µπορούν να δουν την 
προειδοποίηση. Ενηµερώνονται επίσης µε ηλεκτρονικό µήνυµα για 
την εισερχόµενη προειδοποίηση. Οι θυρίδες εισερχόµενων 
προειδοποιήσεων και οι συντονιστές προειδοποιήσεων µπορούν να 
διαδίδουν περαιτέρω την προειδοποίηση ανά πάσα στιγµή 
προσθέτοντας περισσότερους αποδέκτες.  
Κατηγορία: Προειδοποιήσεις 

∆ιαχειριστής 
αιτήσεων 

Χρήστης µε δικαιώµατα διαχειριστή αιτήσεων µπορεί να στέλνει 
και να απαντά σε αιτήσεις πληροφοριών εξ ονόµατος της αρχής του. 
Μπορεί επίσης να αναζητά µια αρµόδια αρχή καταχωρισµένη στο 
ΙΜΙ και έχει γενική εικόνα παρακολούθησης όλων των αιτήσεων 
της αρχής του καθώς και των αιτήσεων των συνδεδεµένων αρχών. 
Αυτό το προφίλ χρήστη δίνεται σε κάθε αρχή µε πρόσβαση στη 
διαδικασία αιτήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των αρχών µε ρόλο 
συντονιστή αιτήσεων.  
Κατηγορία: Αιτήσεις πληροφοριών· Ρόλοι χρηστών 

∆ιαχειριστής 
δεδοµένων 

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).  

Αυτό το προφίλ χρήστη χορηγείται µόνο σε αρχές µε ρόλο 
συντονιστή σε έναν ή περισσότερους νοµοθετικούς τοµείς. Παρέχει 
στον χρήστη το δικαίωµα να καταχωρίζει, να προσκαλεί και να 
διαχειρίζεται άλλες αρχές στο ΙΜΙ στον αντίστοιχο νοµοθετικό 
τοµέα. Για παράδειγµα, οι διαχειριστές δεδοµένων συντονιστή 
επικύρωσης µπορούν να επαναφέρουν τον κωδικό πρόσβασης 
διαχειριστών τοπικών δεδοµένων συντονιζόµενης αρχής και να 
ενηµερώνουν τα γενικά στοιχεία αυτής της αρχής. Οι διαχειριστές 
δεδοµένων συντονιστή πρόσβασης µπορούν να ενηµερώνουν τις 
νοµοθετικές ρυθµίσεις ("flags") συντονιζόµενων αρχών. 
Κατηγορία: Ρόλοι χρηστών 

∆ιαχειριστής 
παραποµπών 

Ως διαχειριστής παραποµπών λειτουργεί ένας χρήστης του 
συντονιστή αιτήσεων του ΙΜΙ, ο οποίος συµµετέχει στη διαδικασία 
παραποµπής. Οι παραποµπές είναι ένας τρόπος µεταβίβασης 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 συµµετάσχουν, ο διαχειριστής παραποµπών 
οφείλει να εξετάσει την αίτηση και την απάντηση και να δηλώσει αν 
θεωρεί ικανοποιητική την απάντηση. 
Κατηγορία: Αιτήσεις πληροφοριών· Ρόλοι χρηστών 

∆ιαχειριστής 
προειδοποιήσεων 

Ο διαχειριστής προειδοποιήσεων είναι ο χρήστης αρχής που 
λειτουργεί ως αρχή προειδοποιήσεων ή συντονιστής 
προειδοποιήσεων, ο οποίος µπορεί να διαχειρίζεται προειδοποιήσεις 
για λογαριασµό της αρχής του, όπως π.χ., να ξεκινά νέες 
προειδοποιήσεις, να λαµβάνει προειδοποιήσεις από άλλες αρχές, να 
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προσθέτει πληροφορίες σε προειδοποιήσεις και να συµµετέχει στη 
διαδικασία λήξης προειδοποίησης. 
Κατηγορία: Προειδοποιήσεις·  Ρόλοι χρηστών  

∆ιαχειριστής 
τοπικών δεδοµένων 

Κάθε χρήστης ΙΜΙ µε ρόλο διαχειριστή τοπικών δεδοµένων (LDA) 
µπορεί να ενηµερώνει τα στοιχεία της αρχής στο ΙΜΙ και να 
καταχωρίζει κι άλλους χρήστες της αρχής του στο σύστηµα. Ο LDA 
µπορεί να αλλάζει τα δικαιώµατα χρηστών και να επαναφέρει τους 
κωδικούς πρόσβασης όλων των χρηστών της αρχής του. 

Ο πρώτος χρήστης αρµόδιας αρχής αναλαµβάνει αυτόµατα τον ρόλο 
του διαχειριστή τοπικών δεδοµένων. Η ρύθµιση αυτή 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. 
Κατηγορία: Ρόλοι χρηστών  

∆Τ∆ ∆ιαχειριστής τοπικών δεδοµένων 
Κατηγορία: Ρόλοι της αρχής 

DIMIC Εξουσιοδοτηµένος συντονιστής ΙΜΙ 
Κατηγορία: Ρόλοι της αρχής 

Ε 
 

Εθνικός συντονιστής 
ΙΜΙ  

Ο εθνικός συντονιστής ΙΜΙ (NIMIC) είναι 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. 
Κατηγορία: Ρόλοι της αρχής 

Εξουσιοδοτηµένος 
συντονιστής ΙΜΙ  

Ο εξουσιοδοτηµένος συντονιστής IMI (DIMIC) είναι αρµόδιος 
για την οµαλή λειτουργία του ΙΜΙ σε έναν ή περισσότερους 
νοµοθετικούς τοµείς σε µια γεωγραφική περιοχή ή για 
συγκεκριµένο τοµέα αρµοδιοτήτων σε νοµοθετικό τοµέα. Ο DIMIC 
µπορεί να καταχωρίζει και να επικυρώνει άλλες αρχές µε ρόλο 
αρµόδιας αρχής στον νοµοθετικό τοµέα της αρµοδιότητάς του. 
Κάθε κράτος µέλος αποφασίζει σε ποιους φορείς να αναθέσει 
καθήκοντα συντονισµού του ΙΜΙ ανάλογα µε τη διοικητική τους 
διάρθρωση.  
Κατηγορία: Ρόλοι της αρχής 

Eξουσιοδοτηµένος 
συντονιστής ΙΜΙ για 
όλους τους 
νοµοθετικούς τοµείς 
(SDIMIC) 

Κράτη µέλη µε οµοσπονδιακή δοµή µπορούν να αναθέτουν σε 
αρχές τη γενική αρµοδιότητα για το ΙΜΙ σε µια περιφέρεια. Ο 
εξουσιοδοτηµένος συντονιστής ΙΜΙ για όλους τους νοµοθετικούς 
τοµείς (SDIMIC) µπορεί να καταχωρίζει και να επικυρώνει άλλες 
αρχές στην περιφέρειά του, συµπεριλαµβανοµένων των 
συντονιστών νοµοθετικού τοµέα (LIMIC) ή των εξουσιοδοτηµένων 
συντονιστών ΙΜΙ (DIMIC). Ο SDIMIC διαχειρίζεται την πρόσβαση 
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σε κάθε νοµοθετικό τοµέα και κάθε διαδικασία στο σύστηµα. 
Κατηγορία: Ρόλοι της αρχής 

ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος 
Κατηγορία: Γενικά 

ΕΠ Νοµοθετικός τοµέας επαγγελµατικών προσόντων (Οδηγία 
2005/36/ΕΚ).  
Κατηγορία: Γενικά 

Επικύρωση Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να καταχωρίζονται µόνες τους στο ΙΜΙ 
µετά από σχετική πρόσκληση συντονιστή ΙΜΙ. Μόλις η αρχή 
ολοκληρώσει την αυτοκαταχώρισή της, ο συντονιστής που την 
προσκάλεσε να καταχωριστεί επιβεβαιώνει την πρόσβαση της αρχής 
στις συγκεκριµένες εφαρµογές του συστήµατος. Η αρµόδια αρχή 
µπορεί να αρχίσει να χρησιµοποιεί το ΙΜΙ µόνο αφού επικυρωθεί 
από τον συντονιστή. 

Κατηγορία: Γενικά 

Ευρωπαϊκός 
Οικονοµικός Χώρος 
(ΕΟΧ) 

Ο Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος (ΕΟΧ) αποτελείται από όλα τα 
κράτη µέλη της ΕΕ καθώς και την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη 
Νορβηγία. 
Κατηγορία: Γενικά 

Θ 
 

Θεατής αιτήσεων Ο χρήστης µε ρόλο θεατή 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. 
Κατηγορία: Αιτήσεις πληροφοριών· Ρόλοι χρηστών 

Θεατής 
προειδοποιήσεων 

Ο θεατής προειδοποιήσεων είναι χρήστης του ΙΜΙ ο οποίος 
υπάγεται σε αρχή µε πρόσβαση σε διαδικασία προειδοποίησης και 
µπορεί να δει τα στοιχεία, ακόµη και τα προσωπικά δεδοµένα, όλων 
των προειδοποιήσεων στις οποίες έχει πρόσβαση η αρχή του. Ο 
θεατής προειδοποιήσεων δεν µπορεί να προβεί σε ενέργειες όπως η 
εκκίνηση, η ενηµέρωση προειδοποίησης ή η διατύπωση πρότασης 
λήξης προειδοποίησης. 

Μπορεί όµως να αποθηκεύσει και να εκτυπώσει όλα τα στοιχεία 
των προειδοποιήσεων. 
Κατηγορία: Προειδοποιήσεις·  Ρόλοι χρηστών  

ΘΕΠ Θυρίδα εισερχόµενων προειδοποιήσεων 
Κατηγορία: Προειδοποιήσεις· Ρόλοι της αρχής 

Θυρίδα εισερχόµενων 
προειδοποιήσεων 

Η "θυρίδα εισερχόµενων προειδοποιήσεων" (ΘΕΠ) είναι ένας 
συντονιστής προειδοποιήσεων ο οποίος ορίζεται ως το κεντρικό 
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(ΘΕΠ) σηµείο εισόδου προειδοποιήσεων στη χώρα του. Επιβεβαιώνει τη 
λήψη εισερχόµενης προειδοποίησης και είναι υπεύθυνος για την 
πρώτη διάδοση της προειδοποίησης στους συντονιστές 
προειδοποιήσεων και τις αρχές προειδοποιήσεων της χώρας του. 
Επίσης, η "θυρίδα εισερχόµενων προειδοποιήσεων" λαµβάνει 
αυτοµάτως κάθε προειδοποίηση που αποστέλλεται από τη χώρα της 
και µπορεί να τη διαδώσει ευρύτερα. Η ΘΕΠ µπορεί επίσης να 
προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για τις οποίες είναι αρµόδιος ο 
συντονιστής προειδοποιήσεων ή η αρχή προειδοποιήσεων. Αυτό 
σηµαίνει ότι µπορεί να ξεκινά προειδοποιήσεις και στη συνέχεια να 
τις µεταδίδει σε άλλα κράτη µέλη η ίδια. 
Κατηγορία: Προειδοποιήσεις· Ρόλοι της αρχής 

Κ 
 

ΚΜΕ Κράτος µέλος εγκατάστασης 
Κατηγορία: Προειδοποιήσεις 

Κράτος µέλος 
εγκατάστασης 

Όσον αφορά την εφαρµογή του ΙΜΙ για τις υπηρεσίες, το κράτος 
µέλος εγκατάστασης (ΚΜΕ) είναι το κράτος µέλος στο έδαφος του 
οποίου είναι εγκατεστηµένος ο πάροχος υπηρεσιών. Στο ΙΜΙ, το 
ΚΜΕ έχει σηµασία για τη διαχείριση των προειδοποιήσεων στον 
νοµοθετικό τοµέα των υπηρεσιών, ιδίως για τη λήξη µιας 
προειδοποίησης. 
Κατηγορία: Προειδοποιήσεις 

Λ 
 

Λήξη 
προειδοποίησης 

Όταν διαχειρίζεται προειδοποιήσεις στο ΙΜΙ για τον νοµοθετικό 
τοµέα των υπηρεσιών, 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 του ΚΜΕ που έλαβε την προειδοποίηση µπορεί 
να προτείνει τη λήξη της σε συντονιστή προειδοποιήσεων ο οποίος 
µπορεί στη συνέχεια να µεταδώσει την πρόταση στα άλλα 
εµπλεκόµενα κράτη µέλη. 
Κατηγορία: Προειδοποιήσεις  

LIMIC Συντονιστής νοµοθετικού τοµέα του ΙΜΙ  
Κατηγορία: Ρόλοι της αρχής 

Μ 
 

Μετάδοση 
προειδοποίησης/ 
πληροφοριών 
σχετικών µε 

Όταν µία προειδοποίηση υποβληθεί σε συντονιστή 
προειδοποιήσεων, ένας χρήστης αυτής της αρχής µε ρόλο 
υπεύθυνου διάδοσης προειδοποιήσεων ελέγχει την προειδοποίηση, 
προσθέτει κράτη µέλη-αποδέκτες, εφόσον χρειάζεται, και µεταδίδει 
την προειδοποίηση. Με τη µετάδοση, η προειδοποίηση εµφανίζεται 
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προειδοποίηση στις θυρίδες εισερχόµενων προειδοποιήσεων των επιλεγέντων 
κρατών µελών-αποδεκτών. Μόνο ο συντονιστής προειδοποιήσεων 
µπορεί να µεταδώσει µια προειδοποίηση εκτός του κράτους µέλους 
εκκίνησης. 

Το ίδιο ισχύει και για πληροφορίες σχετικές µε την προειδοποίηση, 
όπως συµπληρωµατικές πληροφορίες για προειδοποιήσεις και 
προτάσεις λήξης προειδοποίησης. 
Κατηγορία: Προειδοποιήσεις  

Μητρώα  Η βάση δεδοµένων µε τα µητρώα του ΙΜΙ, στην οποία µπορείτε να 
πραγµατοποιείτε αναζήτηση, είναι ένας πολύγλωσσος κατάλογος 
των εθνικών µητρώων µε πληροφορίες για το περιεχόµενο, τη 
γεωγραφική τους κάλυψη και τους όρους πρόσβασης (δηλ. τέλη που 
πρέπει να καταβληθούν) καθώς και µε απευθείας συνδέσµους σε 
ηλεκτρονικά µητρώα (όπου υπάρχουν). Περιέχει επίσης τα στοιχεία 
επικοινωνίας των αρχών που είναι αρµόδιες για κάθε µητρώο. Όλοι 
οι χρήστες ΙΜΙ έχουν πρόσβαση στη συγκεκριµένη βάση δεδοµένων 
και µπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για τα µητρώα στη 
γλώσσα τους.  

Κατηγορία: Γενικά 

Μηχανισµός 
προειδοποίησης 

Βάσει της Οδηγίας για τις υπηρεσίες (2006/123/ΕΚ, άρθρα 29 και 
32) κάθε κράτος µέλος οφείλει να ενηµερώνει όλα τα άλλα κράτη 
µέλη σχετικά µε κάθε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών που θα 
µπορούσε να προκαλέσει σηµαντική βλάβη στην υγεία ή την 
ασφάλεια των ανθρώπων ή στο περιβάλλον.  

Οι πληροφορίες ανταλλάσσονται µέσω ειδικής διαδικασίας του ΙΜΙ 
που έχει σχεδιαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας. Μόνο 
οι αρχές που έχουν πρόσβαση στη διαδικασία προειδοποίησης 
µπορούν να στέλνουν και να λαµβάνουν προειδοποιήσεις. 
Κατηγορία: Προειδοποιήσεις· Γενικά 

Ν 
 

Νοµοθετικός τοµέας Το IMI είναι σχεδιασµένο να χρησιµοποιείται σε διάφορους 
νοµοθετικούς τοµείς της εσωτερικής αγοράς. Κάθε νοµοθετικός 
τοµέας για τον οποίο χρησιµοποιείται το ΙΜΙ αντιστοιχεί σε 
ξεχωριστή εφαρµογή. Σε κάθε εφαρµογή του ΙΜΙ αντιστοιχούν 
διάφορες διαδικασίες. Σήµερα το ΙΜΙ καθιστά δυνατή τη διοικητική 
συνεργασία στο πλαίσιο της οδηγίας για τα επαγγελµατικά 
προσόντα (2005/36/ΕΚ) και της οδηγίας για τις υπηρεσίες 
(2006/123/ΕΚ).  

Κάθε αρµόδια αρχή µπορεί να έχει πρόσβαση σε έναν ή 
περισσότερους νοµοθετικούς τοµείς. Τα δικαιώµατα χρήστη 
καθορίζονται για κάθε τοµέα χωριστά. Μπορεί να είστε, για 
παράδειγµα, βασικός χρήστης για έναν νοµοθετικό τοµέα και 
διαχειριστής αιτήσεων για άλλον. 
Κατηγορία: Γενικά 
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NIMIC Εθνικός συντονιστής ΙΜΙ 
Κατηγορία: Ρόλοι της αρχής 

Ο 
 

Οµάδα ερωτήσεων Η "οµάδα ερωτήσεων" είναι µια οµάδα προµεταφρασµένων 
δοµηµένων ερωτήσεων που σχετίζονται µε ένα νοµοθετικό τοµέα. 
Όταν ο διαχειριστής αιτήσεων δηµιουργήσει νέα αίτηση 
πληροφοριών, το ΙΜΙ του ζητά να επιλέξει µια οµάδα ερωτήσεων. 
Από αυτή την οµάδα ερωτήσεων, πρέπει να επιλέξει τουλάχιστον 
µια ερώτηση. Μπορείτε να δείτε εκ των προτέρων τις ερωτήσεις που 
περιέχονται στις διάφορες οµάδες ερωτήσεων. 
Κατηγορία: Αιτήσεις πληροφοριών  

ΟΥ Νοµοθετικός τοµέας της οδηγίας για τις υπηρεσίες (Οδηγία 
2006/123/ΕΚ). 
Κατηγορία: Γενικά 

Π 
 

Παρεκκλίσεις για 
µεµονωµένες 
περιπτώσεις 

Το άρθρο 18 της οδηγίας για τις υπηρεσίες επιτρέπει στα κράτη 
µέλη, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδίως όταν πρόκειται για την 
ασφάλεια των υπηρεσιών, να πραγµατοποιούν παρέκκλιση από τη 
ρήτρα για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών του άρθρου 16. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις, µπορούν να λαµβάνουν µέτρα κατά 
µεµονωµένων παρόχων υπηρεσιών εγκατεστηµένων σε άλλο κράτος 
µέλος οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες στο έδαφός τους. Η διαχείριση 
των παρεκκλίσεων για µεµονωµένες περιπτώσεις γίνεται µέσω 
ειδικής οµάδας ερωτήσεων που παρέχεται κατά τη διαδικασία 
αίτησης πληροφοριών στην εφαρµογή του ΙΜΙ για τις υπηρεσίες.  
Κατηγορία: Γενικά 

Περιγραφή της αρχής Εκτός από την ανεπίσηµη ονοµασία τους, οι αρµόδιες αρχές έχουν 
τη δυνατότητα να παρέχουν σύντοµη περιγραφή της λειτουργίας και 
των καθηκόντων τους. Η περιγραφή της αρχής θα πρέπει να 
καλύπτει µόνο θέµατα που έχουν σχέση µε τον ρόλο της αρχής στο 
ΙΜΙ.  
Κατηγορία: Γενικά 

Πλήρης απεικόνιση 
αίτησης 

Χρήστες µε δικαιώµατα διαχειριστή αιτήσεων και θεατή αιτήσεων, 
οι οποίοι συµµετέχουν σε αίτηση πληροφοριών µπορούν να 
εµφανίσουν (και να εκτυπώσουν) όλα τα στοιχεία της αίτησης. 
Μπορούν επίσης να δουν όλα τα συνηµµένα της αίτησης. Το ΙΜΙ 
κάνει διάκριση µεταξύ της "πλήρους απεικόνισης µε προσωπικά 
δεδοµένα" (που επιτρέπει στον χρήστη να δει τα προσωπικά 
δεδοµένα του ατόµου το οποίο αφορά η αίτηση) και της "πλήρους 
απεικόνισης χωρίς προσωπικά δεδοµένα". 
Κατηγορία: Αιτήσεις πληροφοριών 

Πλήρης απεικόνιση Χρήστες µε πρόσβαση στη διαδικασία προειδοποίησης µπορούν να 
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προειδοποίησης εµφανίσουν (και να εκτυπώσουν) όλα τα στοιχεία, 
συµπεριλαµβανοµένων των προσωπικών δεδοµένων, µιας 
προειδοποίησης στην οποία συµµετέχει η αρχή τους. Μόλις κλείσει 
η προειδοποίηση, οι χρήστες µπορούν να δουν και να εκτυπώσουν 
µόνο περιορισµένες πληροφορίες που έχουν σχέση µε αυτή. 
Κατηγορία: Προειδοποιήσεις 

Προειδοποίηση Η προειδοποίηση είναι ένα είδος ανταλλαγής πληροφοριών µέσω 
του οποίου κάθε κράτος µέλος που εντοπίζει επικίνδυνες 
δραστηριότητες σε ορισµένους τοµείς ενηµερώνει σχετικά τα 
υπόλοιπα κράτη µέλη. Οι προειδοποιήσεις εφαρµόστηκαν για πρώτη 
φορά στο ΙΜΙ στον νοµοθετικό τοµέα των υπηρεσιών.  

Για τις προειδοποιήσεις ισχύει ειδική διαδικασία η οποία έχει 
σχεδιαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του µηχανισµού 
προειδοποίησης που περιγράφεται στα άρθρα 29 και 32 της οδηγίας 
για τις υπηρεσίες. Οι ρόλοι των αρχών και οι ρόλοι των χρηστών 
καθορίζουν ποιες αρχές και ποιοι χρήστες µπορούν να ξεκινήσουν, 
να µεταδώσουν και να λάβουν προειδοποιήσεις. 
Κατηγορία: Προειδοποιήσεις 

Πρόσκληση 
καταχώρισης 

Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να καταχωρίζονται µόνες τους στο ΙΜΙ 
µετά από πρόσκληση συντονιστή ΙΜΙ. Ο συντονιστής επιλέγει τον 
νοµοθετικό τοµέα(-είς) και τη διαδικασία(-ες) στην οποία θα έχει 
πρόσβαση η αρχή στο ΙΜΙ. Η αρχή λαµβάνει µε ηλεκτρονικό 
µήνυµα έναν κωδικό καταχώρισης ο οποίος είναι αναγκαίος για την 
καταχώριση. Ο κωδικός αυτός ισχύει 30 ηµέρες. Στην πρόσκληση 
παρέχονται επίσης τα στοιχεία του συντονιστή που την στέλνει. 
Μετά την αυτοκαταχώριση, ο ίδιος συντονιστής οφείλει να 
επικυρώσει τα στοιχεία της αρχής. 
Κατηγορία: Γενικά 

Πρόταση λήξης Μόλις εκλείψει ο κίνδυνος τον οποίο αφορά η προειδοποίηση, το 
κράτος µέλος εγκατάστασης (ΚΜΕ) του παρόχου υπηρεσιών 
οφείλει να προτείνει τη λήξη της προειδοποίησης ώστε να ξεκινήσει 
η διαδικασία λήξης της προειδοποίησης. Την πρόταση µπορεί να 
υποβάλει οποιαδήποτε αρχή προειδοποίησης µετά όµως από 
έγκριση του συντονιστή προειδοποιήσεων για µετάδοση της 
προειδοποίησης. Σε περίπτωση που το ΚΜΕ είναι άγνωστο, η 
ευθύνη αυτή βαρύνει το κράτος µέλος που ξεκίνησε την 
προειδοποίηση.  
Κατηγορία: Προειδοποιήσεις 

Ρ 
 

Ρόλος αρχής Για τους σκοπούς του ΙΜΙ, οι καταχωρισµένες αρµόδιες αρχές 
µπορούν να αναλαµβάνουν διαφορετικούς ρόλους σε κάθε 
νοµοθετικό τοµέα και κάθε διαδικασία στα οποία έχουν πρόσβαση. 
Ορισµένοι από τους ρόλους αυτούς αφορούν διοικητικά καθήκοντα 
όπως καταχώριση και επικύρωση αρχών στο ΙΜΙ (δηλ. NIMIC, 
SDIMIC, LIMIC ή DIMIC). Άλλοι ρόλοι περιλαµβάνουν 
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καθήκοντα που αφορούν το περιεχόµενο της ανταλλαγής 
πληροφοριών µέσω του ΙΜΙ (δηλ. Αρχή αιτήσεων, Συντονιστής 
αιτήσεων). 

Μπορείτε να βρείτε όλους τους ρόλους που µπορεί να έχει µια αρχή 
στο ΙΜΙ στο ευρετήριο στο τέλος αυτού του γλωσσαρίου. 
Κατηγορία: Γενικά· Ρόλοι της αρχής 

Ρόλος χρήστη Οι ρόλοι χρήστη καθορίζουν τις ενέργειες στις οποίες µπορούν να 
προβαίνουν οι χρήστες που είναι καταχωρισµένοι στο ΙΜΙ. Για 
παράδειγµα, ο χρήστης που µπορεί να στείλει και να απαντήσει σε 
αιτήσεις πληροφοριών έχει τον ρόλο του διαχειριστή αιτήσεων. Ο 
χρήστης που µπορεί να διαχειριστεί δεδοµένα της αρχής του και να 
καταχωρίσει άλλους χρήστες έχει τον ρόλο του διαχειριστή τοπικών 
δεδοµένων. Οι περισσότεροι από τους ρόλους χρηστών στο ΙΜΙ 
αφορούν συγκεκριµένο νοµοθετικό τοµέα ή διαδικασία. 

Μπορείτε να βρείτε όλους τους ρόλους χρηστών του ΙΜΙ στο 
ευρετήριο στο τέλος αυτού του γλωσσαρίου. 
Κατηγορία: Γενικά· Κατηγορία: Ρόλοι χρηστών 

Ρύθµιση (flag) Με τις ρυθµίσεις (flag) καθορίζονται οι ενέργειες στις οποίες µπορεί 
να προβεί κάθε αρµόδια αρχή σε συγκεκριµένο νοµοθετικό τοµέα ή 
διαδικασία. Ορισµένες ρυθµίσεις τίθενται από τις αρµόδιες αρχές 
(π.χ. ρύθµιση ανάθεσης), ενώ άλλες ενεργοποιούνται και 
απενεργοποιούνται από τον συντονιστή πρόσβασης της αρχής (όπως 
η ρύθµιση έγκρισης). 

Κατηγορία: Γενικά 

Σ 
 

Συµπληρωµατικές 
πληροφορίες για 
αιτήσεις 
πληροφοριών 

Αν µια αιτούσα αρχή δεν ικανοποιηθεί από την απάντηση που θα 
λάβει, µπορεί να ζητήσει από την ανταποκρινόµενη αρχή 
περισσότερες πληροφορίες, αιτιολογώντας το αίτηµά της.  Η αίτηση 
για συµπληρωµατικές πληροφορίες δεν επιτρέπεται να περιέχει νέες 
ερωτήσεις, αλλά πρέπει να ζητά διευκρινίσεις ή να αναφέρεται σε 
απαντήσεις που θεωρήθηκαν ανεπαρκείς.  
Κατηγορία: Αιτήσεις πληροφοριών  

Συµπληρωµατικές 
πληροφορίες για 
προειδοποιήσεις 

Μόλις µεταδοθεί µια προειδοποίηση, κάθε αρχή-αποδέκτης, ακόµη 
και στο κράτος µέλος εκκίνησης, µπορεί να προσθέσει πληροφορίες 
στην προειδοποίηση. Οι αρχές µπορούν επίσης να ζητήσουν 
συµπληρωµατικές πληροφορίες.  

Κάθε αρχή προειδοποιήσεων υποβάλλει τις συµπληρωµατικές 
πληροφορίες σε συντονιστή προειδοποιήσεων συνδεδεµένο µαζί 
της. Ο συντονιστής προειδοποιήσεων είναι υπεύθυνος για τη 
µετάδοση των συµπληρωµατικών πληροφοριών στα υπόλοιπα 
κράτη µέλη. 
Κατηγορία: Προειδοποιήσεις 

Συνδεδεµένη αρχή Άλλες αρχές του ίδιου κράτους µέλους είναι δυνατό να συνδέονται 
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µε οποιαδήποτε αρχή. Οι συνδεδεµένες αρχές έχουν γενική εικόνα 
παρακολούθησης των ανταλλαγών πληροφοριών της αρχής, αλλά 
δεν µπορούν να προβούν σε καµία ενέργεια (δεν πρέπει να 
συγχέονται µε τους συνδεδεµένους συντονιστές). 

Μόνο οι διαχειριστές τοπικών δεδοµένων (LDA) µπορούν να 
συνδέουν άλλες αρχές µε την αρχή τους. 
Κατηγορία: Ρόλοι της αρχής  

Συνδεδεµένος 
συντονιστής 

Κάθε αρµόδια αρχή πρέπει να έχει έναν τουλάχιστον συνδεδεµένο 
συντονιστή για κάθε διαδικασία σε κάθε νοµοθετικό τοµέα στον 
οποίο έχει πρόσβαση. Είναι δυνατό να συνδέονται και άλλοι 
συντονιστές µε την αρχή, οι οποίοι µε τον τρόπο αυτό θα αποκτούν 
γενική εικόνα παρακολούθησης όλων των ανταλλαγών 
πληροφοριών της αρχής. Οι συνδεδεµένοι συντονιστές µπορούν 
επίσης να παίξουν ρόλο στη διαδικασία έγκρισης ή στη διαδικασία 
παραποµπής (βλέπε συντονιστής αιτήσεων). Στη διαδικασία 
προειδοποίησης ο συντονιστής που συνδέεται µε αρχή 
προειδοποιήσεων µπορεί να παίξει τον ρόλο του συντονιστή 
προειδοποιήσεων.  
Κατηγορία: Ρόλοι της αρχής 

Συντονιστής Συντονιστής ΙΜΙ 
Κατηγορία: Ρόλοι της αρχής 

Συντονιστής 
αιτήσεων 

Όταν µια αρχή καταχωρίζεται στο ΙΜΙ, πρέπει να συνδέεται µε 
τουλάχιστον έναν συντονιστή αιτήσεων. Ανά πάσα στιγµή είναι 
δυνατή η σύνδεσή της και µε άλλους συντονιστές αιτήσεων.  

Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις για τη διαδικασία (flags), ένας 
συντονιστής αιτήσεων µπορεί να παρέµβει στη διαδικασία έγκρισης 
ή παραποµπής. Αν µια αρχή συνδέεται µε περισσότερους από έναν 
συντονιστές αιτήσεων, οφείλει να επιλέξει τον κατάλληλο 
συντονιστή για κάθε επιµέρους αίτηση για την οποία απαιτείται η 
παρέµβαση συντονιστή. 
Κατηγορία: Ρόλοι της αρχής· Αιτήσεις πληροφοριών  

Συντονιστής 
επικύρωσης 

Ο συντονιστής επικύρωσης είναι ο συντονιστής ΙΜΙ που 
καταχωρίζει ή/και επικυρώνει µια αρχή στο ΙΜΙ και είναι αρµόδιος 
για τη διαχείριση των δεδοµένων της. Στη διαχείριση 
περιλαµβάνεται η δυνατότητα επαναφοράς του κωδικού πρόσβασης 
του διαχειριστή τοπικών δεδοµένων της συντονιζόµενης αρχής. 
Κατηγορία: Ρόλοι της αρχής 

Συντονιστής ΙΜΙ Οι συντονιστές IMI είναι υπεύθυνοι να πιστοποιούν την ταυτότητα 
των αρµοδίων αρχών που ζητούν πρόσβαση στο σύστηµα και να 
διασφαλίζουν την οµαλή λειτουργία του ΙΜΙ στη χώρα (NIMIC, 
LIMIC, DIMIC) ή την περιφέρειά τους (SDIMIC, DIMIC). Ακόµη, 
οι συντονιστές ΙΜΙ µπορούν να συµµετέχουν σε µεµονωµένες 
ανταλλαγές πληροφοριών µεταξύ αρχών τις οποίες συντονίζουν και 
αρχών άλλης χώρας (διαδικασία έγκρισης, διαδικασία παραποµπής). 
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Κατηγορία: Ρόλοι της αρχής· Γενικά 

Συντονιστής λήξης 
προειδοποιήσεων 

Όταν προτείνει τη λήξη µιας προειδοποίησης, η αρχή λήξης επιλέγει 
έναν συντονιστή προειδοποιήσεων ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για 
τη λήξη της προειδοποίησης. Ο συντονιστής λήξης είναι υπεύθυνος 
για τη µετάδοση της πρότασης λήξης και, όταν εκλείψει ο κίνδυνος 
σοβαρής βλάβης, για τη λήξη της προειδοποίησης.  
Κατηγορία: Προειδοποιήσεις 

Συντονιστής 
νοµοθετικού τοµέα   

Ο συντονιστής νοµοθετικού τοµέα του ΙΜΙ (LIMIC) έχει γενική 
αρµοδιότητα για ένα νοµοθετικό τοµέα. Υπάρχει µόνο ένας LIMIC 
ανά νοµοθετικό τοµέα για κάθε κράτος µέλος (ή ένας για κάθε 
οµοσπονδιακό κράτος). Ο LIMIC µπορεί να καταχωρίζει άλλες 
αρχές µε ρόλο εξουσιοδοτηµένου συντονιστή 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 τις αντίστοιχες διαδικασίες. 
Κατηγορία: Ρόλοι της αρχής 

Συντονιστής 
προειδοποιήσεων  

Ο συντονιστής προειδοποιήσεων είναι αρχή αρµόδια για τη 
µετάδοση των προειδοποιήσεων και των σχετικών πληροφοριών σε 
άλλα κράτη µέλη και για τη διάδοση εισερχόµενων 
προειδοποιήσεων στη χώρα της.  

Ο συντονιστής προειδοποιήσεων έχει επίσης όλες τις αρµοδιότητες 
της αρχής προειδοποιήσεων. Μπορεί δηλαδή να ξεκινά 
προειδοποιήσεις καθώς και να υποβάλλει συµπληρωµατικές 
πληροφορίες και προτάσεις λήξης και να τις µεταδίδει στη συνέχεια 
ο ίδιος. 
Κατηγορία: Προειδοποιήσεις· Ρόλοι της αρχής  

Συντονιστής 
πρόσβασης 

Ο συντονιστής πρόσβασης είναι συντονιστής ΙΜΙ αρµόδιος για τη 
διαχείριση της πρόσβασης µιας αρχής σε συγκεκριµένο νοµοθετικό 
τοµέα και στις σχετικές διαδικασίες.  

Όταν ένας συντονιστής ΙΜΙ χορηγεί σε µια αρχή πρόσβαση σε 
νοµοθετικό τοµέα, τότε γίνεται ο συντονιστής πρόσβασης αυτής της 
αρχής για τον συγκεκριµένο τοµέα και η αρχή γίνεται η 
συντονιζόµενη αρχή του. Ο συντονιστής πρόσβασης µπορεί να 
ελέγχει και, αν χρειάζεται, να τροποποιεί τα στοιχεία σχετικά µε τις 
αρµοδιότητες της αρχής στον νοµοθετικό τοµέα (τοµέας 
αρµοδιότητας, επαγγέλµατα ή δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών) 
και µπορεί να καθορίζει και να τροποποιεί τις ρυθµίσεις που έχουν 
σχέση µε τη διαδικασία (flags και συνδεδεµένοι συντονιστές). Κάθε 
συντονιστής ΙΜΙ µπορεί να µεταβιβάζει τον ρόλο του ως 
συντονιστή πρόσβασης σε άλλον συντονιστή ΙΜΙ. 
Κατηγορία: Ρόλοι της αρχής 

Σχολιασµός 
πρότασης λήξης 
προειδοποίησης 

Όλες οι αρχές που συµµετέχουν σε µια προειδοποίηση στο κράτος 
µέλος που είναι υπεύθυνο για τη λήξη της (συνήθως το κράτος 
µέλος εγκατάστασης (ΚΜΕ) του παρόχου υπηρεσιών) µπορούν να 
διατυπώσουν σχόλια για τη λήξη µιας πρότασης. Στο τέλος µιας 
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προκαθορισµένης περιόδου σχολιασµού, ο επιλεγείς συντονιστής 
λήξης εξετάζει τα σχόλια και αποφασίζει αν η πρόταση λήξης είναι 
σκόπιµο να µεταδοθεί σε όλα τα υπόλοιπα εµπλεκόµενα κράτη 
µέλη. 
Κατηγορία: Προειδοποιήσεις 

SDIMIC Eξουσιοδοτηµένος συντονιστής ΙΜΙ για όλους τους νοµοθετικούς 
τοµείς 
Κατηγορία: Ρόλοι της αρχής 

Τ 
 

Τοµέας 
αρµοδιότητας 

Το ΙΜΙ περιέχει δύο εµπεριστατωµένους καταλόγους µε λέξεις-
κλειδιά (τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας και τοµείς πολιτικής) 
που βοηθούν τις αρµόδιες αρχές να περιγράψουν τις αρµοδιότητές 
τους. Οι κατάλογοι έχουν καταρτιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε 
να ισχύουν σε κάθε χώρα.  

Επειδή οι λέξεις-κλειδιά βοηθούν άλλες αρχές να εντοπίζουν τους 
οµολόγους τους στο ΙΜΙ, είναι πολύ σηµαντικό, µετά την 
καταχώριση, κάθε αρχή να επιλέγει προσεκτικά όλες τις σχετικές 
αναφορές.  
Κατηγορία: Γενικά 

Υ 
 

Υπεύθυνος διάδοσης 
προειδοποιήσεων 

Ο υπεύθυνος διάδοσης προειδοποιήσεων είναι ο χρήστης αρχής που 
λειτουργεί ως συντονιστής προειδοποιήσεων ή θυρίδα 
εισερχόµενων προειδοποιήσεων, ο οποίος µπορεί να µεταδίδει 
προειδοποιήσεις, συµπληρωµατικές πληροφορίες και προτάσεις 
λήξης σε άλλα κράτη µέλη.  

Κάθε χρήστης µε αυτόν τον ρόλο είναι επίσης αρµόδιος να 
αποφασίζει σε ποιες αρχές του κράτους µέλους του θα πρέπει να 
αποσταλεί η συγκεκριµένη προειδοποίηση, και µπορεί να προσθέτει 
τις αρχές αυτές ως αποδέκτες. 
Κατηγορία: Προειδοποιήσεις·  Ρόλοι χρηστών  

Υπηρεσία 
υποστήριξης  

Αν οι χρήστες ΙΜΙ χρειάζονται βοήθεια, για παράδειγµα όταν 
αντιµετωπίζουν τεχνικά προβλήµατα σχετικά µε το σύστηµα, θα 
πρέπει να προσπαθούν πρώτα να επιλύσουν το πρόβληµα µε τη 
βοήθεια του διαχειριστή τοπικών δεδοµένων (LDA) της αρχής τους. 
Αν ο LDA δεν µπορεί να βοηθήσει ή αν ο ίδιος ο χρήστης είναι ο 
µοναδικός LDA της αρχής, µπορεί να επικοινωνήσει µε τον 
συντονιστή ΙMI. 

Κάθε κράτος µέλος ορίζει έναν εθνικό συντονιστή ΙΜΙ (NIMIC) ο 
οποίος παρακολουθεί τη συνολική εφαρµογή και την οµαλή 
λειτουργία του ΙΜΙ και µπορεί να συγκροτήσει µια κεντρική 
υπηρεσία υποστήριξης ή µια σειρά αποκεντρωµένων σηµείων 
υποστήριξης. Τα στοιχεία επικοινωνίας µαζί τους παρατίθενται στο 
τµήµα "Υπηρεσίες υποστήριξης ΙΜΙ" του µενού ΙΜΙ.  
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης δηµιουργήσει υπηρεσία 
υποστήριξης ειδικά για το ΙΜΙ. Όταν ο NIMIC ή η εθνική υπηρεσία 
υποστήριξης δεν µπορούν να λύσουν τοπικά ένα πρόβληµα, 
µπορούν να ζητήσουν βοήθεια από την υπηρεσία υποστήριξης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Κατηγορία: Γενικά 

Υποβολή 
προειδοποίησης/ 
πληροφοριών 
σχετικών µε 
προειδοποίηση 

Κάθε αρχή καταχωρισµένη για τη διαδικασία προειδοποίησης στον 
νοµοθετικό τοµέα των υπηρεσιών µπορεί να ξεκινήσει µια 
προειδοποίηση, όταν αντιληφθεί επικίνδυνη δραστηριότητα 
παροχής υπηρεσιών στον τοµέα δραστηριοτήτων του. Υποβάλλει 
την προειδοποίηση σε συντονιστή προειδοποιήσεων της χώρας του. 
Ο συντονιστής προειδοποιήσεων ελέγχει την προειδοποίηση και τη 
µεταδίδει σε άλλα κράτη µέλη. Οµοίως, κάθε πληροφορία που 
συνδέεται µε προειδοποίηση (συµπληρωµατικές πληροφορίες, 
πρόταση ανάκλησης ή λήξης προειδοποίησης) υποβάλλεται πρώτα 
σε συντονιστή προειδοποίησης ο οποίος αποφασίζει αν θα την 
µεταδώσει ή όχι. 
Κατηγορία: Προειδοποιήσεις 
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Αιτήσεις πληροφοριών 

Αίτηση, 3 

Ανάκληση αίτησης πληροφοριών, 4 

Αίτηση πληροφοριών, 3 

Αιτούσα αρχή, 3 

Ανάθεση, 3 

Αναθέτων, 3 

Ανταλλαγή πληροφοριών, 4 

Ανταποκρινόµενη αρχή, 4 

Αρχή (Αιτήσεις), 5 

Γενική εικόνα παρακολούθησης, 6 

∆ιαβίβαση αίτησης, 6 

∆ιαδικασία αιτήσεων, 6 

∆ιαχειριστής αιτήσεων, 7 

∆ιαχειριστής παραποµπών, 7 

Θεατής αιτήσεων, 9 

Οµάδα ερωτήσεων, 12 

Πλήρης απεικόνιση αίτησης, 13 

Συµπληρωµατικές πληροφορίες για αιτήσεις 
πληροφοριών, 15 

Συντονιστής αιτήσεων, 16 

Γενικά 

ΑΑ, 3 

Ανεπίσηµη ονοµασία, 4 

Αρµόδια αρχή, 5 

Αυτοκαταχώριση, 5 

∆ιαδικασία, 6 

ΕΟΧ, 9 

ΕΠ, 9 

Επικύρωση, 9 

Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος, 9 

Μητρώα, 11 

Μηχανισµός προειδοποίησης, 12 

Νοµοθετικός τοµέας, 12 

ΟΥ, 13 

Παρεκκλίσεις για µεµονωµένες περιπτώσεις, 13 

Περιγραφή της αρχής, 13 

Πρόσκληση καταχώρισης, 14 

Ρόλος αρχής, 14 

Ρόλος χρήστη, 15 

Ρύθµιση, 15 

Συντονιστής ΙΜΙ, 16 

Τοµέας αρµοδιότητας, 18 

Υπηρεσία υποστήριξης, 18 

Προειδοποιήσεις 

Ανάκληση (κατάργηση) προειδοποίησης, 4 

Απόρριψη µιας πρότασης λήξης προειδοποίησης, 
4 

Αρχή λήξης προειδοποιήσεων, 5 

Αρχή προειδοποιήσεων, 5 

∆ιαδικασία προειδοποιήσεων, 7 

∆ιάδοση προειδοποίησης, 7 

∆ιαχειριστής προειδοποιήσεων, 8 

Θεατής προειδοποιήσεων, 10 

ΘΕΠ, 10 

Θυρίδα εισερχόµενων προειδοποιήσεων, 10 

ΚΜΕ, 10 

Κράτος µέλος εγκατάστασης, 10 

Λήξη προειδοποίησης, 10 

Μετάδοση προειδοποίησης/ πληροφοριών 
σχετικών µε προειδοποίηση, 11 

Μηχανισµός προειδοποίησης, 12 

Πλήρης απεικόνιση προειδοποίησης, 13 

Προειδοποίηση, 14 

Πρόταση λήξης, 14 

Συµπληρωµατικές πληροφορίες για 
προειδοποιήσεις, 15 

Συντονιστής λήξης προειδοποιήσεων, 17 

Συντονιστής προειδοποιήσεων, 17 

Σχολιασµός πρότασης λήξης προειδοποίησης, 17 

Υπεύθυνος διάδοσης προειδοποιήσεων, 18 

Υποβολή προειδοποίησης/ πληροφοριών 
σχετικών µε προειδοποίηση, 19 
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Ρόλοι της αρχής 

ΑΑ, 3 

Αιτούσα αρχή, 3 

Ανταποκρινόµενη αρχή, 4 

Αρµόδια αρχή, 5 

Αρχή (Αιτήσεις), 5 

Αρχή προειδοποιήσεων, 5 

∆Τ∆, 8 

Εθνικός συντονιστής ΙΜΙ, 8 

Εξουσιοδοτηµένος συντονιστής ΙΜΙ, 8 

Eξουσιοδοτηµένος συντονιστής ΙΜΙ για όλους 
τους νοµοθετικούς τοµείς, 9 

ΘΕΠ, 10 

Θυρίδα εισερχόµενων προειδοποιήσεων, 10 

Ρόλος αρχής, 14 

Συνδεδεµένη αρχή, 15 

Συνδεδεµένος συντονιστής, 16 

Συντονιστής, 16 

Συντονιστής αιτήσεων, 16 

Συντονιστής επικύρωσης, 16 

Συντονιστής ΙΜΙ, 16 

Συντονιστής νοµοθετικού τοµέα, 17 

Συντονιστής προειδοποιήσεων, 17 

Συντονιστής πρόσβασης, 17 

DIMIC, 8 

LIMIC, 11 

NIMIC, 12 

SDIMIC, 18 

 

Ρόλοι χρηστών 

Αναθέτων, 3 

Βασικός χρήστης, 6 

∆ιαχειριστής αιτήσεων, 7 

∆ιαχειριστής δεδοµένων, 7 

∆ιαχειριστής παραποµπών, 7 

∆ιαχειριστής προειδοποιήσεων, 8 

∆ιαχειριστής τοπικών δεδοµένων, 8 

Θεατής αιτήσεων, 9 

Θεατής προειδοποιήσεων, 10 

Ρόλος χρήστη, 15 

Υπεύθυνος διάδοσης προειδοποιήσεων, 18 

 


	Γλωσσάριο όρων ΙΜΙ
	Το γλωσσάριο αυτό περιέχει εκφράσεις και όρους σχετικούς με το Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ).

