
Σύστημα πληροφόρησης για 
την εσωτερική αγορά  

(IMI)

Καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των αρχών
Καλύτερες υπηρεσίες για τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις ιχειρήσεις

Which areas are covered by IMI?

Επαγγελματικά προσόντα 
2005/36/EK

Υπηρεσίες 
2006/123/EK

Απόσπαση εργαζομένων 
96/71/EK

Χρηματαποστολές 
1214/2011

SOLVIT 
2013/461/EE

Δικαιώματα των ασθενών 
2011/24/EE

Άδειες μηχανοδηγού 
αμαξοστοιχίας 
2014/89/EE

Ηλεκτρονικό εμπόριο 
2000/31/EK

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα; 

Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας: 

ec.europa.eu/imi-net

Εισαγωγή για τις δημόσιες αρχές 

Είστε υπεύθυνος για έναν τομέα που καλύπτεται από το 
ΙΜΙ; Μάθετε πώς γίνεται η καταχώριση από  τον εθνικό σας 

συντονιστή ΙΜΙ (NIMIC), του οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας θα 
βρείτε στον ιστότοπο του IMI.

Το IMI στηρίζεται από το ISA, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για λύσεις διαλειτουργικότητας σχετικά με τις 

ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις. 
ec.europa.eu/isa

Δημόσιες συμβάσεις 
2014/24/EE & 2014/25/EE



Τι είναι το IMI;

• Το ΙΜΙ είναι ένα πολύγλωσσο διαδικτυακό εργαλείο 
πληροφορικής.

Διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
δημόσιων διοικήσεων της Ευρώπης που εφαρμόζουν το 
δίκαιο της ΕΕ.

• Το ΙΜΙ παρέχει στις αρχές τη δυνατότητα:

 ✓ να βρίσκουν τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές άλλων χωρών 
της ΕΕ·

 ✓ να υποβάλλουν ερωτήματα οι μεν στις δε·
 ✓ να ξεπερνούν τα γλωσσικά εμπόδια χάρη σε 
προμεταφρασμένες ομάδες ερωτήσεων και απαντήσεων 
καθώς και δελτίων·

 ✓ να κοινοποιούν μεταξύ τους κάθε νέα εξέλιξη·
 ✓ να αποθηκεύουν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες.

• Το ΙΜΙ συνδέει περίπου 13.000 χρήστες σε περισσότερες από 
7.000 δημόσιες αρχές.

Πώς λειτουργεί στην πράξη;

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του ΙΜΙ;

• Η πρόσβαση στο ΙΜΙ γίνεται μέσω του διαδικτύου, χωρίς να 
απαιτείται ειδικό λογισμικό.

• το σύστημα είναι ασφαλές και διευκολύνει την προστασία 
των δεδομένων:

 ✓ έχουν πρόσβαση μόνον καταχωρισμένες δημόσιες αρχές·
 ✓ οι αρχές έχουν πρόσβαση μόνο σε πληροφορίες που τις 
αφορούν άμεσα·

 ✓ διασφαλίζεται μεγαλύτερη προστασία δεδομένων 
από ό, τι με άλλους διαύλους επικοινωνίας, όπως το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή το τηλέφωνο·

 ✓ εφαρμόζονται αυτομάτως πρόσθετα μέτρα προστασίας 
προσωπικών δεδομένων.

• Οι εθνικοί συντονιστές IMI παρέχουν κατάρτιση και στήριξη.

• Το ΙΜΙ μειώνει το κόστος που προκαλούν οι διοικητικές 
καθυστερήσεις για τους πολίτες.

• Οι αρχές μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο των 
αιτήσεών τους στο ΙΜΙ, ενώ αποστέλλονται αυτόματα 
υπομνήσεις.

• Το σύστημα είναι ευέλικτο και μπορεί να προσαρμόζεται 
σε διαφορετικές εθνικές διοικητικές δομές (π.χ. κεντρική, 
αποκεντρωμένη). 

Αιτήσεις παροχής πληροφοριών
Χάρη στις αιτήσεις αυτές, η αρχή 
μιας χώρας μπορεί να διατυπώνει 
ερώτηση ή να ζητά πληροφορίες 
από αντίστοιχη αρχή άλλης χώρας, 
π.χ. σχετικά με επαγγελματικά 
προσόντα ή επαγγελματική εμπειρία.

Κοινοποιήσεις και 
προειδοποιήσεις
Επιτρέπει στις αρχές να 
ενημερώνουν η μία την άλλη 
σχετικά με νέα μέτρα, περιορισμούς, 
κινδύνους ή εκδηλώσεις (π.χ. 
νέα είδη πτυχίων αρχιτεκτόνων).

Αποθετήρια ή κατάλογοι
Δίνουν τη δυνατότητα στις αρχές να 
διατηρούν και να συμβουλεύονται 
δομημένες πληροφορίες, όπως 
η βάση δεδομένων για τις άδειες 
χρηματαποστολών ή ο κατάλογος 
μητρώων, οι οποίες τίθενται στη 
διάθεση όλων των αρχών ΙΜΙ.

Μία αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου χρειάζεται περαιτέρω 
πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα Ούγγρου αρχιτέκτονα. 
Επιλέγει τις σχετικές ερωτήσεις που εμφανίζονται στην αγγλική 
γλώσσα. Η ουγγρική αρχή παραλαμβάνει την αίτηση με τις 
ερωτήσεις και επιλέγει τις απαντήσεις της στην ουγγρική 
γλώσσα. Στη συνέχεια η αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου θα 
μπορεί να διαβάζει τις απαντήσεις αυτές στην αγγλική γλώσσα.

Οι αρχές της Ευρωζώνης μπορούν να ελέγχουν εάν μια εταιρεία 
που διενεργεί διασυνοριακές μεταφορές μετρητών ευρώ έχει την 
απαιτούμενη άδεια.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη 
μέλη τυχόν νέες υποχρεώσεις που επιβάλλουν στους παρόχους 
υπηρεσιών.


