Σύστημα πληρουόρησης για την Εσωτερική Αγορά
Internal Market Information System (IMI)
Η Εςπωπαϊκή Ένωζη, με ζκοπό να διεςκολύνει ηην επαγγελμαηική δπαζηηπιοποίηζη πολιηών ηηρ
ζε άλλα κπάηη μέλη, έσει θεζπίζει δςο ζσεηικέρ Οδηγίερ πος αθοπούν ηην αναγνώπιζη
επαγγελμαηικών πποζόνηων (Οδηγία 2005/36/ΕΚ) και ηην παποσή Υπηπεζιών (Οδηγία
2006/123/ΕΚ). Οι διαηάξειρ ηων Οδηγιών αςηών μεηαθέπθηκαν ζηην εθνική νομοθεζία με ηη
θέζπιζη ηος πεπί Αναγνώπιζηρ ηων Επαγγελμαηικών Πποζόνηων Νόμος ηος 2008 (Ν. 31(Θ)/2008)
και ηος πεπί Ελεςθεπίαρ Εγκαηάζηαζηρ Παποσών Υπηπεζιών και ηηρ Ελεύθεπηρ Κςκλοθοπίαρ ηων
Υπηπεζιών Νόμος ηος 2010 (Ν. 76(Θ)/2010).
Σηα πλαίζια εθαπμογήρ ηων Οδηγιών αςηών, η Εςπωπαϊκή Επιηποπή έσει αναπηύξει ένα
ηλεκηπονικό επγαλείο/ ζύζηημα ανηαλλαγήρ πληποθοπιών, ηο Σύζηημα πληποθόπηζηρ για ηην
Εζωηεπική Αγοπά (Internal Market Information System - IMI).
Το ζύζηημα IMI αποζκοπεί ζηη ζηήπιξη ηηρ διοικηηικήρ ζςνεπγαζίαρ και ζηην απλοποίηζη ηων
διαδικαζιών πος απαιηούνηαι για ηη δπαζηηπιοποίηζη επαγγελμαηιών και πάποσων ςπηπεζιών ζε
άλλα κπάηη μέλη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ και ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ζώνηρ Ελεςθέπων Σςναλλαγών
(Ε.Ζ.Ε.Σ). Σηο ζύζηημα ΘΜΘ έσοςν ππόζβαζη μόνο Απσέρ πος έσοςν απμοδιόηηηερ ζσεηικέρ με ηην
αναγνώπιζη επαγγελμαηικών πποζόνηων και ηην παποσή ςπηπεζιών. Το ζύζηημα παπέσει ηη
δςναηόηηηα ζηιρ Απσέρ αςηέρ να ανηαλλάζζοςν πληποθοπίερ μέζω ηςποποιημένων επωηημάηων,
για επαγγελμαηίερ και πάποσοςρ ςπηπεζιών πος επιθςμούν να δπαζηηπιοποιηθούν ζε άλλο
κπάηορ μέλορ.
Η Απμόδια Απσή ενόρ κπάηοςρ μέλοςρ πος δέσεηαι αιηήμαηα για εγγπαθή ζηο μηηπώο ηηρ από
επαγγελμαηίερ και πάποσοςρ ςπηπεζιών πος είναι εγγεγπαμμένοι ζε ανηίζηοισερ Απσέρ άλλων
κπαηών μελών, μποπεί μέζω ηος ζςζηήμαηορ να ενηοπίζει ηιρ ανηίζηοισερ Απσέρ και, μέζω ηων
ηςποποιημένων επωηημάηων πος παπέσει ηο ζύζηημα, να ζςλλέξει πληποθοπίερ πος αθοπούν
ηοςρ αιηηηέρ, οι οποίερ είναι ζσεηικέρ με ηο ανηικείμενο ηων αιηήζεων ηοςρ.
Το ζύζηημα ΘΜΘ πεπιλαμβάνει, μεηαξύ άλλων, «μησανιζμό πποειδοποίηζηρ» πος παπέσει ζηιρ
απμόδιερ απσέρ ηη δςναηόηηηα να ενημεπώνοςν ηιρ απσέρ άλλων κπαηών μελών για κάθε
δπαζηηπιόηηηα παποσήρ ςπηπεζιών πος θα μποπούζε να πποκαλέζει ζημανηική βλάβη ζηην
ςγεία ή ηην αζθάλεια ηων πποζώπων ή ζηο πεπιβάλλον.
Οι Σςνηονιζηέρ ηος Σςζηήμαηορ ΘΜΘ ενδέσεηαι επίζηρ να ενεπγήζοςν ωρ Απμόδιερ Απσέρ και ωρ
ηέηοιερ μποπούν να ζηείλοςν ή να λάβοςν αιηήμαηα πληποθόπηζηρ. Επιππόζθεηα, ο Σςνηονιζηήρ
ο οποίορ αποηελεί ηη «Θςπίδα Ειζεπσόμενων Πποειδοποιήζεων» καθώρ και οι Σςνηονιζηέρ
Πποειδοποιήζεων, μποπούν να ενημεπώνοςν ηιρ απσέρ άλλων κπαηών μελών για δπαζηηπιόηηηα
παποσήρ ςπηπεζιών πος θα μποπούζε να πποκαλέζει ζημανηική βλάβη ζηην ςγεία ή ηην
αζθάλεια ηων πποζώπων ή ζηο πεπιβάλλον μέζω ηος «μησανιζμού πποειδοποίηζηρ».
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηη λειηοςπγία ηος ΘΜΘ μποπείηε να επιζκεθθείηε ηην
ιζηοζελίδα http://ec.europa.eu/imi-net ή να ζςνδεθείηε μέζω ηηρ ιζηοζελίδαρ ηος Υποςπγείος
Εμποπίος, Βιομησανίαρ και Τοςπιζμού: http://www.mcit.gov.cy
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