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Θέµα: Σύστηµα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (ΙΜΙ) 
Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 26/3/2009 σχετικά µε τις 
κατευθυντήριες γραµµές προστασίας δεδοµένων για το ηλεκτρονικό σύστηµα 
πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ) 
 
 
Τι είναι το Σύστηµα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (ΙΜΙ); 
 
Το σύστηµα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ) είναι ένα ηλεκτρονικό εργαλείο 
που προορίζεται να βελτιώσει την επικοινωνήσει και τη συνεργασία µεταξύ των διοικήσεων 
των κρατών µελών για την εφαρµογή της νοµοθεσίας της εσωτερικής αγοράς. 
Στόχος του είναι να βοηθήσει τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών να επιλύσουν 
προβλήµατα επικοινωνίας που αντιµετωπίζουν, όπως τις διαφορές στη διοικητική 
νοοτροπία, τις διαφορετικές γλώσσες και τον προσδιορισµό αρµοδίων στα άλλα κράτη 
µέλη. 
Αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη. 
 
Ποιούς τοµείς καλύπτει το ΙΜΙ; 
 
Το ΙΜΙ έχει σχεδιαστεί ως ένα ευέλικτο σύστηµα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κάθε 
είδους νοµοθεσία της εσωτερικής αγοράς. Στο στάδιο αυτό χρησιµοποιείται για την οδηγία 
σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων (2005/36/ΕΚ) και την οδηγία 
για τις υπηρεσίες (2006/123/ΕΚ) η οποία υποχρεώνει τις αρχές στον ΕΟΧ να συνδράµουν 
η µία την άλλη στην εποπτεία παρόχων υπηρεσιών που µεταναστεύουν και στην εποπτεία 
της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών. 
 
Τι ισχύει για την προστασία δεδοµένων; 
 
Επειδή το ΙΜΙ χρησιµοποιείται για την ανταλλαγή δεδοµένων, το σύστηµα καλύπτεται 
πλήρως από την ισχύουσα νοµοθεσία σε θέµατα προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Η 
απόφαση 2008/49/ΕΚ της Επιτροπής καθορίζει επίσης τις λειτουργίες, τα δικαιώµατα και 
τις υποχρεώσεις όσων συµµετέχουν στο ΙΜΙ.  
 
- ∆εν δηµιουργεί µόνιµη βάση δεδοµένων ή µητρώο προσωπικών δεδοµένων. 

- Τα προσωπικά δεδοµένα που περιέχονται στις ανταλλαγές πληροφοριών διαγράφονται το 
αργότερο έξι µήνες αφού πραγµατοποιηθεί η ανταλλαγή. 

- Μόνο οι αρχές που συµµετέχουν άµεσα στην ανταλλαγή πληροφοριών έχουν  

πρόσβαση σε προσωπικά δεδοµένα. 
 
Μηχανισµός Προειδοποίησης στο ΙΜΙ 
 
Βάσει της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες (άρθρο 29§3 και άρθρο 32§1), τα κράτη µέλη 
οφείλουν να ενηµερώνουν τα άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή σχετικά µε κάθε 
δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών που θα µπορούσε να προκαλέσει σηµαντική βλάβη 
στην υγεία ή την ασφάλεια των ανθρώπων ή στο περιβάλλον. 
 
Από ποιούς χρησιµοποιείται το σύστηµα (ΙΜΙ) 
 
Στο σύστηµα ΙΜΙ έχουν πρόσβαση µόνο Αρχές που έχουν αρµοδιότητες σχετικές µε την 
αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων και την παροχή υπηρεσιών. 
Το σύστηµα παρέχει τη δυνατότητα στις Αρχές αυτές να ανταλλάσσουν πληροφορίες 
χρησιµοποιώντας τυποποιηµένες ερωτήσεις, για επαγγελµατίες και παρόχους υπηρεσιών 
που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν σε άλλο κράτος µέλος. 
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Αρµόδια Αρχή 
 
Οι αρµόδιες αρχές είναι αυτές που συµµετέχουν στο ΙΜΙ και ανταλλάσσουν αιτήσεις 
παροχής πληροφοριών µέσω του συστήµατος. Αυτές οι αρχές µπορεί να είναι δηµόσιοι 
φορείς ή ιδιωτικοί φορείς στους οποίους τα κράτη µέλη έχουν αναθέσει αρµοδιότητες για 
την εκτέλεση ορισµένων καθηκόντων που αφορούν την εφαρµογή της νοµοθεσίας για την 
εσωτερική αγορά. Μπορεί να λειτουργούν σε εθνικό, , περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας του ΙΜΙ, µπορείτε να 
επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο του ΙΜΙ: 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net 


