Ένας Έλληνας κτηνίατρος υπέβαλε αίτηση
εργασίας σε νοσοκομείο ζώων στο Παρίσι.
Η υπεύθυνη προσλήψεων στο νοσοκομείο
δεν γνωρίζει αν διαθέτει τα αναγκαία
προσόντα, γιατί ο τίτλος είναι στα
ελληνικά, ενώ και από την μετάφρασή του
δεν γνωρίζει αν έχει τα απαιτούμενα
επαγγελματικά προσόντα για να μπορεί να
ασκήσει
τη
δραστηριότητα
στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ένας Γερμανός γεωπόνος θέλει
να ανοίξει κατάστημα γεωργικών
εφοδίων στην περιοχή μου στην
Σταυρούπολη. Πως μπορώ να
μάθω
αν
διαθέτει
την
απαιτούμενη
επαγγελματική
εμπειρία
και
τα
αναγκαία
επαγγελματικά προσόντα;

Ζήτησα από τους Βέλγους συναδέλφους
μου αν ένας δασολόγος που παρέχει τις
υπηρεσίες του εδώ, είναι εγκατεστημένος
νόμιμα στο Βέλγιο. Που μπορώ να
απευθυνθώ; Πότε θα έχω απάντηση;


Μέλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ειδικότητας
γεωλόγου,
θέλει
να
ασκήσει
επαγγελματική δραστηριότητα στην
Αυστρία. Τι επαγγελματικά προσόντα
πρέπει να έχει;



Το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) είναι ένα ηλεκτρονικό
εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των
κρατών μελών στον τομέα της νομοθεσίας σχετικά με την εσωτερική αγορά. Βοηθά τις
ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες να παίρνουν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως τα
παραπάνω.
Το ΙΜΙ βοηθά τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να ανταλλάσουν πληροφορίες
μέσω της διαχείρισης μιας μοναδικής σχέσης με το δίκτυο, αντί για 29 ξεχωριστές διμερείς
σχέσεις, και με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η εξάλειψη ορισμένων πρακτικών εμποδίων και
η υπέρβαση πρακτικών δυσχερειών που σχετίζονται κυρίως με τις διαφορές στη διοικητική
κουλτούρα και δομή μεταξύ των κρατών μελών, καθώς επίσης και στη χρήση διαφορετικών
γλωσσών με ταυτόχρονη εξοικονόμηση πόρων και χρόνου, καθώς και τη βελτίωση της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της μεγαλύτερης διαφάνειας και
προβλεψιμότητας.
Είναι πολύγλωσσο (διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης), ηλεκτρονικό, ταχύτατο, συνεργατικό, χωρίς κόστος και
χωρίς καθυστερήσεις.
Είναι μια ασφαλής διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία διατίθεται σε όλες τις
διοικήσεις των τριάντα χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ( ΕΟΧ ).

Το ΙΜΙ (Internal Market Information) διευκολύνει από την μία μεριά τις αρμόδιες
αρχές στην καθημερινή ανταλλαγή πληροφοριών και από την άλλη τους μετακινούμενους
επαγγελματίες στην επίλυση σοβαρών γραφειοκρατικών θεμάτων που τυχόν θα συναντήσουν
στην αναζήτηση εργασίας στην ελεύθερη ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά.

Ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει στον πιστοποιημένο χρήστη (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) σειρά
ερωτημάτων που αφορούν μέλη του - γεωτεχνικούς (απαραίτητη προϋπόθεση τα ζητήματα
που θα θέσει να συμπεριλαμβάνονται στα ζητήματα που μέχρι στιγμής διαχειρίζεται το
σύστημα ΙΜΙ).

Στη συνέχεια τα ερωτήματα τίθενται με συγκεκριμένο κωδικοποιημένο τρόπο, στην
ελληνική γλώσσα, όπου παραλαμβάνονται από τον χρήστη αποδέκτη της χώρας μέλους που
απευθύνονται (δηλαδή το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), αφού ήδη έχουν μεταφραστεί αυτόματα από το
σύστημα στη γλώσσα του αποδέκτη.

Με τη σειρά του ο αποδέκτης (το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), ανταποκρινόμενος στο αίτημα, δίνει μετά
τη σχετική έρευνα τις αντίστοιχες απαντήσεις επί των ερωτημάτων που έχουν τεθεί στη
γλώσσα του και τα αποστέλλει στον φορέα που κάνει τις ερωτήσεις.

Μέχρι σήμερα περισσότεροι από εξήντα (60) γεωτεχνικοί που αναζήτησαν εργασία σε
χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατάφεραν να λύσουν τα όποια προβλήματα τους
παρουσιάστηκαν που αφορούσαν την πιστοποίηση της επιστημονικής και επαγγελματικής
τους δραστηριότητας, μέσω της χρήσης του ΙΜΙ.
Πρόσφατα γεωτεχνικοί που αναζήτησαν εργασία σε Γερμανία, Σουηδία, Νορβηγία,
Γαλλία κ.ο.κ. και για τους οποίους έγιναν ερωτήσεις μέσω του ΙΜΙ από τις αρμόδιες αρχές
για την επαγγελματική και επιστημονική τους κατάρτιση, οι υποθέσεις τους έκλεισαν αμέσως
θετικά με την απάντηση που τους δόθηκε μέσω της παραπάνω πλατφόρμας από το
ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

Η ηλεκτρονική σελίδα όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον
παραπάνω φορέα είναι η ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_el.htm,
ενώ μπορείτε να επικοινωνήσετε και στο Επιμελητήριο με τον κο Σάββα Ρέννα, Προϊστάμενο
του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης & Προσωπικού και αρμόδιο για θέματα που αφορούν
το ΙΜΙ.

