Διαδικασία εγγραφής στο δοκιμαστικό περιβάλλον της
Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας (ΕΕΝΘ)

Πληκτρολογείτε http://nmsw-stg.hcg.gr

Επιλέγετε Νέος Χρήστης ; Εγγραφείτε εδώ

Επιλέγετε Yes I agree στο αναδυόμενο παράθυρο (οδηγείστε στη σελίδα του
http://regusruat.hcg.gr).

Επιλέγετε Εγγραφή

Καταχωρείτε τα στοιχεία σας στα ανάλογα πεδία (τα οποία δεν μπορείτε να
τροποποιήσετε μετέπειτα πάρα μόνο τον κωδικό χρήστη) και επιλέγετε
Εγγραφή. Στο e-mail σας θα λάβετε μήνυμα από το http://regusruat.hcg.gr για
την επιβεβαίωση της εγγραφής (ακολουθείτε το σύνδεσμο του μηνύματος).

Όταν ολοκληρώσετε τις παραπάνω διαδικασίες επιστρέφετε στην ΕΕΝΘ
πληκτρολογώντας http://nmsw-stg.hcg.gr

Χρησιμοποιώντας το e-mail και τον κωδικό με τα οποία εγγραφήκατε στο
http://regusruat.hcg.gr πραγματοποιείτε είσοδο στην ΕΕΝΘ.

Συμπληρώνετε τα υπολειπόμενα στοιχεία του προφίλ σας και επιλέγετε
Αποθήκευση.

Η ΕΕΝΘ εμφανίζει τα στοιχεία εισόδου του προφίλ σας όπου πρέπει να
επιλέξετε ΟΚ.

Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξετε την Αποστολή ειδοποίησης στον
διαχειριστή, για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας από τον διαχειριστή
του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Όταν ολοκληρώσετε την παραπάνω διαδικασία αποσυνδέεστε από την ΕΕΝΘ
και αναμένετε την λήψη σχετικού ενημερωτικού μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Όταν θα συνδεθείτε εκ νέου θα έχετε πλήρη πρόσβαση στην
ΕΕΝΘ, η αρχική σελίδα της οποίας αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:

1. Εγκρίσεις: Εδώ εμφανίζονται όλα τα αιτήματα που θα καταχωρείτε για Νέο
Πλοίο ή τροποποίηση Κύριων Στοιχείων Πλοίου και η εξέλιξή τους.
2. Αιτήματα συσχέτισης: Εδώ εμφανίζονται όλα τα πλοία με τα οποία έχετε
συσχετιστεί ή είχατε συσχετιστεί (ιστορικό).

3. Πλοία: α. Όλα τα Πλοία: Εδώ εμφανίζονται όλα τα πλοία της ΕΕΝΘ όπου
μπορείτε επιλέγοντας Προβολή να δείτε τα στοιχεία κάθε πλοίου ή
επιλέγοντας Προσθήκη Συσχέτισης να συσχετισθείτε με το πλοίο, ώστε να
μπορείτε υποβάλετε αναγγελίες για αυτό. Αν αναζητώντας το πλοίο με
αριθμό IMO δεν μπορείτε να το βρείτε, τότε θα πρέπει να το καταχωρήσετε
από το πεδίο Νέο Πλοίο.
β. Τα Πλοία μου: Εδώ εμφανίζονται όλα τα Πλοία με τα οποία έχετε
συσχετιστεί (για αυτά μπορείτε να καταχωρείτε αναγγελίες).
4. Ταξίδια: α. Τα Ταξίδια μου: Εδώ εμφανίζονται όλα τα ταξίδια τα οποία έχετε
καταχωρήσει και μπορείτε είτε να τα επεξεργαστείτε, προσθέτοντας ή
τροποποιώντας επιμέρους αναγγελίες για κάθε ταξίδι, είτε να
δημιουργήσετε νέο ταξίδι (νέα καταχώρηση αναγγελίας για κατάπλου
πλοίου).
β. Τα Πρόχειρά μου: Εδώ εμφανίζονται τυχόν προσωρινά αποθηκευμένα
(μη υποβληθέντα) ταξίδια σας.
Αναλυτικές οδηγίες καταχώρησης αναγγελιών (ταξιδιών) μπορείτε να
αναζητήσετε στο εγχειρίδιο της ΕΕΝΘ, που είναι προσβάσιμο μέσω της αρχικής
σελίδας της ΕΕΝΘ (πριν τη σύνδεσή σας, στο πεδίο περισσότερες πληροφορίες).
Για τυχόν προβλήματα στη διαδικασία εγγραφής η περεταίρω απορίες ως προς
τη λειτουργία του συστήματος, επικοινωνείτε με τον Διαχειριστή της ΕΕΝΘ στα
τηλέφωνα 213 137 1102, και 213 137 1625 και 213 137 4968.

