ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(α) Η ναυτιλιακή εταιρεία υποβάλλει αίτηση στο ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΚΝ/Τμήμα Β΄/Γρ.
Σταδιοδρομίας (ως επισυναπτόμενο υπόδειγμα) με τα στοιχεία του χρήστη που θα έχει το δικαίωμα
πρόσβασης στην πιλοτική εφαρμογή του ειδικού πληροφοριακού συστήματος του Γραφείου
Σταδιοδρομίας.
(β) Μέσω της ιστοσελίδας, του ΥΝΑΝΠ https://regusr.hcg.gr χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του χρήστη που έχει ήδη οριστεί με την πιο πάνω διαδικασία
και κωδικό της επιλογής του κάνει εγγραφή ως χρήστης στην Υπηρεσία ΧΡΗΣΤΩΝ του ΥΝΑΝΠ.

(γ) Αφού πραγματοποιηθεί με επιτυχία η εγγραφή, αποστέλλεται αυτόματα από την Υπηρεσία, email, το οποίο θα περιέχει σύνδεσμο, προς συγκεκριμένη διεύθυνση, ο οποίος θα πρέπει να
ακολουθηθεί ώστε να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός αυτός.
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(δ) Αφού ακολουθηθεί ο πιο πάνω σύνδεσμος, από τον ορισθέντα από την ναυτιλιακή εταιρεία
χρήστη, πραγματοποιείται η σύνδεση με την εισαγωγή του e-mail και του συνθηματικού,

Όπου και εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές.

(δ) Στη συνέχεια μέσω της επιλογής «Πρόσβαση στο γρ. σταδιοδρομίας σπουδαστών ΑΕΝ»
πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών η σύνδεση στην πιλοτική εφαρμογή του ειδικού
πληροφοριακού συστήματος του Γρ. Σταδιοδρομίας ως εξής:
1. Επιλέγουμε «Σύνδεση»
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2. Πληκτρολογούμε «Ον. Χρήστη/e-mail» και «Κωδικό χρήστη»

3. Είσοδος στο Ειδικό πληροφοριακό σύστημα.

Προσοχή: Στο στάδιο αυτό η ναυτιλιακή εταιρεία θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με το Γραφείο
σταδιοδρομίας του ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΚΝ ούτως ώστε πραγματοποιηθεί ο συσχετισμός χρήστη
/ εταιρείας.
(ε) Αφού πραγματοποιηθεί ο συσχετισμός ολοκληρώνεται πλέον όλη η ανωτέρω διαδικασία και
εφ’ εξής η ναυτιλιακή εταιρεία με τη χρήση των κωδικών της (όνομα και κωδικό χρήστη) μέσα από
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την ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ www.hcg.gr (εικονίδιο HMCO) ή απευθείας από τον σύνδεσμο
https://hmco.hcg.gr εισάγεται στην πιλοτική εφαρμογή.

ΠΡΟΣ: ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Δ.Ε.Κ.Ν./Τμήμα Β΄/Γρ. Σταδιοδρομίας
ΑΙΤΗΣΗ
Υποβάλλω τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υπό την ιδιότητά
Διαχειρίστρια εταιρεία: ……………..
……………………………………….
Έδρα εταιρείας: ……………………..
……………………………………….
Α.Φ.Μ. εταιρείας:……………………
Αρμόδια ΔΟΥ: .……………………..
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Όνομα: ………………………………
Επώνυμο: ……………………………
Όνομα πατέρα: ……………………...
Δ/νση κατοικίας: …...……………….
……………………………………….
Αριθμός Α.Δ.Τ. ή Διαβ.: …………….
Τηλέφωνα: …………………………..
……………………………………….
ΘΕΜΑ: «Ορισμός χρήστη ναυτιλιακής εταιρείας
στην πιλοτική εφαρμογή του ειδικού
πληροφοριακού συστήματος του Γραφείου
Σταδιοδρομίας»

μου ως νομίμου εκπροσώπου της έναντι αναφερόμενης
εταιρείας, ορίζω ως χρήστη στην πιλοτική εφαρμογή του ειδικού
πληροφοριακού
τον/την

συστήματος

του

…………………………………..

Γραφείου

Σταδιοδρομίας

(Ονοματεπώνυμο)

του

…………………………………………………………………………… (Όνομα πατέρα),
………………………………………………………………………… (Δ/νση κατοικίας),
………………………………………………………………. (Αριθμός Α.Δ.Τ. ή Διαβ.),
…………………………………………………………………………………. (Τηλέφωνο),
…………………………………………………………. (Λογαριασμός ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου*).

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:
1. Βεβαίωση από ΔΠΝ Β΄, στην οποία να αναγράφονται
τα στοιχεία του νόμιμου εκπρόσωπου της
διαχειρίστριας εταιρείας ή κάθε άλλο έγγραφο από το
οποίο να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.

Πειραιάς, ……..-…….-…….

2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
νομίμου εκπροσώπου.

Ο/Η Αιτών/ούσα

3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
χρήστη ναυτιλιακής εταιρείας.

…………………………….

*Ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον οποίο έχει κάνει εγγραφή στην Υπηρεσία Χρηστών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
https://regusr.hcg.gr
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