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Δυνατότητα Προσωρινής Αποθήκευσης
στο Μητρώο Τουριστικών Πλοίων
Στην εφαρμογή του Μητρώου Τουριστικών και Μικρών Σκαφών έχει προστεθεί η δυνατότητα προσωρινής
αποθήκευσης μίας εγγραφής. Η κύρια διευκόλυνση που παρέχεται στον χρήστη είναι ότι μπορεί η
εγγραφή του πλοίου να αποθηκευτεί προσωρινά ακόμη και αν έχει λάθη, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα η
εισαγωγή ενός πλοίου στο μητρώο να γίνει τμηματικά. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή και δεν έχει λάθη,
μπορεί να γίνει η κανονική αποθήκευσή της στο μητρώο ώστε να προχωρήσει η περαιτέρω επεξεργασία
της και τελικά η επικύρωσή της από την ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Ναυτιλίας. Παρακάτω περιγράφεται η νέα
λειτουργία της προσωρινής αποθήκευσης.

Αρχική Οθόνη
Έχει προστεθεί η επιλογή “ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΠΛΟΙΑ”. Επιλέγοντάς την εμφανίζεται λίστα με
τα πλοία που είναι σε προσωρινή αποθήκευση, από την οποία μπορεί ο χρήστης να επιλέξει το πλοίο που
επιθυμεί να επεξεργαστεί.

Λίστα Προσωρινά Αποθηκευμένων Πλοίων
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Οθόνη Εγγραφής Πλοίου
Όταν επιλεγεί η εισαγωγή νέου πλοίου στο μητρώο εμφανίζεται η σελίδα εισαγωγής στοιχείων όπως
παρακάτω:

Με το κουμπί προσωρινή αποθήκευση μπορεί να γίνει αποθήκευση και όταν υπάρχουν λάθη στα
δεδομένα του πλοίου. Η εγγραφή μπορεί να ανακτηθεί αργότερα, να ολοκληρωθεί η εισαγωγή στοιχείων
και να αποθηκευτεί στο μητρώο πατώντας “Αποθήκευση Εγγραφής στο Μητρώο”.

Σημείωση 1η: Όταν το πλοίο ανήκει σε περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες, τότε μια εγγραφή πού είναι
προσωρινά αποθηκευμένη από ένα ιδιοκτήτη μπορεί να προσπελαστεί από άλλον συνιδιοκτήτη
προκειμένου να συμπληρωθεί και στη συνέχεια να γίνει η αποθήκευσή της στο μητρώο πατώντας το
κουμπί “Αποθήκευση Εγγραφής στο Μητρώο”.
Σημείωση 2η: Όταν μια εγγραφή είναι προσωρινά αποθηκευμένη, και υπάρχει ερώτημα ή απορία του
χρήστη-πλοιοκτήτη ως προς τη συμπλήρωση της εγγραφής, μπορεί αυτός/αυτή να απευθυνθεί στο ΥΝΑΝΠ
ή την ΑΑΔΕ (ανάλογα με το ποιες ενότητες αφορά το ερώτημα) και αναφέροντας τον αριθμό προσωρινής
αποθήκευσης, η Υπηρεσία να ελέγξει την εγγραφή που έχει εισαχθεί και να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες.
Σημείωση 3η: Από τη στιγμή που ένα πλοίο αποθηκευτεί στο μητρώο δεν μπορεί να γίνει προσωρινή
αποθήκευση αυτού. Επομένως, τα πλοία που η εγγραφή τους είναι σε κατάσταση “Αποθηκευμένη από
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τον χρήστη” δεν μπορούν να αποθηκευτούν προσωρινά. Προκειμένου να μπορεί ο χρήστης να
χρησιμοποιήσει την δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης πρέπει να αρχίσει την διαδικασία εισαγωγής
του πλοίου από το σύνδεσμο “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΟΙΟΥ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ” της αρχικής σελίδας.
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