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OΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

 HPCS  ΓΙΑ FORWARDERS 

Ο  Forwarder  μπαίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://portal.hpcs.com.gr/portalprod.htm 

όπου και εμφανίζεται το παρακάτω εικονίδιο . Συμπληρώνει το username & password  τα οποία του έχουν δοθεί μετά 

την διαδικασία εγγραφής του,  για να μπει στην εφαρμογή. 

 
 

 

Πατάει το Login με μονό κλίκ 
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Εμφανίζεται η κάτωθι οθόνη. 

Για  τον έλεγχο της ταυτότητας  του Forwarder,  το σύστημα ζητά να του σταλεί ο κωδικός εισόδου (PIN) μιας χρήσης  .  

 Υπάρχουν δύο επιλογές  για να του αποσταλεί τo PIN :  

 Είτε μέσω SMS στο κινητό του . 

 Είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

ΣΗΜ.Το συνθηματικό μιας  χρήσης  έχει διάρκεια ισχύος : 300 δευτερόλεπτα, που σημαίνει ότι ο Forwarder  πρέπει να 

αναγράψει  αυτό το συνθηματικό στο διαθέσιμο πεδίο μέσα σ ’αυτό το χρονικό περιθώριο , διαφορετικά θα πρέπει να 

επαναληφθεί η παραπάνω διαδικασία. 

 
 

Διαλέγει  μία από τις  δύο επιλογές και  πατάει ΟΚ. 

Εμφανίζεται η κάτωθι οθόνη. 

Αναγράφει τον κωδικό που του έχει αποσταλεί και επιλέγει  Σύνδεση με μονό κλικ. 

 
 

Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. 

Επιλέγει Γλώσσα (Language) Ελληνικά  πατώντας μονό κλικ. 
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Επιλέγει Import Cargo & Issue E-Delivery Order  πατώντας  μονό κλικ. 

 

 
 

Η αναζήτηση της διατακτικής  γίνεται με τις στήλες ( Όνομα εκδότη,Αρ. Διατακτικής, Κατάσταση, Διαχειριστής κ.λ.π.) 

 
 

 Υπάρχει η δυνατότητα να προσθέσει και ο ίδιος και άλλες στήλες  πατώντας Actions & και το πεδίο Columns 
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Eπιλέγει την στήλη που θέλει να προσθέσει,  από την λίστα  που εμφανίζεται στα αριστερά και  πατάει Apply . 

 

Αυτή η διαδικασία  μπορεί να γίνει για όσες στήλες  επιθυμεί να προσθέσει. 

 

 
 

Για να κλείσει η λίστα, επιλέγει το  επάνω δεξιά. 

 

Εφόσον  του εμφανιστεί η Διατακτική που επιθυμεί,  την ανοίγει πατώντας με μονό κλικ πάνω στο εικονίδιο  

(μολύβι) . 
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Eμφανίζεται η παρακάτω  φόρμα η οποία έχει  4 Πεδία.   

1ο Πεδίο: Γενικές Πληροφορίες - Επισυναπτόμενα (Διατακτικής Πρακτορείου). 

2ο Πεδίο: Ε-Διατακτική – Παραλήπτης φορτίου  - Τελωνειακός Αντιπρόσωπος. 

3ο Πεδίο: Κλείσιμο – Μεταφορά στην Ε.Ζ. 

4ο Πεδίο : Στοιχεία Δηλωτικού εμπορευματοκιβωτίου /εμπορεύματος. 
ΣΗΜ : Όλα τα πεδία  με αστερίσκο (*),  είναι υποχρεωτικά δηλαδή  πρέπει να συμπληρωθούν  ώστε ο χρήστης να 

μπορέσει να προχωρήσει στο επόμενο βήμα. 

 
 

1ο Πεδίο : Γενικές Πληροφορίες - Επισυναπτόμενα (Διατακτικής Πρακτορείου) 
Το πρώτο πεδίο έχει δύο σελίδες και αφορούν στοιχεία Διατακτικών  τα οποία έχουν εκδοθεί απο  το Πρακτορείο. 
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α.Γενικές Πληροφορίες : Αναγράφονται τα στοιχεία της Διατακτικής. 

 

 

 

 

β.Επισυναπτόμενα : Εμπεριέχονται αρχεία που έχει επισυνάψει το Πρακτορείο. 
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2ο Πεδίο: Ε-Διατακτική – Παραλήπτης φορτίου  - Τελωνειακός Αντιπρόσωπος 

 
α.e-Διατακτική : Αναγράφονται τα στοχεία της Διατακτικής. 

Εφόσον ο Forwarder ελέγξει τα στοιχεία  του δικαιούχου τα οποία αναφέρονται στην  Διατακτική   και δεν είναι 

σύμφωνος,  τότε επιλέγει το πεδίο που αναγράφει  Απόρριψη Δικαιούχου Διατακτικής. 

 
 

Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα αναδιώμενο παράθυρο το οποίο και ζητά την επιβεβαίωση της απόρριψης επιλέγοντας 

Εισαγωγή Αλλαγών 

 
 

Εφόσον ο Forwarder το επιλέξει, τότε πάνω δεξιά στην οθόνη  εμφανίζεται η παρακάτω  επισήμανση . 
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Εάν ο Forwarder επιθυμεί να μεταφέρει την κυριότητα της Διατακτικής σε άλλον Forwarder , τότε επιλέγει το πεδίο που 

αναγράφει Εισαγωγή Δικαιούχου Διατακτικής . 

 
Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα αναδυώμενο παράθυρο  το οποίο  εμπεριέχει μία φόρμα στην οποία ο Forwarder έχει την 

δυνατότητα να γράψει τα στοιχεία του νέου Δικαιούχου Διατακτικής . Εφόσνον συμπληρώσει  τα απαιτούμενα στοιχεία , 

επιλέγει κάτω δεξιά Αποθήκευση Δεδομένων  

 
 

Επίσης υπάρχει η επιλογή πατώντας πάνω στον φακό   επάνω δεξιά, να εμφανιστεί η λίστα με όλους τους 

Δικαιούχους Διατακτικής που είναι ήδη εγγεγραμένοι στην εφαρμογή του HPCS και  να αναζητήσει και να επιλέξει τον 

νέο Δικαιούχο  χωρίς να χρειαστεί να ξαναπεράσει τα στοιχεία εκ νέου. 

 

mailto:info@hpcs.com.gr


General Info : +30 210 4099002                            HPCS Support :+30 210 4099041  
info@hpcs.com.gr                                                    support@hpcs.com.gr 

Σε περίπτωση που τελικά δεν επιθυμεί να αλλάξει τον Δικαιούχο , επιλέγει Ακύρωση.  

 

β.Παραλήπτης Φορτίου : Αναγράφονται τα στοχεία του Παραλήπτη του Φορτίου 

Εάν ο Forwarder επιθυμεί να μεταφέρει την κυριότητα του φορτίου στον τελικό παραλήπτη,  τότε επιλέγει  το πεδίο 

Εισαγωγή Παραλήπτη Φορτίου . 

 
 

Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα αναδυώμενο παράθυρο  το οποίο  εμπεριέχει μία φόρμα στην οποία ο Forwarder μπορεί  

να συμπληρώσει τα στοιχεία του νέου Παραλήπτη Φορτίου . Εφόσον αναγράψει τα απαιτούμενα στοιχεία , επιλέγει 

κάτω δεξιά  Αποθήκευση Δεδομένων  

 

 

Επίσης υπάρχει η επιλογή πατώντας πάνω στον φακό   επάνω δεξιά, να εμφανιστεί η λίστα με όλους Παραλήπτες 

Φορτίου που είναι ήδη εγγεγραμένοι στην εφαρμογή του HPCS  και  να αναζητήσει και να επιλέξει τον τελικό παραλήπτη  

χωρίς να χρειαστεί να ξαναπεράσει τα στοιχεία εκ νέου. 

 

Σημαντική Σημείωση : Το E-mail Ειδοποίησης  θα πρέπει να είναι  το  Ε-Mail  του 

ατόμου που κάνει όλες τις διαδικασίες.  
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γ.Τελωνειακός Αντιπρόσωπος : Αναγράφονται τα στοχεία Τελωνειακού Αντιπρόσωπου. 

 

 

3ο Πεδίο: Κλείσιμο – Μεταφορά στην Ε.Ζ. 
Επιλέγοντας  Κλείσιμο , Ο Forwarder πηγαίνει στην προηγούμενη οθόνη. 

Επιλέγοντας  Μεταφορά στην Ελεύθερη Ζώνη, Ο Forwarder έχει την δυνατότητα  να ζητήσει την μεταφορά του /των 

εμπορευματοκιβώτιου/ων  εκτός  ελεύθερης  ζώνης  (π.χ. PCDC, ΟΛΠ,  κ.λ.π.) 

 

 

4ο Πεδίο : Στοιχεία Δηλωτικού εμπορευματοκιβωτίου / εμπορεύματος. 
Σε αυτό το Πεδίο, αναγράφονται τα στοιχεία του Δηλωτικού του εμπορευματοκιβωτίου /εμπορεύματος  της Διατακτικής 

που ο Forwarder  έχει επιλέξει. 
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Όταν ο Forwarder είναι και ο Παραλήπτης του φορτίου , τότε συμπληρώνει τα στοιχεία του στην φόρμα Αλλαγή 

Παραλήπτη  Φορτίου  και επιλέγει το πεδίο κάτω δεξιά : Αποθήκευση Δεδομένων 

 
 

Στην οθόνη θα εμφανιστεί μία αναδυόμενη σήμανση που θα αναφέρει ότι ο Παραλήπτης Φορτίου έχει ενημερωθεί και 

αναγράφει έναν κωδικό μιας  χρήσης (OTP) ο οποίος θα πρέπει να δωθεί στον παραλήπτη Φορτίου. 

 

 
 

Ο  Forwarder επιλέγει το πεδίο Ενημέρωση Παραλήπτη Φορτίου με μονό κλίκ. 
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Στην συνέχεια εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο το οποίο ζητά επιβεβαίωση από  τον Forwarder για να  

προχωρήσει στην  αλλαγή Παραλήπτη  Φορτίου . 

Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προχωρήσει στην αλλαγή , επιλέγει  το πεδίο κάτω αριστερά Ακύρωση. 

Σε περίπτωση που  επιθυμεί να προχωρήσει στην αλλαγή , επιλέγει  με μονό κλικ το πεδίο κάτω  δεξιά Φόρτωση 

Αλλαγών.  

 

 
Στην οθόνη θα εμφανιστεί μία αναδυόμενη σήμανση που θα αναφέρει ότι έχει σταλεί ειδοποίηση στον  Παραλήπτη 

Φορτίου . 

 
Η ειδοποίηση που έχει σταλεί στον Παραλήπτη Φορτίου είναι η παρακάτω . 

Ο Παραλήπτης Φορτίου θα πρέπει να πατήσει πάνω στο Link (σύνδεσμος)  που αναγράφεται μέσα στην ειδοποίηση . 

Όταν ο σύνδεσμος ανοίξει , αρχικά επιλέγει  Γλώσσα Πατώντας   το τόξο  επάνω δεξιά και έπειτα επιλέγει  

Greek ( Ελληνικά). 

 

 

mailto:info@hpcs.com.gr


General Info : +30 210 4099002                            HPCS Support :+30 210 4099041  
info@hpcs.com.gr                                                    support@hpcs.com.gr 

Στην συνέχεια αναγράφει τον κωδικό εισόδου του και τον κωδικό μιάς χρήσης (OTP) που του έχει αποσταλεί  στο 

προηγούμενο βήμα και επιλέγει  : Είσοδος . 

 

 
 

 
 

Στην συνέχεια στην οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία της Διατακτικής. 

Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με τα στοιχεία της Διατακτικής  και δεν επιθυμει να προχωρήσει ,  επιλέγει  το πεδίο 

κάτω αριστερά  : Ακύρωση. 

 
 

Σε περίπτωση που συμφωνεί με τα στοιχεία που της Διατακτικής  και επιθυμεί να προχωρήσει , επιλέγει  το πεδίο κάτω 

δεξιά : Συμφωνώ. 
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Στην συνέχεια στην οθόνη εμφανίζονται  4 πεδία . 

 

Πατώντας πάνω στο  ανοίγει το κάθε πεδίο και  εμφανίζονται οι λεπτομέρειες . 

 

 
 

Ως  Forwarder και Παραλήπτης  Φορτίου έχει το δικαίωμα να ορίσει και τον Τελωνειακό Αντιπρόσωπο. 

Επιλέγει Υes  πατώντας κα σέρνοτας  ταυτόχρονα το ποντίκι προς τα δεξιά. 

Στην συνέχεια επιλέγει το τόξο αριστερά  
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Στην οθόνη  θα  εμφανιστεί η λίστα με όλους τους Τελωνειακούς Αντιπρόσωπους  που είναι ήδη εγγεγραμένοι στην 

εφαρμογή του HPCS και επιλέγει τον επιθυμητό πατώντας επάνω στο όνομά του. 

 
 

Το σύστημα αποθηκεύει το όνομα του Τελωνειακού Αντιπρόσωπου  στο αντίστοιχο πεδίο . 

 
 

 

 

 
 

Για να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, επιλέγει  επάνω αριστερά το  τόξο 
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Στην οθόνη εμφανίζονται οι όροι και προυποθέσεις τους οποίους  ο Forwarder θα πρέπει να αποδεχτεί για να 

ολοκληρώσει την διαδικασία επιλέγοντας : Yes.   

Στην συνέχεια επιλέγει : Αποθήκευση Δεδομένων. 

 
 

Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. 
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