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OΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

 HPCS ΓΙΑ SHIPPING AGENTS  (δημιουργία e-Delivery Order) 

Ο  Shipping Agent  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 Shipping Agent,  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 Agent  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. 

 

 
 

Κάνει μονό κλικ στην Δημιουργία 
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 Υπάρχει η δυνατότητα να προσθέσει και ο ίδιος και άλλες στήλες  πατώντας Actions & και το πεδίο Columns 

 
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. 
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Για να κλείσει η λίστα, επιλέγει το  επάνω δεξιά. 

 

 

 

 

 

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. 
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1ο Πεδίο : Γενικές Πληροφορίες - Επισυναπτόμενα (Διατακτικής Πρακτορείου) 
Το πρώτο πεδίο αποτελείται από τα γενικά στοιχεία της διατακτικής και πρέπει να τα συμπληρώσει ο χρήστης (Shipping 

Agent). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Γενικές Πληροφορίες : Αναγράφονται τα στοιχεία της Διατακτικής. 

 

Συμπληρώνει ο χρήστης τα πεδία με τα στοιχεία που ζητούνται, π.χ. στο Όνομα πλοίου προσθέτει το όνομα του 

πλοίου κτλ. όπως ακριβώς στην έγχαρτη διατακτική.  

Στο πεδίο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ, υπάρχουν 3 προεπιλογές και ο χρήστης επιλέγει την μία ανάλογα με τον τόπο που 

βρίσκεται το εμπόρευμα. (PCT, PCDC, PPA) 
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β. Επισυναπτόμενα : Εμπεριέχονται αρχεία που ενδεχομένως πρέπει να επισυνάψει ο Shipping Agent. 
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2ο Πεδίο: Ε-Διατακτική – Παραλήπτης φορτίου  - Τελωνειακός Αντιπρόσωπος 

 

 
 

 

α.e-Διατακτική :  

 

Αναγράφονται τα στοιχεία του Κατόχου της Διατακτικής. 

 

Με  την επιλογή    όπως εμφανίζεται παρακάτω, ανοίγει η λίστα με τους εγγεγραμμένους χρήστες ώστε ο 

χρήστης να επιλέξει. (περιγράφονται παρακάτω αναλυτικά όλες οι περιπτώσεις) 
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β. Παραλήπτης Φορτίου : Αναγράφονται τα στοχεία του Παραλήπτη του Φορτίου 

 

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

Εισαγωγή Παραλήπτη Φορτίου . 

 
 

 

Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο  το οποίο  εμπεριέχει μία φόρμα στην οποία ο Shipping Agent 

μπορεί  να συμπληρώσει τα στοιχεία του Παραλήπτη Φορτίου .  
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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. 

 

 

γ. Τελωνειακός Αντιπρόσωπος :  Αναγράφονται τα στοιχεία του Τελωνειακού Αντιπρόσωπου. 

Με τον ίδιο τρόπο, εφόσον ο Τελ. Αντιπρόσωπος είναι εγγεγραμμένος, με την επιλογή του  μπορεί να 

επιλέξει ο χρήστης τον Τελωνειακό αντιπρόσωπο. 

 

 

 

 

3ο Πεδίο: Κλείσιμο – Δημιουργία 
Επιλέγοντας  Κλείσιμο , Ο Shipping Agent πηγαίνει στην προηγούμενη οθόνη. 

Επιλέγοντας  Δημιουργία, ο Agent τελειοποιεί και Δημιουργεί την ηλεκτρονική Διατακτική. 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

που ο Shipping Agent πρόκειται να παραδώσει. Εισάγει ο χρήστης τα απαραίτητα στοιχεία, όπως ακριβώς με την 

έγχαρτη Διατακτική.  

 

 
 

 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ 
 

 

(Α) DOOR 2 DOOR DELIVERY ORDER 

Ο Shipping Agent αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την παράδοση φορτίου στον Τελικό παραλήπτη. 

Ο Shipping Agent επιλέγει αρχικά στα στοιχεία της Διατακτικής την επιλογή Door 2 Door Yes 

Και εμφανίζεται μία επιλογή ακόμα η Door 2 Door Auth. Εφόσον έχει εξουσιοδότηση από τον πελάτη να αναλάβει όλες 

τις διαδικασίες επιλέγει Yes. 

 

 
 

 Στις περιπτώσεις Door 2 Door, ως “Κάτοχος της Διατακτικής” ο Shipping Agent επιλέγει από την λίστα 

εγγεγραμμένων χρηστών τον ίδιο τον Shipping Agent. 

 Ως “Παραλήπτης Φορτίου” ο Shipping Agent επιλέγει τον εκάστοτε πελάτη εφόσον  είναι εγγεγραμμένος από 

την λίστα εγγεγραμμένων μελών ή εισάγει τα στοιχεία του χειροκίνητα εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένος.  

 Ο Shipping Agent θα πρέπει να επιλέξει και τον εξουσιοδοτημένο και εγγεγραμμένο  εκτελωνιστή σε αυτή την 

περίπτωση. Ως “Τελ. Αντιπρόσωπος” ο Shipping Agent επιλέγει τον εγγεγραμμένο τελ. αντιπρόσωπο από την 

λίστα εγγεγραμμένων μελών.  
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(Β) ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΣΕ FREIGHT FORWARDER 

 

Ως “Κάτοχος της διατακτικής”, ο Shipping Agent επιλέγει το εγγεγραμμένο στο HPCS forwarder και κάνει κλικ στην 

επιλογή  Δημιουργία. Η διατακτική παραδόθηκε στον forwarder και αναλαμβάνει αυτός από εκεί και πέρα την ανάθεση 

στον τελικό παραλήπτη του. 

 

(Γ) ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ  

Εδώ υπάρχουν 3 υποπεριπτώσεις αναλόγως με το αν οι εμπλεκόμενοι είναι εγγεγραμμένοι στο HPCS και αν υπάρχει 

ηλεκτρονική εξουσιοδότηση μεταξύ τους. 

(*Για το πεδίο ηλεκτρονική εξουσιοδότηση υπάρχουν ξεχωριστές οδηγίες για την δημιουργία της) 

 

Σενάριο 1 

Πελάτης Εγγεγραμμένος   

Τελωνειακός Αντιπρόσωπος Εγγεγραμμένος 

Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση μεταξύ τους  



Ως “Κάτοχος της διατακτικής”, επιλέγεται ο πελάτης που είναι και ο τελικός παραλήπτης.  Έτσι, το σύστημα διαβάζει την 

επιλογή του Shipping Agent και εμφανίζει μία λίστα με όλους τους εξουσιοδοτημένους μέσω HPCS Τελ. Αντιπροσώπους. 

Εκεί ο χρήστης επιλέγει τον ανάλογο τελωνειακό Αντιπρόσωπο. Μέσω του HCPS λοιπόν, υπάρχει απόλυτη διασύνδεση 

των ρόλων και δεν χρειάζεται κάποια περαιτέρω επικοινωνία. Ο χρήστης κάνει κλικ στην επιλογή  Δημιουργία. 

 

Σενάριο 2 

Πελάτης Εγγεγραμμένος   

Τελωνειακός Αντιπρόσωπος Εγγεγραμμένος 

ΟΧΙ Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση μεταξύ τους 

 

Ως “Κάτοχος της διατακτικής”, επιλέγεται ο πελάτης που είναι και ο τελικός παραλήπτης. Έτσι, το σύστημα διαβάζει την 

επιλογή του Shipping Agent και δεν εμφανίζει τον τελ. αντιπρόσωπο καθώς δεν υπάρχει ηλεκτρονική εξουσιοδότηση 

μεταξύ πελάτη και τελ. αντιπροσώπου. Ο Shipping Agent επιλέγει Δημιουργία και σε συνέχεια ο πελάτης, που είναι 

πλέον κάτοχος της διατακτικής θα μπει στον λογαριασμό του στο HPCS και θα μεταθέσει τις εργασίες στον τελ. 

Αντιπρόσωπό του. 

 

Σενάριο 3 

Πελάτης ΟΧΙ  Εγγεγραμμένος   

Τελωνειακός Αντιπρόσωπος Εγγεγραμμένος 

ΟΧΙ Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση μεταξύ τους 

 

Ως “Κάτοχος της διατακτικής”, επιλέγεται ο πελάτης που είναι και ο τελικός παραλήπτης. Ωστόσο σε αυτή την 

περίπτωση δεν εγγεγραμμένος στο HPCS ο πελάτης οπότε τα στοιχεία θα πρέπει να εισαχθούν χειροκίνητα από τον 

χρήστη. Επιλέγοντας, Εισαγωγή Δικαιούχου Διατακτικής  θα αναδυθεί ένα παράθυρο που θα προσθέσει ο χρήστης τα 

στοιχεία του πελάτη. 

 

mailto:info@hpcs.com.gr


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

 
 

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ  

Το E-mail Ειδοποίησης  θα πρέπει να είναι  το  Ε-Mail  του ατόμου που κάνει όλες 

τις διαδικασίες.  
 

Δηλαδή, αν ο εκτελωνιστής θα κάνει όλες τις διαδικασίες (που είναι και το πιο σύνηθες σενάριο) θα μπουν στην καρτέλα 

του τελικού παραλήπτη τα στοιχεία του πελάτη αλλά το e-mail του εκτελωνιστή. 

 

Για τις περιπτώσεις αυτές, που δεν είναι εγγεγραμμένος ο πελάτης, έχει δημιουργηθεί μία εξωτερική πλατφόρμα που 

χρησιμοποιείται μία μοναδική φορά για κάθε διατακτική όπου θα μπορεί να μπει το άτομο που αναλαμβάνει τις 

διαδικασίες ( πελάτης ή εκτελωνιστής όπως είπαμε παραπάνω) και να αναθέσει τον ρόλο του “Τελ Αντιπροσώπου”. 

Αυτό γίνεται μέσω της δημιουργίας ενός ONE TIME PASSWORD  το οποίο θα εμφανιστεί με την αποθήκευση αλλαγών 

της εισαγωγής των στοιχείων του πελάτη δηλαδή του Δικαιούχου της Διατακτικής στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης του 

χρήστη. 

 

 
 

 

Αυτόν τον OTP πρέπει να τον αποστείλει ο shipping Agent με τρόπο που αυτός επιθυμεί στο άτομο που αναλαμβάνει 

τις διαδικασίες (στο e-mail που έχει επιλεχθεί ως mail ειδοποίησης)  ώστε να ολοκληρώσει τα παρακάτω βήματα. 

 

 
 

 

Ο  Shipping Agent επιλέγει το πεδίο Ενημέρωση Παραλήπτη με μονό κλίκ. 

 

Στην συνέχεια εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο το οποίο ζητά επιβεβαίωση από  τον Shipping Agent για να  

προχωρήσει στην  αλλαγή Παραλήπτη  Φορτίου . 

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

 

Από εδώ και πέρα δεν αφορά τον Shipping Agent, ωστόσο προς ενημέρωση σας, αυτή είναι η διαδικασία που 

ακολουθείται αν είναι μη εγγεγραμμένος ο πελάτης στο HPCS 

 

 

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). 
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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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