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OΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

 HPCS   

ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (μη εγγεγραμμένους στο HPCS) 

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). 

 

 

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

προηγούμενο βήμα και επιλέγει  : Είσοδος . 
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Στην συνέχεια στην οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία της Διατακτικής. 

Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με τα στοιχεία της Διατακτικής  και δεν επιθυμεί 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. 

 
 

 

Στην συνέχεια στην οθόνη εμφανίζονται  4 πεδία . 

 

mailto:info@hpcs.com.gr


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

 

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

 

 
  

Ο παραλήπτης  φορτίου έχει το δικαίωμα να ορίσει και τον Τελωνειακό Αντιπρόσωπο. 

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

Στην συνέχεια επιλέγει το τόξο αριστερά  

 
 

Στην οθόνη  θα  εμφανιστεί η λίστα με όλους τους Τελωνειακούς Αντιπρόσωπους  που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στην 

εφαρμογή του HPCS και επιλέγει τον επιθυμητό πατώντας επάνω στο όνομά του. 
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Το σύστημα αποθηκεύει το όνομα του Τελωνειακού Αντιπρόσωπου  στο αντίστοιχο πεδίο . 

 
 

Παρακάτω θα επιλέξετε ποιος θα τιμολογηθεί. 

 

 
 

Για να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, επιλέγει  επάνω αριστερά το  τόξο 
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Στην οθόνη εμφανίζονται οι όροι και προϋποθέσεις τους οποίους θα πρέπει να αποδεχτείτε, για να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία επιλέγετε : Yes.   

Στην συνέχεια επιλέγετε : Αποθήκευση Δεδομένων. 

 
 

Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. 
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