
OΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  

στο HPCS  (Ηellenic Port Community System) 

Ο χρήστης  μπαίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση και εμφανίζεται το κάτωθι  εικονίδιο . Επιλέγει  με μονό κλικ  Create 

an Account (Δημιουργία Λογαριασμού): 

 

Ανοίγει η εφαρμογή HPCS (Ηellenic Port Community System) με την παρακάτω οθόνη . 

Ο  χρήστης εάν το επιθυμεί μπορεί να επιλέξει με μονό κλικ πάνω δεξιά  στο πεδίο Language  ώστε να αλλάξει την 

γλώσσα στην Ελληνική (Greek). 

 

 
 

Eμφανίζεται το κάτωθι αναδυόμενο παράθυρο και επιλέγει: Έξοδος από  την σελίδα 

 

  



Eμφανίζεται η παρακάτω  φόρμα η οποία έχει τα 4 βήματα  (με επικεφαλίδες ) τα οποία  πρέπει να ακολουθήσει ο 

χρήστης  για να  εγγραφεί  στο HPCS  (Ηellenic Port Community System).  

1ο Βήμα : Στοιχεία Συναλλασσόμενου 

2ο Βήμα : Eπιλογή Ρόλων 

3ο Βήμα : Επιλογή Υπηρεσιών 

4ο Βήμα : Ανακεφαλαίωση & Αποστολή 
ΣΗΜ : Όλα τα πεδία  με αστερίσκο (*),  είναι υποχρεωτικά δηλαδή  πρέπει να συμπληρωθούν  ώστε ο χρήστης να 

μπορέσει να προχωρήσει στο επόμενο βήμα. 

 
Το πρώτο βήμα είναι ήδη ενεργοποιημένο οπότε  μπορεί να εισάγει τα απαραίτητα στοιχεία  

 

1ο Βήμα : Στοιχεία Συναλλασσόμενου :Το πρώτο βήμα έχει τέσσερις φόρμες  προς συμπλήρωση. 

1.Στοιχεία ενδιαφερόμενου : Ενδιαφερόμενος  = ο Ιδιώτης / Ιδιοκτήτης εταιρείας,  στον οποίο και θα 

ανήκει ο λογαριασμός . 

Ο χρήστης  επιλέγει : 

 Νομική  oντότητα  πατώντας το τόξο δεξιά α) Εταιρεία (Company) 

       β) Ιδιώτης (Individual) 

 

 
 

 

 



 Χώρα . Πατώντας το τόξο δεξιά, εμφανίζεται  η  λίστα με όλες  τις  χώρες . Πληκτρολογεί την χώρα που 

επιθυμεί και την επιλέγει  πατώντας επάνω της μόλις αυτή εμφανιστεί. 

 
 

 Πόλη  . Ακολουθείται η ίδια διαδικασία με την επιλογή της χώρας. 

 
 

 ΑΦΜ . Σε περίπτωση που πληκτρολογήσει  λάθος ΑΦΜ,  αναδύεται  παράθυρο με την ένδειξη : AFM is no 

valid (Ο αρ. ΑΦΜ δεν είναι αποδεκτός) . Θα πρέπει να πληκτρολογηθεί ο σωστός,  ώστε η εφαρμογή να 

επιτρέψει  στον χρήστη να προχωρήσει  στο επόμενο βήμα. 

 
 Τηλέφωνο. Πληκτρολογεί  τον αριθμό του τηλ. βάζοντας μπροστά το 0030. Αυτή η υπενθύμιση υπάρχει 

διαθέσιμη δεξιά , πατώντας επάνω στο ερωτηματικό.  

 

 
 

 

 



 Διεύθυνση  :Υποχρεωτικό πεδίο. 

 Ε-mail   : Υποχρεωτικό πεδίο. 

 TK  : Μη Υποχρεωτικό πεδίο. 

 EORI  : Μη Υποχρεωτικό πεδίο εφόσον έχει περαστεί το ΑΦΜ και αντίστροφα(ένα από τα 

δύο) 

 

2.Νόμιμος εκπρόσωπος : Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας  ή του ιδιώτη  στον οποίο και θα 

ανήκει ο  λογαριασμός. 

Ο χρήστης  αναγράφει τα στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία  

 Όνομα   : Υποχρεωτικό πεδίο. 

 Επίθετο  :  Υποχρεωτικό πεδίο. 

 Κινητό  :  Yποχρεωτικό πεδίο. Πληκτρολογούμε τον αριθμό του τηλ. βάζοντας μπροστά το 

0030. Αυτή η υπενθύμιση υπάρχει διαθέσιμη δεξιά , πατώντας επάνω στο ερωτηματικό.  

 
 

 

   3.Στοιχεία Επικοινωνίας  : Ο χρήστης αναγράφει  τα στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία. 

 Όνομα   : Υποχρεωτικό πεδίο. 

 Επώνυμο :  Υποχρεωτικό πεδίο. 

 Ε- Μail   :  Υποχρεωτικό πεδίο. 

 Θέση  : Μη  Υποχρεωτικό πεδίο. 

 Τμήμα  : Μη  Υποχρεωτικό πεδίο. 

 Επώνυμο :  Υποχρεωτικό πεδίο. 

 Κινητό  :  Μη  Υποχρεωτικό πεδίο. Πληκτρολογούμε τον αριθμό του τηλ. βάζοντας μπροστά το 

0030. Αυτή η υπενθύμιση υπάρχει διαθέσιμη δεξιά , πατώντας επάνω στο ερωτηματικό.  

 
 

  

 



 

  4.Στοιχεία Διαχειριστή  : Ο χρήστης καταχωρεί τα στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία. 

 E-Mail  (Όνομα χρήστη)   : Υποχρεωτικό πεδίο. 

   Συνθηματικό    : Υποχρεωτικό πεδίο. 

   Το συνθηματικό  δεν πρέπει να αντιστοιχεί ή να περιέχει όνομα ή επώνυμο. 
  Δεν πρέπει να αντιστοιχεί ή να περιέχει αναγνωριστικό χρήστη. 
  Πρέπει να αποτελείται  τουλάχιστον  από 7 χαρακτήρες. 
  Πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 1 γράμμα πεζών χαρακτήρων. 
  Πρέπει να περιέχει τουλάχιστον έναν ειδικό χαρακτήρα. 
  Πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 1 κεφαλαίο γράμμα.  
   Αυτή η υπενθύμιση υπάρχει διαθέσιμη δεξιά , πατώντας επάνω στο ερωτηματικό. 

  Επιβεβαίωση συνθηματικού:  Υποχρεωτικό πεδίο.  Επαναλαμβάνει  το συνθηματικό. 

 

 
 

 

 

 Όνομα  :  Υποχρεωτικό πεδίο. 

 Επώνυμο  :  Υποχρεωτικό πεδίο. 

 Τηλέφωνο :  Υποχρεωτικό πεδίο. Πληκτρολογούμε τον αριθμό του τηλ. βάζοντας μπροστά το 

0030. Αυτή η υπενθύμιση υπάρχει διαθέσιμη δεξιά , πατώντας επάνω στο ερωτηματικό. 

 Κινητό.   :  Υποχρεωτικό πεδίο. Πληκτρολογούμε τον αριθμό του τηλ. βάζοντας μπροστά το 

0030. Αυτή η υπενθύμιση υπάρχει διαθέσιμη δεξιά , πατώντας επάνω στο ερωτηματικό.  

 
ΣΗΜ : Εάν τα στοιχεία επικοινωνίας είναι ίδια  με τα στοιχεία του διαχειριστή, υπάρχει η δυνατότητα πατώντας  την 
επιλογή δεξιά : Αντιγραφή από  στοιχεία επικ/νίας , αυτά να αντιγραφούν  στην φόρμα των στοιχείων του 
διαχειριστή.  

 
Για να περάσει στο επόμενο βήμα πατάει πάνω δεξιά : Επόμενο. 

 

 



ΣΗΜ : Εάν υπάρχει κάποιο λάθος ή παράλειψη στα στοιχεία που έχει συμπληρώσει ο χρήστης , τότε θα εμφανιστεί το 

παρακάτω παράθυρο. Πατάει ΟΚ και η εφαρμογή εμφανίζει τα λάθη με κόκκινη επισήμανση . Προχωρά στην 

διόρθωση και ξαναπατάει  πάνω δεξιά :  

 

 

 
 

 

2ο Βήμα : Επιλογή Ρόλων :Το δεύτερο βήμα  έχει 6 ρόλους  προς επιλογή. Ο χρήστης  έχει την δυνατότητα να 

επιλέξει  πάνω από έναν ρόλο ανάλογα με την ιδιότητά του και  τις υπηρεσίες  που θέλει να έχει πρόσβαση. 

 Πατάει Υes για την επιλογή και την καταχώρηση Ρόλου. 

 

 Vessel Operator   

 Container Operator    

 Forwarder    

 Trucker   

 Tελ. Αντιπρόσωπος    

 Consignee   

  

 

 
 

Για να περάσει στο επόμενο βήμα πατάει πάνω δεξιά :  

 

 



ΣΗΜ :Για την επιλογή  Vessel Operator   & Container Operator  η  εφαρμογή περιέχει  λίστα με όλες τις Εταιρείες . 

 Ο χρήστης επιλέγει την εταιρεία που επιθυμεί, πατώντας  Select . Εμφανίζεται η λίστα . Με τα τόξα πάνω - κάτω κάνει 

την αναζήτηση και επιλέγει με μονό κλικ  επάνω της και  την μεταφέρει  με το τόξο στην δεξιά  λίστα . Σε 

περίπτωση που επιθυμεί να την  αφαιρέσει,  πατάει στο τόξο  .  

Την καταχωρεί πατώντας  Confirm . 

 

 

 

 
 

 

 

 

3ο Βήμα : Επιλογή Υπηρεσιών : Το τρίτο βήμα  έχει 7 στήλες και αφορά Χρεώσιμες υπηρεσίες. 

Ο χρήστης  ανάλογα με τον ρόλο που έχει καταχωρήσει στο 2ο βήμα , έχει την δυνατότητα να επιλέξει  και να 

προχωρήσει  σε αγορά σε αντίστοιχες  χρεώσιμες υπηρεσίες . 

 Κατηγορία : Ρόλος χρήστη 

 Υπηρεσία  : Διαθέσιμη υπηρεσία αναλόγως Ρόλου του χρήστη  

 Σχόλια . 

 Μονάδα μέτρησης . 

 Τιμή μονάδος σε Ευρώ.    

 Αγορά  : Ο χρήστης επιλέγει  πατώντας  στο διαθέσιμο πεδίο  

 Ποσότητα : Ο χρήστης αναγράφει  τον επιθυμητό αριθμό στο διαθέσιμο πεδίο .  



 
 

 

H εφαρμογή επιτρέπει σε 3 χρήστες την πρόσβαση στον λογαριασμό με μία χρέωση. 

 

Σε περίπτωση που ο διαχειριστής  του  λογιαριασμού  επιθυμεί πάνω από 3 χρήστες, επιλέγει το πεδίο Τιμή μονάδος 

(ΕUR)  και αναγράφει τον αριθμό χρηστών  στο πεδίο Ποσότητα . Για κάθε επιπλέον  χρήστη υπάρχει  χρέωση. 

 

 

 
 

Για να περάσει στο επόμενο βήμα πατάει πάνω δεξιά :  

 

 

 



4ο Βήμα : Ανακεφαλαίωση & Αποστολή : Στο τέταρτο και τελικό βήμα , ο χρήστης αποδέχεται τους  Όρους 

και  προϋποθέσεις του HPCS ( Terms & Conditions of HPCS),  επιλέγοντας το διαθέσιμο πεδίο . 

Έπειτα  πατάει  πάνω στο πεδίο  Δημιουργία συνθηματικού μιας χρήσης . 

 

 

 
 

Στην συνέχεια , εμφανίζεται στην οθόνη ένα αναδυόμενο παράθυρο που ζητάει την αποδοχή του χρήστη έτσι ώστε να 

σταλεί το συνθηματικό μιας χρήσης , στο κινητό του Νόμιμου Εκπρόσωπου. 

 

 

 

 
 

Μετάφραση : Το συνθηματικό μιας  χρήσης  θα σταλεί  στο κινητό του Νόμιμου Εκπρόσωπου. Χρησιμοποιήστε αυτό 

το συνθηματικό μιας  χρήσης  για να ολοκληρώσετε την διαδικασία επαλήθευσης. Θέλετε να συνεχίσετε ; 

 

 

 

 



Εφόσον επιλέξει ΟΚ, το συνθηματικό μιας  χρήσης  στέλνεται με μήνυμα στο κινητό του Νόμιμου Εκπρόσωπου. 

Το συνθηματικό μας  χρήσης  έχει διάρκεια ισχύος : 300 δευτερόλεπτα, που σημαίνει ότι ο χρήστης  πρέπει να 

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

επαναληφθεί η παραπάνω διαδικασία. 

 

 

 
 

Μετά την καταχώρηση του συνθηματικού,  επιλέγει  Αποστολή Δεδομένων  

 

 
 

 

Το παρακάτω  αναδυόμενο παράθυρο εμφανίζεται πάνω δεξιά. 

 

 

 
Η καταχώρηση έχει ολοκληρωθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Επιλέγοντας  την ένδειξη   ο χρήστης μπορεί να επιστρέψει στην εφαρμογή. 

ΣΗΜ:  Για να διαβάσει  τους όρους και προϋποθέσεις , ο χρήστης  επιλέγει  το αντίστοιχο πεδίο και εμφανίζεται ένα 

αναδυόμενο παράθυρο όπου και αναγράφονται αναλυτικά. 

 
 

Εφόσον όλα τα στοιχεία έχουν περαστεί σωστά , η εφαρμογή εμφανίζει στην οθόνη μία συνοπτική εικόνα των 

στοιχείων που έχει καταχωρήσει ο χρήστης , όπως και τυχόν παραγγελίες υπηρεσιών που έχει ζητήσει.  

 

Για να ολοκληρωθεί  η  εγγραφή  ο χρήστης  πρέπει να επιλέξει το πεδίο  εδώ .

 



Στην οθόνη  εμφανίζεται  το παρακάτω έγγραφο  που αναγράφει  τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσει. 

 



 


