
Πύλη Προμηθευτών PPG

Εγγραφή & Ενεργοποίηση Λογαριασμού



Βήμα 1: Ακολουθήστε τον σύνδεσμο 

από το email πρόσκλησής σας για να 

συνδεθείτε

• Για να προβάλετε το email στην τοπική 

γλώσσα, επιλέξτε τη γλώσσα από τον πίνακα 

στο επάνω μέρος του email 

• Κάντε κλικ στο κουμπί Register Now 

(Εγγραφή τώρα)
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Βήμα 2: Συνεχίστε με την 

Εγγραφή
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• Επιλέξτε μια διαφορετική γλώσσα στην επάνω 

δεξιά γωνία για να ολοκληρώσετε την εγγραφή 

όπως επιθυμείτε

• Κάντε κλικ στο κουμπί Continue with 

Registration (Συνεχίστε με την Εγγραφή)



Βήμα 3: Δημιουργία λογαριασμού
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• Διαβάστε τις ειδοποιήσεις Privacy (Ιδιωτικό 
απόρρητο)

• Καταχωρίστε First Name (Όνομα) και Last 
Name (Επίθετο)

• Καταχωρίστε Phone Number (Αριθμός 
τηλεφώνου)

• Επιλέξτε Preferred Time Zone (Προτιμώμενη 
ζώνη ώρας)

• Καταχωρίστε το Email σας

• Καταχωρίστε το Password (Κωδικός 
πρόσβασης)

• Καταχωρίστε ξανά το Password (Κωδικός 
πρόσβασης)

• Διαβάστε και αποδεχτείτε τους Terms and 
Conditions (Όροι και προϋποθέσεις)

• Κάντε κλικ στο κουμπί Create Account 
(Δημιουργία λογαριασμού)



Βήμα 4: Καλώς ήρθατε

• Συνδεθείτε στον νέο σας λογαριασμό

• Καταχωρίστε το Password (Κωδικός 

πρόσβασης)

• Κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο)

• Στη σελίδα Welcome to Supplier Registration 

(Καλώς ήρθατε στην Εγγραφή 

Προμηθευτών), κάντε κλικ στο κουμπί Next 

(Επόμενο)

Σημείωση: Τα πράσινα σημάδια ελέγχου στο 

αριστερό μενού υποδεικνύουν ότι στην ενότητα 

έχουν εισαχθεί όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες. 

Ωστόσο, ελέγχετε πάντα για να βεβαιωθείτε ότι οι 

προαιρετικές πληροφορίες έχουν εισαχθεί όπως 

επιθυμείτε.

Αν εμφανιστεί ένα γκρίζο τρίγωνο, κάντε κλικ στον 

τίτλο της ενότητας για να επιστρέψετε στην ενότητα 

προκειμένου να συμπληρώσετε τυχόν απαιτούμενα 

δεδομένα που λείπουν.
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• Κάντε κλικ στο ? επάνω δεξιά για βοήθεια στη σελίδα

• Κάντε κλικ στο ? δίπλα στο όνομα του πεδίου για 

περισσότερες λεπτομέρειες



Βήμα 5: Επισκόπηση Εταιρείας

Συμπληρώστε τα στοιχεία στην ενότητα Company 
Overview (Επισκόπηση εταιρείας):

• Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία στην ενότητα 
Company Overview (Επισκόπηση εταιρείας): 

o Country of Origin* (Χώρα προέλευσης*) - η 

χώρα στην οποία βρίσκεται η εταιρεία σας. 
Αυτό θα καθορίσει πρόσθετες πληροφορίες 
που μπορεί να απαιτηθούν, οι οποίες θα 
εμφανιστούν στην ενότητα Additional Questions 
(Επιπρόσθετες ερωτήσεις)

o Does your business have a DUNS number?* 
(Η επιχείρησή σας έχει αριθμό DUNS;*) - ένα 
εννιαψήφιο αναγνωριστικό για επιχειρήσεις που 
εκδίδεται από την Dun & Bradstreet

o Legal Structure* (Νομική δομή*) - μια δομή 
ιδιοκτησίας επιχείρησης ή μια μορφή 
επιχείρησης. Στις επιλογές περιλαμβάνονται 
ΕΠΕ, ΟΕ/ΕΕ, ατομική επιχείρηση, ανώνυμη 
εταιρεία κ.λπ.

o Tax ID Number* (ΑΦΜ*) 

• Συμπληρώστε τυχόν προαιρετικές πληροφορίες όπως 
θέλετε

• Κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο)
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• Κάντε κλικ στο ? επάνω δεξιά για βοήθεια στη σελίδα

• Κάντε κλικ στο ? δίπλα στο όνομα του πεδίου για 

περισσότερες λεπτομέρειες



Βήμα 6: Στοιχεία επιχείρησης

Συμπληρώστε τα στοιχεία στην ενότητα Business 
Details (Στοιχεία επιχείρησης):

• Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία στην ενότητα 
Business Details (Στοιχεία επιχείρησης): 

o Commodity Codes* (Κωδικοί 
εμπορευμάτων*) - κωδικός που προσδιορίζει 
το είδος των αγαθών ή της υπηρεσίας που 
παρέχει η εταιρεία σας

o Please select any currencies supported by 
your organization* (Επιλέξτε τα νομίσματα 
που υποστηρίζονται από τον οργανισμό 
σας*) - κάντε κλικ στο Edit (Επεξεργασία) και, 
στη συνέχεια, επιλέξτε όλα όσα ισχύουν

o Is your company involved in any of the 
following activities?* (Εμπλέκεται η εταιρεία 
σας σε κάποια από τις ακόλουθες 
δραστηριότητες*); - κάντε κλικ στο Edit 
(Επεξεργασία) και, στη συνέχεια, επιλέξτε όλα 
όσα ισχύουν

• Συμπληρώστε τυχόν προαιρετικές πληροφορίες όπως 
θέλετε

• Κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο)
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• Κάντε κλικ στο ? επάνω δεξιά για βοήθεια στη σελίδα

• Κάντε κλικ στο ? δίπλα στο όνομα του πεδίου για 

περισσότερες λεπτομέρειες



Βήμα 7: Διευθύνσεις

Συμπληρώστε τα στοιχεία στην ενότητα Addresses 
(Διευθύνσεις):

• Κάντε κλικ στο κουμπί Add Address (Προσθήκη 
διεύθυνσης)

• Συμπληρώστε τις απαιτούμενες Address Details 
(Λεπτομέρειες διεύθυνσης):

o What would you like to label this address?* (Πώς θέλετε 
να ονομάσετε αυτήν τη διεύθυνση;*) - όνομα διεύθυνσης, 
π.χ. Κεντρικά, Γραφείο Χιούστον

o Which of the following business activities take place at 
this address? (select all that apply)* (Ποιες από τις 
παρακάτω επιχειρηματικές δραστηριότητες 
πραγματοποιούνται σε αυτήν τη διεύθυνση; (επιλέξτε 
όλα όσα ισχύουν)*) - επιλογές: Λήψη παραγγελιών, Λήψη 
πληρωμών κ.λπ.

o How would you like to receive purchase orders for this 
fulfillment address?* (Πώς θα θέλατε να λαμβάνετε 
εντολές αγοράς για αυτήν τη διεύθυνση εκτέλεσης 
παραγγελιών;*) - π.χ. μέσω email

o Country* (Χώρα*) - χώρα της διεύθυνσης

o Address Line 1* (Διεύθυνση, γραμμή 1*) - οδός/αριθμός

o City/Town* (Πόλη*) - πόλη / κωμόπολη διεύθυνσης

o Contact Label* (Ετικέτα επικοινωνίας*) - κύρια ετικέτα 
επικοινωνίας

o First Name* (Όνομα*) - όνομα αρμοδίου επικοινωνίας

o Last Name* (Επώνυμο*) - επώνυμο αρμοδίου επικοινωνίας

o Email* (E-mail*) - διεύθυνση email αρμοδίου επικοινωνίας

o Phone* (Τηλέφωνο*) - αριθμός τηλεφώνου αρμοδίου 
επικοινωνίας

• Κάντε κλικ στο κουμπί Save Changes (Αποθήκευση 
αλλαγών)

• Κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο)
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Οι προμηθευτές πρέπει να έχουν μια κύρια διεύθυνση και 

διεύθυνση εμβασμάτων στο αρχείο, ακόμη και αν είναι οι ίδιες.



Συμπληρώστε τα στοιχεία στην ενότητα Contacts
(Αρμόδιοι επικοινωνίας)

• Κάντε κλικ στο κουμπί Add Contact 
(Προσθήκη αρμοδίου επικοινωνίας)

• Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία στο 
Contact Details (Στοιχεία αρμοδίου 
επικοινωνίας): 

o Contact Label* (Ετικέτα επικοινωνίας*) -
μια συγκεκριμένη ομάδα στην οποία ανήκει ο 
αρμόδιος επικοινωνίας (π.χ. πάροχος 
υπηρεσιών)

o First Name* (Όνομα*) - όνομα αρμοδίου 
επικοινωνίας

o Last Name* (Επώνυμο*) - επώνυμο 
αρμοδίου επικοινωνίας

o Email* (E-mail*) - διεύθυνση email αρμοδίου 
επικοινωνίας

o Phone* (Τηλέφωνο*) - αριθμός τηλεφώνου 
αρμοδίου επικοινωνίας

• Κάντε κλικ στο κουμπί Save Changes 
(Αποθήκευση αλλαγών)

• Κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο)
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Κάθε εγγραφή διεύθυνσης πρέπει να έχει έναν σχετιζόμενο 

αρμόδιο επικοινωνίας. Μπορεί να είναι ο ίδιος αρμόδιος 

επικοινωνίας

Βήμα 8: Αρμόδιοι επικοινωνίας



Συμπληρώστε τα στοιχεία στην ενότητα Diversity

(Ποικιλομορφία)

• Κάντε κλικ στο κουμπί Add Diversity 

Classification (Προσθήκη ταξινόμησης 

ποικιλομορφίας)

• Επιλέξτε την ισχύουσα Small Business 

Status and Diversity Classification 

(Κατάσταση μικρής επιχείρησης και 

Ταξινόμηση ποικιλομορφίας)

• Κάντε κλικ στο κουμπί Done (Τέλος)

• Κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο)
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Με βάση την ταξινόμηση ή τις ταξινομήσεις που έχουν 

επιλεγεί, θα εμφανιστούν πρόσθετα πεδία, ώστε να μπορούν 

να μεταφορτωθούν τα ισχύοντα πιστοποιητικά.

Βήμα 9: Ποικιλομορφία



Συμπληρώστε τα στοιχεία στην ενότητα Insurance 
(Ασφάλιση):

• Κάντε κλικ στο κουμπί Add Insurance 
(Προσθήκη ασφάλισης)

• Επιλέγω την ισχύουσα Insurance 
(Ασφάλιση)

• Συμπληρώστε τις απαιτούμενες λεπτομέρειες για 
την Insurance (Ασφάλιση):

• Policy Number* (Αριθμός πολιτικής*)

• Insurance Limit* (Ασφαλιστικό Όριο*)

• Expiration Date* (Ημερομηνία λήξης*)

• Insurance Provider* (Ασφαλιστικός 
Πάροχος*)

• Κάντε κλικ στο κουμπί Save Changes 
(Αποθήκευση αλλαγών)

• Κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο)
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Χρησιμοποιήστε το κουμπί Add Insurance (Προσθήκη 

ασφάλισης) για να επιλέξετε πρόσθετους τύπους ασφάλισης 

και να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα στοιχεία.

Βήμα 10: Insurance (Ασφάλιση)



Βήμα 11: Στοιχεία πληρωμής
Συμπληρώστε τα στοιχεία στην ενότητα Payment Information 
(Στοιχεία πληρωμής):

• Κάντε κλικ στο κουμπί Add Payment Information
(Προσθήκη στοιχείων πληρωμής) και κάντε μία από τις 
επιλογές: Direct Deposit (Απευθείας κατάθεση), Credit Card 
(Πιστωτική κάρτα), Check (Επιταγή) κ.λπ.

• Συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία Payment Details
(Στοιχεία πληρωμής) ανάλογα με τον τύπο πληρωμής που 
επιλέγετε [π.χ. Direct Deposit (ACH) (Απευθείας κατάθεση 
(ACH))]

o Payment Title* (Τίτλος πληρωμής*) - όνομα πληρωμής

o Country* (Χώρα*) - χώρα πληρωμής

o Payment Type* (Είδος πληρωμής*) - προεπιλογή από την 
προηγούμενη επιλογή

o Remittance Address* (Διεύθυνση εμβάσματος*) - υπάρχει 
διαθέσιμη επιλογή από διευθύνσεις που καταχωρίστηκαν 
προηγουμένως

o Electronic Remittance Email* (Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
εμβασμάτων*) - email για να λαμβάνετε πληροφορίες 
εμβασμάτων

o Currency* (Νόμισμα*) - νόμισμα πληρωμής

• Συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία στην ενότητα Bank 
Account (Τραπεζικός λογαριασμός):

o Country* (Χώρα*) - χώρα τραπεζικού λογαριασμού

o Bank Name* (Όνομα τράπεζας*) - όνομα τράπεζας του 
τραπεζικού λογαριασμού

o Account Holder's Name* (Όνομα κατόχου λογαριασμού*) -
όνομα και επώνυμο του κατόχου λογαριασμού

o Account Type* (Είδος λογαριασμού*) - π.χ. Checking 
(Όψεως), Savings (Ταμιευτήριο)

• Κάντε κλικ στο κουμπί Save Changes (Αποθήκευση 
αλλαγών)
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Η απευθείας κατάθεση είναι ο προτιμώμενος τρόπος 

πληρωμής της PPG.  

Με βάση τη χώρα της τράπεζας, ζητούνται τα σχετικά στοιχεία 

του τραπεζικού λογαριασμού.



Βήμα 11: Στοιχεία πληρωμής 

(συνέχεια)

Συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία στην 

ενότητα Additional Questions (Πρόσθετες 

ερωτήσεις):

• Προσθέστε Banking / Payment 

Documentation (Τραπεζικά 

έγγραφα/Παραστατικά πληρωμής)

o Για το Document 1* (Έγγραφο 1*), κάντε 

κλικ στο Select file (Επιλέξτε αρχείο) και 

μεταφορτώστε την τεκμηρίωσή σας

o Για το Document 2* (Έγγραφο 2*), κάντε 

κλικ στο Select file (Επιλέξτε αρχείο) και 

μεταφορτώστε την τεκμηρίωσή σας

• Κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο)
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Βήμα 12: Φορολογικά στοιχεία

Συμπληρώστε τα στοιχεία στην ενότητα Tax 

Information” (Φορολογικά στοιχεία):

• Κάντε κλικ στο κουμπί Add Tax Document

(Προσθήκη φορολογικού εγγράφου)

• Συμπληρώστε τις απαιτούμενες πληροφορίες 

στο Tax Document (Φορολογικό έγγραφο)

o Tax Type* (Είδος φόρου*) - π.χ. W-9

o Tax Document Name* (Όνομα 

φορολογικού εγγράφου*) - όνομα 

εγγράφου

o Κάντε κλικ στο κουμπί Save Changes 

(Αποθήκευση αλλαγών)

• Κάντε κλικ στο κουμπί Save Changes 

(Αποθήκευση αλλαγών)
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Ορισμένες προεπιλογές φορολογικού εγγράφου ενδέχεται να 

εμφανίζονται με βάση τη χώρα διεύθυνσης του προμηθευτή.



Βήμα 12: Φορολογικά στοιχεία 

(συνέχεια)
Εάν το φορολογικό έγγραφο που επιθυμείτε δεν 

εμφανίζεται κάτω από το κουμπί Add Tax 

Document (Προσθήκη φορολογικού 

εγγράφου), συμπληρώστε τα στοιχεία στην 

ενότητα Additional Questions (Επιπρόσθετες 

ερωτήσεις):

o Other Tax Document Types* (Άλλοι 

τύποι φορολογικών εγγράφων*) –

κάντε κλικ στο κουμπί Edit 

(Επεξεργασία)

o Επιλέξτε τις επιλογές που θέλετε

• Κάντε κλικ στο κουμπί Done (Τέλος)

• Κάντε κλικ στο κουμπί Select file (Επιλέξτε 

αρχείο) για να μεταφορτώσετε την 

τεκμηρίωσή σας

• Κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο)
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Ορισμένες προεπιλογές φορολογικού εγγράφου ενδέχεται να 

εμφανίζονται με βάση τη χώρα διεύθυνσης του προμηθευτή.



Βήμα 13: Συμμόρφωση

Συμπληρώστε τα στοιχεία στην ενότητα 
Compliance (Συμμόρφωση):

• Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για κάθε Policy 
(Πολιτική), διαβάστε την προσεκτικά και μετά 
επιλέξτε Yes (Ναι) ή No (Όχι) για να δηλώσετε 
συμμόρφωση

o PPG’s Global Supplier Code of 
Conduct* (Παγκόσμιος Κώδικας 
Δεοντολογίας Προμηθευτών της PPG*) 

o PPG’s Supplier Sustainability Policy* 
(Πολιτική Βιωσιμότητας Προμηθευτών 
της PPG*) 

o PPG’s Automotive Coatings Supplier 
Quality Requirements (Απαιτήσεις 
ποιότητας προμηθευτών επιστρώσεων 
χρώματος αυτοκινήτων της PPG)

• Διαβάστε τις λεπτομέρειες στην ενότητα Data 
Privacy (Ιδιωτικότητα δεδομένων) και 
απαντήστε στις σχετικές ερωτήσεις

• Διαβάστε τις λεπτομέρειες στην ενότητα 
Certificates (Πιστοποιητικά) και απαντήστε 
στις σχετικές ερωτήσεις

• Κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο)
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Ορισμένες επιλογές στις πολιτικές ενδέχεται να εμφανίζονται 

με βάση τη χώρα διεύθυνσης του προμηθευτή.



Βήμα 14: Επαλήθευση & Υποβολή

Τα πράσινα σημάδια ελέγχου στο αριστερό μενού 
υποδεικνύουν ότι όλες οι απαιτούμενες 
πληροφορίες έχουν καταχωριστεί σε κάθε ενότητα.

• Συμπληρώστε τις λεπτομέρειες στην ενότητα 
Certify & Submit (Επαλήθευση & Υποβολή):

o Preparer’s Initials* (Αρχικά συντάκτη*) 
- αρχικά ονόματος και επωνύμου, π.χ. 
BF

o Preparer’s Name* (Όνομα συντάκτη*) -
όνομα και επώνυμο

o Preparer’s Title* (Τίτλος συντάκτη*) -
π.χ. Ιδιοκτήτης

o Preparer’s Email Address* (Διεύθυνση 
e-mail συντάκτη*) - διεύθυνση email

o Certification* (Πιστοποίηση*) - πλαίσιο 
ελέγχου που επιβεβαιώνει ότι οι 
πληροφορίες που παρέχονται είναι 
ακριβείς

• Κάντε κλικ στο κουμπί Submit (Υποβολή)

• Θα λάβετε μια ειδοποίηση μέσω email ότι η 
εγγραφή ολοκληρώθηκε
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Εάν οι πληροφορίες είναι ελλιπείς, εμφανίζεται ένα 

προειδοποιητικό μήνυμα που παρουσιάζει την ενότητα που 

χρειάζεται προσοχή.


