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1. Εισαγωγή 
 

Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία εγγραφής σας στο 

AQS portal της ADACOM και την διαδικασία έκδοσης εξ αποστάσεως εγκεκριμένης 

ηλεκτρονικής σφραγίδας νομικού προσώπου. 

2. Εγγραφή Χρήστη στο AQS portal   
 

 

Θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο AQS portal της ADACOM 

ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. 

Σημείωση: Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο AQS portal παρακαλούμε ακολουθήστε τις 

οδηγίες της παραγράφου 4- Οδηγίες Σύνδεσης στον λογαριασμό σας. 

1. Επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο και επιλέξτε “Εγγραφή”: https://aqs-

portal.adacom.com/aqs-portal/landing.xhtml   

 
Εικόνα 1- Adacom’s AQS Portal 

 

2. Συμπληρώστε όλα τα στοιχεία που σας ζητούνται στην παρακάτω Φόρμα Εγγραφής και 

επιλέξτε “ Επόμενο” 

Σημείωση: Οι πληροφορίες που θα προσκομίσετε θα πρέπει να είναι έγκυρες και ακριβείς,                          

καθώς θα χρησιμοποιηθούν για την έκδοση της Εγκεκριμένης Ηλεκτρονικής Υπογραφής σας. 

https://aqs-portal.adacom.com/aqs-portal/landing.xhtml
https://aqs-portal.adacom.com/aqs-portal/landing.xhtml


   

 

Κρέοντος 25, GR 10442 Αθήνα, T: +30 210 5193740  

 http: www.adacom.com  3
 | Σελ. 

 

 e-mail: lra@adacom.com     

 
Εικόνα 2-Φόρμα Εγγραφής 

3. Ολοκληρώστε την δημιουργία του λογαριασμού σας συμπληρώνοντας τα στοιχεία που 

σας ζητούνται σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα και πατήστε Επόμενο. 

 
Εικόνα 3-Φόρμα Εγγραφής-Δημιουργία Λογαριασμού 

4. Μετακινήστε τη γραμμή κύλισης προς τα κάτω προκειμένου να διαβάσετε και να 

αποδεχτείτε τους όρους και προυποθέσεις καθώς και την δήλωση απορρήτου της 

ADACOM και επιλέξτε “Υποβολή”. 
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Εικόνα 4-Φόρμα Εγγραφής- Αποδοχή όρων 

 

5. Ο λογαριασμός σας έχει δημιουργηθεί επιτυχώς και έχετε λάβει ένα email για την 

ενεργοποίηση του. 

 
Εικόνα 5-Ολοκλήρωση Εγγραφής 
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6. Μόλις πατήσετε στον σύνδεσμο που λάβατε μέσω του email σας, ο λογαριασμός θα 

επαληθευτεί και στη συνέχεια θα μπορέσετε να συνδεθείτε σε αυτόν. 

 

 
Εικόνα 6-Επαλήθευση λογαριασμού 
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3. Οδηγίες σύνδεσης στον λογαριασμό σας 
 

1. Επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο και επιλέξτε “Σύνδεση”: https://aqs-

portal.adacom.com/aqs-portal/landing.xhtml Εισάγετε το Όνομα Χρήστη ή το Email και 

τον Κωδικό που ορίσατε κατά την εγγραφή σας στο AQS portal και πατήστε Σύνδεση. 

 
Εικόνα 7-Σύνδεση χρήστη 

2. Θα σας αποσταλλεί στο email σας ένας κωδικός OTP, θα τον εισάγετε στο σχετικό πεδίο 

και θα πατήσετε Υποβολή. 

 
Εικόνα 8- Επαλήθευση με κωδικό OTP 

 

 

 

 

 

https://aqs-portal.adacom.com/aqs-portal/landing.xhtml
https://aqs-portal.adacom.com/aqs-portal/landing.xhtml
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3. Έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό σας με επιτυχία. Καλωσήλθατε! 

  

Εικόνα 9- AQS portal- Αρχική Σελίδα 

 

 

4. Οδηγίες για την αίτηση έκδοσης της ηλεκτρονικής σας 

υπογραφής  
 

Μόλις ολοκληρώσετε την παραγγελία σας μέσω του eshop της ADACOM θα λάβετε στο email 

σας τον αριθμό παραγγελίας τον οποίο θα χρησιμοποιήσετε στο AQS portal όπως φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα. 

1. Από το αριστερό μενού θα επιλέξετε το πεδίο Αίτηση Πιστοποιητικού και θα 

καταχωρήσετε τον τον αριθμό παραλαβής του πιστοποιητικού σας και θα πατήσετε το 

Submit 

 



   

 

Κρέοντος 25, GR 10442 Αθήνα, T: +30 210 5193740  

 http: www.adacom.com  8
 | Σελ. 

 

 e-mail: lra@adacom.com     

 
 

Εικόνα 10- Αίτηση Ηλεκτρονικής υπογραφής 

Το email που λαμβάνετε είναι σαν το παρακάτω: 

 

 
Εικόνα 11-Αριθμός Παραλαβής Πιστοποιητικού 

2. Στην συνέχεια, θα δείτε τις πληροφορίες των στοιχείων της παραγγελία σας, θα πρέπει να 

αποδεχτείτε του όρους και προϋποθέσεις  και στη συνέχεια να επιλέξετε το κουμπί 

“Επόμενο” για να συνεχίσετε. 
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Εικόνα 12-Στοιχεία Παραγγελίας& αποδοχής όρων 

 
3. Στις πληροφορίες Φυσικού Προσώπου θα δείτε τα στοιχεία σας να είναι συμπληρωμένα 

(έχουν συμπληρωθεί αυτόματα κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας).  

Θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι τα στοιχεία σας είναι σωστά, και σε περίπτωση που 

εντοπίσετε πιθανό λάθος σε κάποιο από τα πεδία, έχετε τη δυνατότητα να τα διορθώσετε.  

Για παράδειγμα, το ονοματεπώνυμο σας θα πρέπει να αναγράφεται με τον ίδιο ακριβώς 

τρόπο με τον οποίο αναγράφεται στο διαβατήριο ή στην ταυτότητά σας, διαφορετικά η 

αίτηση σας θα απορριφθεί.  

 
Εικόνα 13- Φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων 

4. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί Νέο νομικό πρόσωπο για να 

συμπληρώσετε τα στοιχεία του Νομικού Προσώπου καθώς και του εξουσιοδοτημένου 

εκπροσώπου.  
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Εικόνα 14- Δημιουργία Νομικού Προσωπου 

5. Τα στοιχεία του Νομικού προσώπου θα πρέπει να συμπληρωθούν ακριβώς όπως 

αναγράφονται στα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας και στο επαγγελματικό 

επιμελητήριο. Το ίδιο ισχύει και για τα στοιχεία του Εκπροσώπου του Νομικού Προσώπου. 

 

 Εικόνα 15- Συμπλήρωση στοιχείων Νομικού Προσώπου & Εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου 

 

6. Στην συνέχεια πριν επιλέξετε το κουμπί Ολοκλήρωση κατεβάστε την αίτηση σας για ψηφιακό 
πιστοποιητικό.  



   

 

Κρέοντος 25, GR 10442 Αθήνα, T: +30 210 5193740  

 http: www.adacom.com  11
 | Σελ. 

 

 e-mail: lra@adacom.com     

 Εικόνα 16- Ολοκλήρωση αίτησης 

 

 

5. Οδηγίες για την ταυτοποίηση 
 

 
Η ταυτοποίηση σας μπορεί να ολοκληρωθεί με μία από τις παρακάτω μεθόδους: 

 

1. μέσω φυσικής παρουσίας 

Εάν επιλέξετε αυτή τη μέθοδο ταυτοποίησης θα πρέπει να μας αποστείλετε τα 

ακόλουθα έγγραφα σε πρωτότυπη μορφή στα γραφεία μας στην διεύθυνση 

(ADACOM , Κρέοντος 25, T.K. 10442, Αθήνα, υπόψιν ADACOM LRA): 

✓ Έγγραφο ταυτοποίησης του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί το 

πιστοποιητικό το οποίο είναι νομίμως εξουσιοδοτημένο: Ταυτότητα ή 

Διαβατήριο επικυρωμένο ως προς το ακριβές αντίγραφο από ΚΕΠ, 

δικηγόρο ή οποιαδήποτε διοικητική αρχή. 

✓ Το έντυπο της αίτησης που κατεβάσατε από το AQS portal το οποίο θα 

πρέπει να επικυρωθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής σας μέσω ΚΕΠ ή 

οποιαδήποτε διοικητική αρχή. 

✓ Πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ ή/και οποιοδήποτε άλλο 

νομιμοποιητικό έγγραφο του Νομικού Προσώπου από το οποίο να 

προκύπτει η Επωνυμία, ο ΑΦΜ και ο/οι Νόμιμος/οι Εκπρόσωπός/οι του. 

✓ Εξουσιοδότηση με την οποία ο αιτών εξουσιοδοτείται από το Νομικό 

Πρόσωπο να ζητήσει την έκδοση ηλεκτρονικής υπογραφής. 

 

2. μέσω εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής 

Εάν ο Συνδρομητής έχει στην κατοχή του Εγκεκριμένο Πιστοποιητικό 

Ηλεκτρονικής Υπογραφής σε ισχύ, μπορεί να υπογράψει ψηφιακά τα 
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απαιτούμενα έγγραφα ταυτοποίησης και να τα αποστείλει μέσω email στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση lra@adacom.com  ή να τα ανεβάσει μέσω του προφίλ του 

στο AQS portal της ADACOM. 

Ο Συνδρομητής θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι το Εγκεκριμένο Πιστοποιητικό του 

έχει εκδοθεί αρχικά βάσει φυσικής ταυτοποίησης. 

Η ανανέωση πιστοποιητικού με τη χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου επιτρέπεται 

μόνο μία φορά. Ο Συνδρομητής θα πρέπει να ταυτοποιηθεί ξανά μέσω φυσικής 

παρουσίας κατά την επόμενη ανανέωση πιστοποιητικού 

 

Για τα απαιτούμενα έγγραφα ταυτοποίησης ανά τύπο πιστοποιητικού δείτε 

αναλυτικά εδώ. 

 

Επεξεργασία αίτησης 

Η αίτηση σας είναι υπό επεξεργασία και θα ελεγχθεί από το τμήμα LRA/RA της 

ADACOM:  

➢ Εάν η ταυτοποίηση σας είναι επιτυχής, το τμήμα LRA/RA θα εγκρίνει το 

αίτημα σας και θα λάβετε ενημέρωση μέσω email και sms στο κινητό σας 

τηλέφωνο, προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσετε με τα βήματα που 

περιγράφονται στην παράγραφο 6. 

➢ Εάν η ταυτοποίηση σας δεν είναι επιτυχής, το τμήμα LRA/RA θα απορρίψει το αίτημα 

σας και θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία ακολουθώντας τα βήματα από την 

αρχή της παραγράφου 4 (Οδηγίες για την αίτηση έκδοσης της ηλεκτρονικής σας 

υπογραφής ). 

 

6. Οδηγίες για την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής σφραγίδας 
 

Για να παραλάβετε και να ενεργοποιήσετε την εγκεκριμένη ηλεκτρονική σας σφραγίδα θα πρέπει 

να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 

1. Από το αριστερό μενού επιλέγετε Αρχική και στη συνέχεια το κουμπί . 

 
Εικόνα 17- Λίστα Υποβληθέντων Αιτήσεων σε εκρεμμότητα 

mailto:lra@adacom.com
https://pki.adacom.com/repository/downloads/identity/%CE%9B%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%91_%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%94%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%A9%CE%9D_%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%A9%CE%9D_%CE%A4%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf
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2. Στην εισαγωγή που θα εμφανιστεί επιλέγετε το Επόμενο. 

 
Εικόνα 18-Εισαγωγή 

3. Στο τελευταίο βήμα θα πρέπει να κρατήσετε το όνομα χρήστη RSA που έχει δημιουργηθεί 

από το σύστημα καθώς θα το χρησιμοποιείτε για την είσοδο σας στην σελίδα www.aqs-

sign.adacom.com προκειμένου να υπογράφετε τα έγγραφα σας. 

Στη συνέχεια θα ορίσετε: 

1. τον επιθυμητό κωδικό πρόσβασης του πιστοποιητικού σας. 

2. θα επαναλάβετε τον επιθυμητό κωδικό πρόσβασης. 

3. θα εισάγετε τον κωδικό OTP από την εφαρμογή αυθεντικοποιησης.  

 
Εικόνα 19-Ενεργοποίηση Ηλεκτρονικής υπογραφής 

 

http://www.aqs-sign.adacom.com/
http://www.aqs-sign.adacom.com/
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4. Το πιστοποιητικό σας δημιουργήθηκε επιτυχώς! 

 

 
Εικόνα 20-Επιτυχής ενεργοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής 

5. Από την επιλογή “Τα πιστοποιητικά μου” που θα βρείτε στο μενού αριστερά μπορείτε να 

δείτε τις πληροφορίες του πιστοποιητικού (τα στοιχεία του, ημερομηνία λήξης κ.α), τα 

ενεργά πιστοποιητικά σας αλλά και το σύνολο των πιστοποιητικών σας. Σε αυτό το σημείο 

μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε το πιστοποιητικό σας όπως για παράδειγμα να το 

κατεβάσετε ή να το ανακαλέσετε εφόσον χρειαστεί. 

 
Εικόνα 21- Τα πιστοποιητικά μου 
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