
  

  

  

  

  

   

 

 

ADACOM 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ  
 

 

 

 
Οδηγίες Χρήσης Εγκεκριμένων Πιστοποιητικών σε 

Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Ηλεκτρονικής 

Υπογραφής εξ’ αποστάσεως  
 

  

 

    

  



1. Εισαγωγή  
Το συγκεκριμένο έγγραφο συμπεριλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες χρήσης για  την έκδοση Εγκεκριμένου 

Ψηφιακού Πιστοποιητικού σε εξ’ αποστάσεως Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Ηλεκτρονικής Υπογραφής 

(ΕΔΔΗΥ) και την χρήση του για ηλεκτρονική υπογραφή εγγράφων εξ’ αποστάσεως.  

 

2. Εγγραφή Χρήστη στο Portal   
Αρχικά θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στο ADACOM QTSP Services Portal, σύμφωνα με τη 

διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. 

 

2.1. Διαδικασία Δημιουργίας Λογαριασμού   
a) Για την εγγραφή σας στην υπηρεσία θα πρέπει να επισκεφτείτε το url και να επιλέξτε “Sign Up” 

 Για παραγωγή το https://aqs-portal.adacom.com 

 Για δοκιμαστικά πιστοποιητικά το https://aqs-portal-test.adacom.com 

 

 
  

b) Στη συνέχεια συμπληρώστε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και επιλέξτε “Submit”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/knousias/Desktop/Files/https
file:///C:/Users/knousias/Desktop/Files/https
https://aqs-portal.adacom.com/
https://aqs-portal.adacom.com/
https://aqs-portal.adacom.com/
https://aqs-portal.adacom.com/
https://aqs-portal.adacom.com/
https://aqs-portal.adacom.com/
file:///C:/Users/knousias/Desktop/Files/https
file:///C:/Users/knousias/Desktop/Files/https
https://aqs-portal.adacom.com/
https://aqs-portal.adacom.com/
https://aqs-portal.adacom.com/
https://aqs-portal.adacom.com/
https://aqs-portal.adacom.com/
https://aqs-portal.adacom.com/


 

 

 



 

 
 

  
Οι πληροφορίες που θα προσκομίσετε θα πρέπει να είναι έγκυρες και ακριβής, καθώς θα χρησιμοποιηθούν 

για την έκδοση του Εγκεκριμένου Ψηφιακού Πιστοποιητικού σας  

  

c) Μετά την επιλογή “submit”, θα λάβετε ένα απαντητικό email επιβεβαίωσης των στοιχείων. Το email 

θα σταλεί στην διεύθυνση email που έχετε δηλώσει στην παραπάνω φόρμα υποβολής.   

  

d) Επιβεβαιώστε την εγγραφή σας κάνοντας Click the link που υπάρχει στο email επιβεβαίωσης.  

   

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Η εγγραφή σας έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε να προχωρήσετε με την διαδικασία έκδοσης του ψηφιακού 

σας πιστοποιητικού όποτε εσείς επιθυμείτε.  

  

2.2. Διαδικασία Login    
a) Χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε browser επισκεφτείτε το ADACOM QTSP Services Portal  στο 

σύνδεσμο: 

▪ Για παραγωγή το https://aqs-portal.adacom.com 

▪ Για δοκιμαστικά πιστοποιητικά το https://aqs-portal-test.adacom.com 

  

b) Επιλέξτε “Login”  
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c) Πληκτρολογήστε το username και το password που είχατε επιλέξει κατά την διαδικασία εγγραφής 

(προηγούμενη φόρμα υποβολής) και πατήστε “Sign In”  

 

 
 

  

3. Διαδικασία Αίτησης Έκδοσης Πιστοποιητικού  
  

a) Για  την δημιουργία  μιας Αίτησης Έκδοσης Πιστοποιητικού, επιλέξτε από το μενού “Remote 

Certificate Applications”  

 

 



 
  

b) Στη συνέχεια, επιλέξτε το τύπο πιστοποιητικού που επιθυμείτε να εκδώσετε.   

• New Natural Person Certificate Application 

• New Natural Person Assoc. with Legal person Certificate Application 

  

 
 



 
 

 

 

 

c) Ελέγξτε την ορθότητα των στοιχείων που εμφανίζονται στην Αίτηση Έκδοσης. Μπορείτε να εισάγετε 

ή να διορθώσετε στοιχεία που πιθανόν να εμφανίζονται λάθος. Το ονοματεπώνυμο σας θα πρέπει να 

αναγράφεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τον οποίο αναγράφεται στον διαβατήριο ή στην 

ταυτότητά σας, διαφορετικά η Αίτηση θα απορριφθεί.  

  

d) Επιλέξτε την αποδοχή των όρων και της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων και πατήστε 

“Next”  

 

 
 

 



   

e) Επιλέξτε “Certificate Application PDF Download” για να κατεβάσετε την Αίτηση Έκδοσης 

πιστοποιητικού που δημιουργήσατε σε pdf format*  

  
Σημείωση: Σε περίπτωση που έχετε παραλάβει ήδη την αίτηση και την έχετε ήδη συμπληρώσει, παραλείψτε 

το συγκεκριμένο βήμα.  

  

f) Ανοίξτε την Αίτηση Έκδοσης πιστοποιητικού με Adobe Reader και:  

 Στην περίπτωση που δεν έχετε ένα Εγκεκριμένο Πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής 

σε ισχύ:  

▪ θα πρέπει να τυπώσετε την Αίτηση και να την υπογράψετε   

▪ μαζί με τα διαπιστευτήρια σας (επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας) να 

τα παραδώσετε αυτοπροσώπως ή να τα στείλετε με συστημένο ταχυδρομείο στην 

διεύθυνση:  

ADACOM LRA 

25 Kreontos Str. 10442 Athens, Greece 

Tel +30 210 5193740 

Email : lra@adacom.com  

  

 Στην περίπτωση που έχετε ένα Εγκεκριμένο Πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής σε 

ισχύ   

▪ μπορείτε να υπογράψετε ηλεκτρονικά την Αίτηση  και το αντίγραφο της ταυτότητας σας 

▪ επιλέξετε το button “+ Choose” ώστε να ανεβάσετε την ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη 

αίτηση  

▪     μεταφορτώσετε το έγγραφο από τον υπολογιστή σας 

▪     Επαναλάβετε τη διαδικασία για το αντίγραφο της ταυτότητας/διαβατηρίου σας  

▪     Πατήστε το “Upload File” 

  

Σημείωση: Θα πρέπει να ακολουθήσετε την ίδια διαδικασία για τα Διαπιστευτήρια σας (διαβατήριο ή 

ταυτότητα) τα οποία θα πρέπει επίσης να υπογράψετε ηλεκτρονικά πριν τα ανεβάσετε στο portal.  

  

Σημείωση: Μπορείτε να επαναλάβετε το ανέβασμα αρχείων όσες φορές επιθυμείτε  

 πηγαίνοντας στο My Account > My Certificate Applications >  

 επιλέγετε το ID της αίτησης   

 πατάτε “Next” και σας εμφανίζει πάλι την σελίδα που μπορείτε να ανεβάσετε κάποιο 

έγγραφο.  

  

g) Επιλέξτε “Finish”  

  

Μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος της Αίτησης Έκδοσης και των Διαπιστευτηρίων σας, θα λάβετε ένα 

απαντητικό email από την ADACOM LRA το οποίο θα σας ενημερώνει σχετικά.  

 

4. Έγκριση έκδοσης Εγκεκριμένου Ψηφιακού Πιστοποιητικού 
 
Θα ακολουθήσει μία διαδικασία επιβεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης και ταυτοποίησης των στοιχείων 

του χρήστη από την ADACOM και κατόπιν θα λάβετε μία ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για 

το αν η αίτησή σας εγκρίθηκε ή απορρίφθηκε. 

 

mailto:lra@adacom.com


Αν η αίτησή σας εγκρίθηκε θα λάβετε επίσης sms στο κινητό σας τηλέφωνο και συνεχίστε στο επόμενο βήμα 

για την έκδοση και παραλαβή του εγκεκριμένου ψηφιακού πιστοποιητικού 

 

 

5. Διαδικασία Έκδοσης Εγκεκριμένου Ψηφιακού Πιστοποιητικού με χρήση Mobile 

Application 
 

a) Για την διαδικασία έκδοσης του ψηφιακού πιστοποιητικού επισκεφτείτε το url και να πατήστε “Login” 

 Για παραγωγή το https://aqs-portal.adacom.com 

 Για δοκιμαστικά πιστοποιητικά το https://aqs-portal-test.adacom.com 

 

b) Επιλέξτε “My Certificate Applications”  

 

 
 

c) Στο κομμάτι που αφορά τον τύπο πιστοποιητικού για τον οποίο κάνατε την αίτηση πατήστε το “Enroll” 

στην ενότητα “Actions”. 

   

 

 
 

 

 

d) Step 1: Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής που διαθέτετε, επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο και 

προχωρήστε στην εγκατάσταση της εφαρμογής Authenticator App, σύμφωνα με τις οδηγίες. 

Μπορείτε να σκανάρετε και τον κωδικό οπτικής αναγνώρισης (QR Code) με κατάλληλη εφαρμογή έτσι 

ώστε να σας οδηγήσει στον κατάλληλο σύνδεσμο 
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e) Step 2: Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της εφαρμογής, θα πρέπει να κάνετε scan το μοναδικό QR 

Code με χρήση της εφαρμογής Authenticator App  

  

 
  

  

f) Step 3: Συμπληρώστε στην φόρμα τα κάτωθι: 

 Desired Certificate Password: Εισάγετε έναν νέο κωδικό (password) για το ψηφιακό σας 

πιστοποιητικό 



 Repeat Desired Certificate Password: Επαναλάβετε τον ίδιο κωδικό για επαλήθευση ότι το 

έχετε συμπληρώσει σωστά 

 OTP from Authenticator App: Εισάγετε τον κωδικό που εμφανίζεται στην εφαρμογή του 

κινητού σας τηλεφώνου 

 

 
Σημείωση: Το Certificate Password που θα επιλέξτε καθώς και το username που έχει εμφανιστεί, θα πρέπει 

να τα αποθηκεύσετε με ασφάλεια, καθώς θα είναι απαραίτητα για κάθε χρήση του Ψηφιακού σας 

Πιστοποιητικού για ηλεκτρονική υπογραφή    

  

 

 
 

g) Το Ψηφιακό σας Πιστοποιητικό έχει πλέον εκδοθεί και είναι έτοιμο για χρήση.  Πατήστε “OK” να 

κλείσετε το παράθυρο 

 

 

6. Διαδικασία Απομακρυσμένης Ψηφιακής Υπογραφής 
 

a) Για την διαδικασία απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής επισκεφτείτε το url και να πατήστε 

“Login” 

 Για παραγωγή το https://aqs-sign.adacom.com 
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 Για δοκιμαστικά πιστοποιητικά το https://aqs-sign-test.adacom.com 

 

 
 

 

b) Συμπληρώστε το username που εμφανίστηκε κατά την έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού και το 

Certificate Password που επιλέξατε στα προηγούμενα κεφάλαια και επιλέξτε “Sign In”  

  

 
 

c) Μέσω της επιλογής “Browse”, επιλέξτε το pdf αρχείο που θέλετε να υπογράψετε.  
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d) Στο παράθυρο που εμφανίζεται  ορίστε το σημείο που θέλετε να τοποθετήσετε την υπογραφή και 

πατήστε πάνω στο κουμπί  “Sign”.  

 

 
  

  

e) Θα σας ζητηθεί να εισάγετε στην επιλογή “Password” το Certificate password και στην επιλογή 

“Extended Password” το OTP password. Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει SMS επιλέξτε το “Get SMS 

PassCode” για να σας αποσταλεί το OTP μέσω SMS. Αν έχετε επιλέξει την εφαρμογή στο κινητό 

τηλέφωνο συμπληρώστε το OTP που εμφανίζεται 

 

f) Επιλέξτε “Apply” 

  

g) Η υπογραφή σας εμφανίζεται στο έγγραφο στο σημείο που επιλέξατε  

 



 
h) Επιλέξτε “Done” να ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική υπογραφή του εγγράφου 

 

i) Τέλος μπορείτε να κατεβάσετε ένα αντίγραφο του υπογεγραμμένου εγγράφου “Download copy”  

  

 

 

  

  

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ADACOM Support Team: 

Email: Customer-support@adacom.com 

Τηλέφωνο: +30 210 9577255 

  

   


