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ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 

 

Έγγραφα ταυτοποίησης για την έκδοση Εγκεκριμένου 

Πιστοποιητικού Ηλεκτρονικής Υπογραφής Φυσικού Προσώπου που 

σχετίζεται με Νομικό Πρόσωπο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τα απαιτούμενα έγγραφα ταυτοποίησης για την έκδοση Εγκεκριμένης Ηλεκτρονικής Υπογραφής 

Φυσικού προσώπου είναι τα παρακάτω: 

1. Αποδεικτικό της ταυτότητας του Νόμιμου Εκπροσώπου και αποδεικτικό ταυτότητας του 

Υποκειμένου βάσει Εθνικού Δελτίου Ταυτότητας (για την Ελλάδα και την Κύπρο) ή Διαβατήριο 

το οποίο έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε άλλη χώρα, δεδομένου ότι το έγγραφο περιλαμβάνει 

έναν μοναδικό αριθμό που έχει  προσδιοριστεί από την Αρχή που εξέδωσε το έγγραφο.  

2. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Φυσικού Προσώπου που σχετίζεται με Νομικό 

Πρόσωπο. 

3. Πρόσφατο πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ ή/και οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό 

έγγραφο του Νομικού Προσώπου από το οποίο να προκύπτει η Επωνυμία, το ΑΦΜ και ο Νόμιμος 

Εκπρόσωπός του. 

4. Εάν το Υποκείμενο δεν είναι ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου, την 

εξουσιοδότηση από το Νόμιμο Εκπρόσωπο προς το Υποκείμενο με την οποία ο Νόμιμος 

Εκπρόσωπος χορηγεί το δικαίωμα υπογραφής στο Υποκείμενο (Η ADACOM θα παρέχει το 

κείμενο της εξουσιοδότησης σε αυτή την περίπτωση). 

Σημείωση: στην περίπτωση αποστολής των εγγράφων με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή ταχυδρομείου στο 

γραφείο της Τοπικής Αρχής Εγγραφής της ADACOM ή άλλης τοπικής Αρχής Εγγραφής που έχει 

εξουσιοδοτηθεί από την ADACOM, θα πρέπει να αποσταλεί η ταυτότητα ή το διαβατήριο του Νόμιμου 

Εκπροσώπου/Υποκειμένου σε επικυρωμένο αντίγραφο από ΚΕΠ ή διοικητική αρχή ή Δικηγόρο και των 

υπ’ αριθ. 2 και 4 παραπάνω εγγράφων με θεώρηση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη διοικητική αρχή. 

Το υπ’ αριθμό 3 έγγραφο μπορεί να αποσταλεί με επικύρωση από το ΓΕΜΗ. 

Η επικύρωση των ανωτέρω εγγράφων πρέπει να είναι στην ελληνική, αγγλική, γαλλική ή γερμανική 

γλώσσα. Σε περίπτωση εγγράφων που έχουν εκδοθεί σε γλώσσα διαφορετική από τις παραπάνω, η 

επικύρωση πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση σε μία από τις γλώσσες που αναφέρθηκαν 

ανωτέρω.  

Τα έγγραφα ταυτοποίησης γίνονται δεκτά εφόσον είναι επικυρωμένα εντός έξι (6) μηνών πριν από την 

υποβολή του εντύπου Αίτησης. 

 

 


