
Η Εταιρεία µας, στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Ν. 3691/2008 για τις 
Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, σχετικά µε την πρόληψη της νοµιµοποίησης εσόδων 
από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, αλλά και την προστασία 
των συµφερόντων και συναλλαγών κάθε συναλλασσόµενου οφείλει, όπως και κάθε ΕΠΕΥ, να 
πιστοποιεί και να επαληθεύει την ταυτότητα κάθε συναλλασσόµενου µε αυτήν. 
 
Τα στοιχεία που απαιτούνται κατ’ ελάχιστον για την πιστοποίηση της ταυτότητας των πελατών 
(φυσικών και νοµικών προσώπων) και τα απαιτούµενα έγγραφα για την επαλήθευση των εν λόγω 
στοιχείων είναι ενδεικτικά τα εξής:  
 
  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ (∆ΙΑΖΕΥΚΤΙΚΑ 

‘Η ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) 
Α. Φυσικά Πρόσωπα  
- Ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο  
- Αριθµός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου 

και εκδούσα αρχή  
- Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης  
 

- ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας  
- ∆ιαβατήριο σε ισχύ  
- Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώµατα 

Ασφαλείας και στις Ένοπλες ∆υνάµεις  
 

- Παρούσα διεύθυνση κατοικίας  
- Τηλέφωνο επικοινωνίας  
 

- Πρόσφατος λογαριασµός Οργανισµού 
Κοινής Ωφελείας  

- Μισθωτήριο Συµβόλαιο που έχει κατατεθεί 
σε ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.)  

- Εκκαθαριστικό Σηµείωµα ή λοιπά έγγραφα 
εκδόσεως ∆.Ο.Υ.  

- Άδεια διαµονής ή παραµονής σε ισχύ  
 

- Ασκούµενο επάγγελµα (ανεξαρτήτως αν 
πρόκειται για ιδιώτη ή επαγγελµατία)  

 

- Βεβαίωση του εργοδότη  
- Εκκαθαριστικό Σηµείωµα ή λοιπά έγγραφα 

εκδόσεως ∆.Ο.Υ.  
- Αντίγραφο πρόσφατης µισθοδοσίας  
- Επαγγελµατική ταυτότητα  
- Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα  
 

- Αριθµός φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.)  
 

- Εκκαθαριστικό Σηµείωµα ή λοιπά έγγραφα 
εκδόσεως ∆.Ο.Υ.  

 
- Επαλήθευση των εισοδηµάτων του πελάτη 
 

- Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σηµείωµα 
φορολογίας εισοδήµατος 

 
Β. Ανώνυµες εταιρίες (Α.Ε.) και εταιρίες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  
- Επωνυµία, έδρα, σκοπός, ονόµατα των 

µελών του διοικητικού συµβουλίου και, 
προκειµένου για Ε.Π.Ε., τα ονόµατα των 
εταίρων της  

 

- ΦΕΚ όπου έχει δηµοσιευθεί περίληψη του 
καταστατικού και η εκπροσώπηση της Α.Ε. 
ή Ε.Π.Ε., καθώς και τυχόν τροποποιήσεις 
του καταστατικού ή της εκπροσώπησης  

 
- Νόµιµοι εκπρόσωποι της εταιρείας και τα 

στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητάς τους, 
καθώς και των τυχόν πραγµατικών 
δικαιούχων, όπως ορίζονται στον Πίνακα Α,  

- Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)  

- Τα κατά περίπτωση οριζόµενα έγγραφα 
στον Πίνακα Α (για τους νοµίµους 
εκπροσώπους και τυχόν πραγµατικούς 
δικαιούχους)  

- Εκκαθαριστικό Σηµείωµα ή λοιπά έγγραφα 
εκδόσεως ∆.Ο.Υ. (για το νοµικό πρόσωπο)  

 
Γ. Προσωπικές εταιρίες  
- Επωνυµία, έδρα, διάρκεια, σκοπός, 

ονόµατα εταίρων  
- Νόµιµοι εκπρόσωποι της εταιρίας και τα 

στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητάς τους, 
καθώς και των τυχόν πραγµατικών 

- Αντίγραφο του αρχικού καταστατικού που 
έχει κατατεθεί στο Πρωτοδικείο, καθώς και 
των τυχόν τροποποιήσεών του  

- Σα κατά περίπτωση οριζόµενα έγγραφα 
στον Πίνακα Α (για τους νοµίµους 



δικαιούχων  
- Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)  

εκπροσώπους και τυχόν πραγµατικούς 
δικαιούχους)  

- Εκκαθαριστικό σηµείωµα ή λοιπά έγγραφα 
εκδόσεως ∆.Ο.Υ. (για το νοµικό πρόσωπο)  

 
∆. Λοιπά Νοµικά Πρόσωπα ή σχήµατα ή οντότητες χωρίς νοµική προσωπικότητα  
- Επωνυµία, έδρα, διάρκεια, σκοπός  
- Νόµιµοι εκπρόσωποι, διευθυντικά όργανα 

και τα στοιχεία πιστοποίησης της 
ταυτότητάς τους καθώς και των τυχόν 
πραγµατικών δικαιούχων, όπως αυτά 
ορίζονται στον Πίνακα Α  

- Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)  

- Αντίγραφα των προβλεπόµενων 
νοµιµοποιητικών εγγράφων, καθώς και των 
τυχόν τροποποιήσεών τους  

- Σα κατά περίπτωση οριζόµενα έγγραφα 
στον Πίνακα Α (για τους νοµίµους 
εκπροσώπους και τυχόν πραγµατικούς 
δικαιούχους)  

- Εκκαθαριστικό σηµείωµα ή λοιπά έγγραφα 
εκδόσεως ∆.Ο.Υ. (για το νοµικό πρόσωπο)  

 
 


