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1. Εισαγωγή 

Στο παρόν εγχειρίδιο περιγράφονται το σύνολο των βημάτων τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσει ο 

πολίτης προκειμένου να υποβάλει ηλεκτρονικό αίτημα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών.  

 

 

2. Σύνδεση στη Πύλη ΕΡΜΗΣ 

Για την σύνδεση σας στην Πύλη ΕΡΜΗΣ πρέπει να πατήσετε το σύνδεσμο www.ermis.gov.gr  και θα 

κατευθυνθείτε στην ιστοσελίδα όπως αυτή φαίνεται στην παρακάτω εικόνα : 

 
Εικόνα 1 - Πύλη ΕΡΜΗΣ 

 

Στη συνέχεια πατήστε το σύνδεσμο Είσοδος, οπότε εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα : 

http://www.ermis.gov.gr/
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Εικόνα 2 – Είσοδος στην Πύλη ΕΡΜΗΣ 

 

Στη συνέχεια πληκτρολογείτε τους κωδικούς TAXISnet που ήδη διαθέτετε. Aν δεν έχετε, μπορείτε να 
ενημερωθείτε για τον τρόπο απόκτησης από το Εγχειρίδιο Οδηγιών για την απόκτηση κωδικών 
TAXISnet 
 

 

 
Εικόνα 3:  Οθόνη εισαγωγής κωδικών  

 

Στην συνέχεια επιλέξτε «Εξουσιοδότηση» και μεταφέρεστε στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.  
 

 
Εικόνα 4: Εξουσιοδότηση 

----------------------------- 

 

 

http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/Help/Manual/Taxisnet_registraton.pdf
http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/Help/Manual/Taxisnet_registraton.pdf


Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου 

 

Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης / Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 

σελίδα 5 / 8 

 

Τι σημαίνει η εξουσιοδότηση 
H Πύλη ΕΡΜΗΣ, υλοποιεί ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει στους πολίτες οι οποίοι έχουν ήδη κωδικούς 
πρόσβασης σε άλλη εφαρμογή της Δημόσιας Διοίκησης (TAXISnet), να αποκτούν χωρίς πρόσθετες 
διαδικασίες πρόσβαση στις υπηρεσίες της Πύλης. 
Αντίστοιχοι μηχανισμοί χρησιμοποιούνται σήμερα ευρέως στο Διαδίκτυο, επιτρέποντας στους χρήστες 
να διασυνδέονται σε ένα δικτυακό τόπο χωρίς να χρειάζεται να εγγραφούν συγκεκριμένα σε αυτόν, 
αλλά εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουν τα διακριτικά (user name/ password) που ήδη έχουν σε κάποια 
άλλη υπηρεσία. 
Για την παραπάνω διαδικασία χρησιμοποιείται το πρότυπο OAuth (Open Authentication - μπορείτε να 
δείτε πληροφορίες στο http://ouath.net). 
Η επιλογή της «Εξουσιοδότησης» που ζητείται από την εφαρμογή είναι τεχνικό θέμα. Εξουσιοδοτείτε 
την μία εφαρμογή να προσπελάσει τα στοιχεία σας που βρίσκονται στην άλλη εφαρμογή. 
----------------------------- 
 
Στην περίπτωση που μπαίνετε στην Πύλη ΕΡΜΗΣ για πρώτη φορά θα πρέπει να  συμπληρώσετε μια 
ηλεκτρονική διεύθυνση και να επιλέξετε Υποβολή.  
 

 
Εικόνα 3: Συμπλήρωση email 

 

 

Με την είσοδο σας με την παραπάνω διαδικασία δημιουργείται αυτόματα ο καινούργιος λογαριασμός 
και βρίσκεται πλέον στην κεντρική σελίδα της Πύλης ΕΡΜΗΣ. 
 

 

 

Σημαντική σημείωση: Η είσοδος σας στην Πύλη ΕΡΜΗΣ θα πραγματοποιείται πάντα με την χρήση των 

κωδικών TAXISnet και όχι μέσω των πεδίων Όνομα Χρήστη και Κωδικός Πρόσβασης που φαίνονται στην 

Εικόνα 2.  

Η Πύλη δημιουργηθεί για κάθε χρήστη ένα επιπλέον username το οποίο εμφανίζεται αφού συνδεθείτε, 

στο πάνω μέρος της Πύλης (εικόνα 6) και είναι της μορφής «ermis_αριθμός». Το username αυτό το 

συμπληρώνετε στην έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών που 

απαιτείται να προσκομίσετε σε ΚΕΠ (Βήμα 3 της Διαδικασίας απόκτησης ψηφιακής υπογραφής). 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fouath.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzdtJN89Sit9tfJFlkTnS8KvGDI6sA
http://aped.gov.gr/sites/default/files/files/documents/pki_citizen_yp_dilosi.pdf
http://aped.gov.gr/procedures/obtain_digital_signatures


Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου 

 

Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης / Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 

σελίδα 6 / 8 

 

 
Εικόνα 6: Username για την συμπλήρωση της αίτησης 

 

Σε περίπτωση που είστε παλιός χρήστης (δημιουργία λογαριασμού στην Πύλη ΕΡΜΗΣ πριν τις 

9/11/2015) και διαθέτετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης από την Πύλη ΕΡΜΗΣ, μπορείτε να 

συνδεθείτε και με αυτά (Εικόνα 2). 

3. Υποβολή Αιτήματος Έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού 

Αφού έχετε συνδεθεί στην Πύλη ΕΡΜΗΣ θα πρέπει να υποβάλετε αίτημα έκδοσης Ψηφιακού 

Πιστοποιητικού από την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου. Γι αυτό το λόγο πατήστε το 

σύνδεσμο Πίνακας Ελέγχου, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα : 

 
Εικόνα 7 – Πίνακας Ελέγχου 

 

Τώρα εμφανίζεται ο Πινάκας Ελέγχου του Χρήστη, όπου πατάτε το σύνδεσμο Διαχείριση Προσωπικών 

Ψηφιακών Πιστοποιητικών (Εικόνα 8) 
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Εικόνα 8 - Πίνακας Ελέγχου – Διαχείριση προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών 

 

Τώρα σας εμφανίζεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος έκδοσης ψηφιακού 

πιστοποιητικού (Εικόνα 9): 
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Εικόνα 9 -  Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήματος Έκδοσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών 

 

Όπου το μόνο που κάνετε είναι να πατήσετε απλά το κουμπί Υποβολή, οπότε και σας εμφανίζεται το 

ακόλουθο μήνυμα (Εικόνα 10):  

 
Εικόνα 10 -  Ολοκλήρωση Υποβολής 

 
Επόμενο Βήμα της διαδικασίας είναι η επίσκεψη σας σε ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών για την 
έγκριση του αιτήματος σας. 


