
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 



ΕΙΔΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

 Χαλαρή 

 δεν επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο με το 

Π.Δ. 150/2001 (ΦΕΚ 125/Α΄/2001). 

 Η έκδοση Ψηφιακών Πιστοποιητικών χαλαρής αποθήκευσης τότε δεν 

απαιτείται η προμήθεια ειδικής συσκευής ΑΔΔΥ.  

 

 Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 

 δημιουργείται με ειδική συσκευή και έχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής  

σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ 150/2001 όπου ορίζεται ως «Προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή» ή «ψηφιακή υπογραφή».  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHgzIpqlooT4HdtvSoClrL82yh7yZjcHft5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWqV17Fp5Ile-DiY3W-HtJ6mGiE7sb8ybyq5d8wc4xGk
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Πληροφορίες από Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) 
http://www.aped.gov.gr 

 

http://www.aped.gov.gr/more/obtainsignature.html


www.aped.gr  



Προμήθεια ΑΔΔΥ 

 ΑΔΔΥ -Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής- είναι ειδική συσκευή σε 

μορφή έξυπνης κάρτας ή usb token και χρησιμοποιείται μόνο για την 

δημιουργία ψηφιακής υπογραφής. 

 Λίστα με ΑΔΔΥ που έχουν εκλεχθεί 

 

 



Ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Πύλης 

ΕΡΜΗΣ 

 Σύνδεση στην Πύλη ΕΡΜΗΣ 

 Η Πύλη «ΕΡΜΗΣ» www.ermis.gov.gr αποτελεί την Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη 

της δημόσιας διοίκησης, παρέχοντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις 

πληροφόρηση και ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

 Αίτηση απόκτησης Ψηφιακών Πιστοποιητικών 

 αναλυτικές οδηγίες στο Εγχειρίδιο "Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης 

απόκτησης Ψηφιακών Πιστοποιητικών”  

 

 

 

 

http://www.ermis.gov.gr/


Βήμα 2: Ηλεκτρονική αίτηση μέσω της 

Πύλης ΕΡΜΗΣ 

 Η πύλη ΕΡΜΗΣ είναι η ηλεκτρονική πύλη του Δημοσίου και μας επιτρέπει ένα 

πλήθος ηλεκτρονικών συναλλαγών με το δημόσιο. 

 www.ermis.gov.gr 

 



ΕΡΜΗΣ 



Μετάβαση σε ΚΕΠ 

 φυσική ταυτοποίηση με την επίδειξη κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης (για 

παράδειγμα ταυτότητα ή διαβατήριο). 

 Στην περίπτωση των Δημοσίων Υπαλλήλων, απαιτείται και Εξουσιοδότηση 

από τον Φορέα όπου θα αποδεικνύεται η ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου 

και θα εξουσιοδοτείται το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο να αποκτήσει 

ψηφιακά πιστοποιητικά ως δημόσιος υπάλληλος του συγκεκριμένου Φορέα 

δεδομένου ότι η πληροφορία αυτή καταχωρείται μέσα στα ψηφιακά 

πιστοποιητικά. 



Βήμα 3: Μετάβαση σε ΚΕΠ 

 Πριν πάτε! 

 Βγάλτε μια φωτοτυπία την ταυτότητά σας (Το κάνει και το ΚΕΠ) 

  Κατεβάστε – συμπληρώστε την αίτηση που θα χρειαστείτε 

 

 

Ο αριθμός του token δεν είναι απαραίτητος  



Προετοιμασία Υπολογιστή  

Σε κάθε υπολογιστή που θα χρησιμοποιηθεί για έκδοση ή χρήση ψηφιακών 

πιστοποιητικών θα πρέπει να πραγματοποιηθούν ρυθμίσεις.  

 

 Εγκατάσταση των ψηφιακών πιστοποιητικών των Αρχών Πιστοποίησης και 

Χρονοσήμανσης 

 αναλυτικές Οδηγίες στο "Εγχειρίδιο εγκατάστασης Αρχών Πιστοποίησης & 

Χρονοσήμανσης” 

 Ρυθμίσεις Internet Explorer 

 

 



Εγκατάσταση απαραίτητων 

προγραμμάτων 

 Θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση των οδηγών (drivers) της ΑΔΔΥ που έχει 

προμηθευτεί ο χρήστης. 

 Tα βήματα που απαιτούνται συνοδεύουν υποχρεωτικά την ΑΔΔΥ (usb token, 

έξυπνη κάρτα) κατά την αγορά του.  



 Έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού 

Σύνδεση στην Πύλη ΕΡΜΗΣ  

 Επιλέξτε "Πίνακας Ελέγχου" και στην συνέχεια "Διαχείριση Προσωπικών 

Ψηφιακών Πιστοποιητικών" 

 Σημειώστε για μελλοντική χρήση τον 8ψήφιο "Προσωπικό Κωδικό Έκδοσης 

Πιστοποιητικού" 

 Δείτε τις συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με τεχνικά προβλήματα ή 

μηνύματα που μπορούν να παρουσιαστούν κατά την έκδοση των ψηφιακών 

πιστοποιητικών 

 Επιλέξτε "Υποβολή" 

 

αναλυτικές οδηγίες στο Εγχειρίδιο "Έκδοση Ψηφιακών Πιστοποιητικών" 



Πως θα υπογράψω ψηφιακά ένα 

έγγραφο 

 Υπογράφονται ψηφιακά  

 • Libre Office 

 • Word 

 • Pdf 

 • e-mail 

 



Ψηφιακή υπογραφή σε pdf 

 Για να υπογραφεί ψηφιακά ένα PDF αρχείο, δεν απαιτείται η αγορά κάποιου 

λογισμικού. Η υπογραφή σε ένα αρχείο pdf μπορεί να εισαχθεί μεταξύ άλλων 

και με τα παρακάτω λογισμικά (που διατίθενται δωρεάν): 

 • Adobe Reader (Version XI) 

 • Xolido®Sign 

 • JSignPdf 

 

Υπάρχουν εγχειρίδια με αναλυτικές οδηγίες.  

Στο εγχειρίδιο: "Χρήση λογισμικού jSignPDF για την προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής σε 

Aρχεία PDF" μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες τόσο για την παραμετροποίηση του 

λογισμικού όσο και το πως υπογράφετε ένα έγγραφο. 
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