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Βήμα 1: Προμήθεια ΑΔΔΥ 
 ΑΔΔΥ ( (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής) 

 

 

 

 Δεν είναι ένα απλό αποθηκευτικό μέσο.  Χρησιμοποιείται 
μόνο για τη δημιουργία ψηφιακής υπογραφής και πρέπει 
να τηρεί ειδικές προδιαγραφές ασφάλειας.   

 Το αγοράζουμε από ειδικές εταιρίες. Κόστος 25- 80 €.  Οι 
δημόσιοι υπάλληλοι Υπουργείο τα προμηθεύονται από 
το Υπουργείο. 



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 



ΕΡΜΗΣ 



ΕΡΜΗΣ 



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  



ΚΕΠ 

 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.  

 

 Άρα αίτηση στην περιφέρεια για βεβαίωση 



Βήμα 4: Προετοιμασία Υπολογιστή 
 Απαιτούνται ρυθμίσεις του υπολογιστή που θα 

χρησιμοποιήσετε για την ψηφιακή υπογραφή. 

 Α. Εγκατάσταση των ψηφιακών πιστοποιητικών των 
Αρχών Πιστοποίησης και Χρονοσήμανσης 

 Ρυθμίσεις του Internet Explorer (θέλει τον ΙΕ 11) 

 Οι ρυθμίσεις αποτελούνται από 3 διακριτά βήματα: 

 Προσθήκη στη λίστα αξιόπιστων τοποθεσιών 
των https://mpki.ermis.gov.gr & https://pki.ermis.gov.gr   

 Ρυθμίσεις στοιχείων ελέγχου ActiveX  

 Εγκατάσταση πακέτου MSI (Microsoft Windows Installer)  

 

 

https://mpki.ermis.gov.gr/
https://pki.ermis.gov.gr/


Βήμα 5: Εγκατάσταση απαραίτητων 
προγραμμάτων 

 Θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση των οδηγών (drivers) της 
ΑΔΔΥ που έχετε προμηθευτεί σε όλους τους υπολογιστές 
που θα χρησιμοποιήσετε για την ψηφιακή υπογραφή. 

 Θα πρέπει επίσης να αποθηκευτούν τα ψηφιακά 
πιστοποιητικά σας στο token stick που έχετε (την 
εργασία αυτή την αναλαμβάνει η εταιρία ή η υπηρεσία 
που σας προμήθευσε το token)  



Ευχαριστώ  
και  ….καλό κουράγιο  

Βαγγέλης Κανίδης  


