
Έκδοση Ψηφιακών Πιστοποιητικών  για τους υπαλλήλους του Δήμου Θεσσαλονίκης

1. Θα πρέπει να έχετε ενεργό υπηρεσιακό  mail , 

2. Χρησιμοποιώντας τον Internet Explorer συνδεόμαστε στη σελίδα στο www.ermis.gov.gr 

a. Κάνουμε κλικ στο «Εγγραφείτε»

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


b. Στην οθόνη που εμφανίζεται συμπληρώνουμε τα απαραίτητα στοιχεία

και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Υποβολή» 



c. Μας εμφανίζει την παρακάτω οθόνη για επιβεβαίωση στοιχείων



Συμπληρώνουμε τον κωδικό ασφαλείας captcha και κάνουμε κλικ στο κουμπί 

«Υποβολή»

d. Στη διεύθυνση email που δηλώσαμε θα μας έρθει μήνυμα για την ενεργοποίηση του 

λογαριασμού εντός 2 ημερών

Κάνουμε κλικ στο σύνδεσμο και στην οθόνη που θα εμφανιστεί εισάγουμε τον κωδικό 

ενεργοποίησης που φαίνεται στο email.

3. Φυσική Ταυτοποίηση στο ΚΕΠ με το Δελτίο Αστυνομικής  Ταυτότητας και  Username (όχι

password)  και  την  κάρτα  ΣΥΖΕΥΞΙΣ  που  θα  παραλάβουμε  από  το  τμήμα  Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης



Εγκατάσταση καρταναγνώστη

1. Συνδέουμε τη συσκευή στο PC μέσω του καλωδίου USB

2. Υπό κανονικές συνθήκες θα τρέξει ο οδηγός εύρεσης νέου υλικού (ACR38 smart card reader)

3. Από τον Internet Explorer μπαίνουμε στη σελίδα www  .  ermis  .  gov  .  gr.

a. Κάνουμε login

b. Πηγαίνουμε στον πίνακα ελέγχου

c. Επιλέγουμε διαχείριση πιστοποιητικών

d. Εμφανίζεται το Certificate issuing PIN (προσωπικός κωδικός έκδοσης πιστοποιητικού) 
το οποίο πρέπει να φυλάξουμε και για το μέλλον

e. Κάνουμε κλικ στο Κατεβάστε από εδώ την Πρωτεύουσα Αρχή Πιστοποίησης SHA2 
(για Windows XP SP3 και νεότερα) και 

i. Πατάμε κλικ στο άνοιγμα οπότε εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη

ii. Κάνουμε κλικ στο «Εγκατάσταση πιστοποιητικού»

http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/items/downloads/ermis_root_64_sha2.cer
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/items/downloads/ermis_root_64_sha2.cer
http://www.ermis.gov.gr/


iii. Εμφανίζεται ένας οδηγός εισαγωγής πιστοποιητικού

iv. Κάνουμε κλικ στο επόμενο

v. Από την οθόνη που εμφανίζεται επιλέγουμε «Τοποθέτηση όλων των 
πιστοποιητικών στον παρακάτω χώρο αποθήκευσης»

f. Κάνουμε κλικ  στο  Κατεβάστε  από εδώ τους drivers  του καρταναγνώστη του οίκου
InCard για να εγκαταστήσουμε τον αναγνώστη της InCard 

g. Κάνουμε  κλικ  στο  Κατεβάστε  από  εδώ  το  διαχειριστικό  εργαλείο  της  συσκευής
αποθήκευσης (για κάρτες Σύζευξις) για να εγκαταστήσουμε το διαχειριστικό εργαλείο

h. Κάνουμε  κλικ  στο  Κατεβάστε  από  εδώ  το  OnSiteMSI  (για  κάρτες  Σύζευξις) και
εγκαθιστούμε το OnSiteMSI

4. Ανοίγουμε τη σελίδα https  ://  pki  .  ermis  .  gov  .  gr  /  repository  .  html

i. Με τον ίδιο τρόπο, όπως στο βήμα 3, εγκαθιστούμε τα πιστοποιητικά: 

i. 1.1 Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης σε μορφή DER, 

ii. 1.2 Υποκείμενης Αρχής Πιστοποίησης σε μορφή DER

http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/items/downloads/Hellenic_Public_Administration_Issuing_CA_der.cer
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/items/downloads/Hellenic_Public_Administration_Root_der.cer
https://pki.ermis.gov.gr/repository.html
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/items/downloads/OnSiteMSI.msi
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/items/downloads/carddriversizeuxis.exe
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/items/downloads/carddriversizeuxis.exe
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/items/downloads/incardcardreader.zip
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/items/downloads/incardcardreader.zip


iii. 4.1 Υποκείμενης Αρχής Πιστοποίησης για φορείς του δημοσίου τομέα (SHA1) σε μορφή DER

iv. 4.2 Υποκείμενης Αρχής Πιστοποίησης για φορείς του δημοσίου τομέα (SHA2) σε μορφή DER

5. Στον internet explorer 

j. Κάνουμε κλικ στο Εργαλεία\Επιλογές Internet

http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/items/downloads/Issuing_Bodies_SHA256_DER.cer
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/items/downloads/Issuing_Bodies_SHA1_DER.cer


k. Πηγαίνουμε στο TAB Ασφάλεια και κάνουμε κλικ στο Αξιόπιστες τοποθεσίες και στη
συνέχεια  στο  Τοποθεσίες  και  προσθέτουμε   τις  https  ://  mpki  .  ermis  .  gov  .  gr και
https  ://  pki  .  ermis  .  gov  .  gr

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


l. Κάνουμε κλικ στο «Προσαρμοσμένο επίπεδο» και κάνουμε τις παρακάτω ρυθμίσεις

m. Πατάμε το ok και κάνουμε επανεκκίνηση του Internet Explorer

6. Επιστρέφουμε στη σελίδα www  .  ermis  .  gov  .  gr και χωρίς την κάρτα στη συσκευή τσεκάρουμε 
τις 3 επιλογές και μετά κάνουμε κλικ στο «Έκδοση πιστοποιητικών»

n. Από τις επιλογές που μας δίνει κάνουμε κλικ στο «Με χρήση ΑΔΔΥ, του οίκου InCard
(π.χ, κάρτες με λογότυπο ΣΥΖΕΥΞΙΣ)»

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


o. Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη, όπου εισάγουμε το όνομα χρήστη που 
χρησιμοποιήσαμε κατά τη σύνδεση στο www  .  ermis  .  gov  .  gr και τον προσωπικό κωδικό 
έκδοσης πιστοποιητικού (βήμα 3d)  και κάνουμε κλικ στο «Υποβολή»

p. Στο παράθυρο 

 που εμφανίζεται κάνουμε κλικ στο 
«Ναι»

q. Το σύστημα ζητάει να εισάγουμε την κάρτα

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


r. Αφού εισάγουμε την κάρτα θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη, όπου κάνουμε κλικ στο 
«ΟΚ» 

s. Θα μας ζητηθεί να εισάγουμε το PIN της κάρτας

t. Θα ξεκινήσει μια διαδικασία που θα διαρκέσει περίπου 2 λεπτά, κατά την οποία δεν 
πρέπει να κλείσουμε τον Internet Explorer

u. Στις επόμενες οθόνες απαντάμε «Ναι/Yes»



v. Στο τέλος εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη  η οποία σας ενημερώνει ότι τα ψηφιακά 
πιστοποιητικά που αιτηθήκατε εκδόθηκαν και εγκαταστάθηκαν με επιτυχία στον 
Internet Explorer.

7. Εγκαθιστούμε το πρόγραμμα JSignPDF με το οποίο μπορούμε να υπογράφουμε ψηφιακά 
αρχεία PDF



8. Στον Acrobat Reader επιλέγουμε Επεξεργασία\Προτιμήσεις…

w. Έκδοση 9 

i. Από την κατηγορία «Ασφάλεια» κάνουμε κλικ στο «Προτιμήσεις για 
προχωρημένους»



ii. Στην οθόνη που εμφανίζεται κάνουμε κλικ στο ΤΑΒ «Ενοποίηση με Windows” 
και από εκεί κάνουμε check στην επιλογή «Επικύρωση υπογραφών»

x. Έκδοση 11 

i. Κάνουμε κλικ στην κατηγορία «Υπογραφές\Signatures” και από το Verification
κάνουμε κλικ στο “More…”



ii. Στο Windows Integration κάνουμε check στο «Validating Signatures”


