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ΒΑΣΙΚΑ βήματα της διαδικασίας έκδοσης ΨΠ (ψηφιακών πιστοποιητικών-υπογραφών) που 

αφορούν το δικαιούχο ΨΠ και έχουν αναρτηθεί στο λινκ https://support.mindigital-shde.gr/manuals/ 

του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες, θα λάβετε ένα e-mail που σας προτρέπει να ξεκινήσετε τη διαδικασία και 

να συμπληρώσετε τα στοιχεία πρόσβασης του TaxisNet.  

Στη συνέχεια, αφού ο διαχειριστής ΔΨΠ δηλαδή ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού 

εγκρίνει τη διαδικασία για έκδοση ΨΠ, θα λάβετε ένα e-mail το οποίο θα σας ζητά να επιβεβαιώσετε 

τα στοιχεία ταυτοποίησης σας (ΑΔΤ, Επώνυμο, Όνομα, ΑΦΜ και το υπηρεσιακό email).  

Αν επιλέξετε  “Αποδέχομαι” μεταβαίνει σε νέα οθόνη όπου ζητείται να συμπληρωθούν 

• ένα username, 

• η μέθοδος με την οποία θέλετε να λαμβάνετε τον κωδικό OTP (μέσω συσκευής 

smartphone με χρήση εφαρμογής OTP ή μέσω email) και 

• προαιρετικά η Δ/νση Κατοικίας, ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου και ο αριθμός του 

Υπηρεσιακού Τηλεφώνου. 

ΣΥΣΤΗΝΟΥΜΕ να επιλέγετε ως μέθοδο λήψης του κωδικού OTP το email και ΟΧΙ το κινητό 

τηλέφωνο 

Στη συνέχεια, θα λάβετε ένα e-mail: επιλέξτε τον πράσινο σύνδεσμο “Αίτηση και Όροι Ψ.Π.” στο 

email, για να εμφανιστεί νέα οθόνη όπου συμπληρώνετε το username και το OTP που λάβατε. 

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, πρέπει να αποδεχθείτε τους όρους και να επιλέξετε το κουμπί 

«Έκδοση Ψηφιακού Πιστοποιητικού». 

Στη συνέχεια λαμβάνετε σχετικό email που σας ενημερώνει ότι η διαδικασία έκδοσης έχει 

ολοκληρωθεί και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ΨΠ για να υπογράψετε. 

Επίσης θα θέλαμε να τονίσουμε ότι πρέπει να διατηρήσετε ασφαλή και να μην απωλέσετε το 

username και τον κωδικό πρόσβασης καθώς χωρίς αυτά τα στοιχεία δεν θα μπορείτε να 

υπογράψετε ψηφιακά κανένα έγγραφο. Επιπλέον, ο κωδικός πρόσβασης δεν είναι ανακτήσιμος 

και δεν μπορεί να αρχικοποιηθεί εάν χαθεί. Θα μπορείτε στο μέλλον να αλλάξετε τον κωδικό 

πρόσβασης μόνο εάν έχετε στη διάθεσή σας τον ισχύοντα κωδικό πρόσβασης. 

Τέλος, στο https://support.mindigital-shde.gr/manuals/ θα βρείτε τις οδηγίες χρήσης δύο (2) 

εφαρμογών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να υπογράψετε ψηφιακά: DocuSign 

(https://sign.mindigital-shde.gr/) και WebSign (https://webapp.mindigital-shde.gr/login).  

https://support.mindigital-shde.gr/manuals/
https://support.mindigital-shde.gr/manuals/
https://sign.mindigital-shde.gr/
https://webapp.mindigital-shde.gr/login


 



 



 



 



 



 



 



 


