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ΘΕΜΑ:   Διαδικαςίεσ υποβολισ αιτιςεων Ζκδοςθσ, Ανάκλθςθσ, Ανανζωςθσ 

Ψθφιακϊν Πιςτοποιθτικϊν, κακϊσ και Ανάκτθςθσ του ψθφιακοφ Πιςτοποιθτικοφ 

Κρυπτογράφθςθσ μζςω των ΚΕΠ , ωσ Εντεταλμζνων Γραφείων. 

Σχετικά:  

1. ΦΕΚ 1876/Β'/13.06.2012 ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ υποβολισ αιτιςεων 

ζκδοςθσ, ανάκλθςθσ, ανανζωςθσ ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν κακϊσ και 

ανάκτθςθσ του ψθφιακοφ πιςτοποιθτικοφ κρυπτογράφθςθσ μζςω των ΚΕΠ 

2. ΤΑΠ/Φ.19.7/Β/228/1552/21.06.2012 ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ ζκδοςθσ 

ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν για τουσ υπαλλιλουσ των ΚΕΠ  

3. ΤΑΠ/Φ.19.7/1658/10.05.2013 ςχετικά με τθν αναβάκμιςθ των παρεχόμενων 

θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν προσ τον πολίτθ και τθν επιχείρθςθ, αξιοποίθςθ 

τθσ θλεκτρονικισ κυρίδασ χριςτθ - ΕΡΜΗ 

 
 ε ςυνζχεια των παραπάνω ςχετικϊν εγκυκλίων μασ, υπενκυμίηουμε για 
τθν διευκόλυνςι ςασ τα βιματα και τισ ενζργειεσ οι οποίεσ απαιτοφνται για τθν 
ζκδοςθ, ανάκλθςθ, ανανζωςθ και ανάκτθςθ των ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν. 

 Tα ΚΕΠ, ωσ εντεταλμζνα γραφεία, είναι αρμόδια βάςει τθσ ιςχφουςασ 
νομοκεςίασ για τθν διεκπεραίωςθ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν μζςω του 
ςυςτιματοσ ΕΡΜΗ-ΚΕΠ. 

Ειδικότερα: 

mailto:kep-info@yap.gov.gr
http://www.yap.gov.gr/images/FEK_1876_B_13_06_2012.pdf


 

Σα ψθφιακά πιςτοποιθτικά διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ: 

 χαλαρισ αποκικευςθσ που εγκακίςτανται ςτον υπολογιςτι του 
χριςτθ 

 ςκλθρισ αποκικευςθσ που αποκθκεφονται ςε Αςφαλι Διάταξθ 
Δθμιουργίασ Τπογραφισ (ΑΔΔΤ) ςε μορφι είτε ζξυπνθσ κάρτασ είτε 
USB token 
 

 Ο εγγεγραμμζνοσ1 και φυςικά ταυτοποιθμζνοσ χριςτθσ τθσ πφλθσ 
ΕΡΜΗ μπορεί να αιτθκεί τθν ζκδοςθ προςωπικϊν ψθφιακϊν πιςτοποιθτικά 
χαλαρισ ι ςκλθρισ αποκικευςθσ. τθν περίπτωςθ που επικυμεί τθν ζκδοςθ 
ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν ςκλθρισ αποκικευςθσ (hard certificates) κα πρζπει 
να ζχει προθγουμζνωσ προμθκευτεί τθν κατάλλθλθ ΑΔΔΤ θ οποία πλθροί τισ 
προδιαγραφζσ και είναι ςυμβατι με τθν υποδομι τθσ ΑΠΕΔ2.  ε ότι αφορά τθν 
ζκδοςθ ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν χαλαρισ αποκικευςθσ (soft certificates), θ 
διαδικαςία δεν προχποκζτει τθν απόκτθςθ ΑΔΔΤ. 

 

α) Διαδικαςία ζκδοςησ ψηφιακϊν πιςτοποιητικϊν ςε φυςικά και νομικά 
πρόςωπα 

1. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ενεργοποίθςθσ του λογαριαςμοφ του (εγγραφι 
και επιβεβαίωςθ του λογαριαςμοφ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) ο 
χριςτθσ ςυνδζεται ςτθν Εκνικι πφλθ ΕΡΜΗ3 όπου και κα πρζπει να 
μεταβεί ςτον  «Πίνακα Ελζγχου»4 και ςτθ ςυνζχεια ςτθ «Διαχείριςθ 
προςωπικϊν ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν»5 με ςκοπό να υποβάλει 
θλεκτρονικά  αίτθμα για ζκδοςθ ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν. Αυτό 
πραγματοποιείται επιλζγοντασ ςτθ νζα ςελίδα «Τποβολι». 

2. Ο χριςτθσ προςζρχεται ςτο ΚΕΠ για τθν ολοκλιρωςθ του αιτιματοσ του 
για τθν ζκδοςθ των ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν. Σα απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά για τθν εν λόγω διαδικαςία είναι τα ακόλουκα: 

                                                           
1
 Για τθν εγγραφι ςτθν πφλθ ΕΡΜΗ ο πολίτθσ επιςκζπτεται τον ςφνδεςμο 

http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/ Βλζπε ςχετικά ςτο Παράρτθμα (εικόνα 1). 

2
 Ο ςφνδεςμοσ http://www.yap.gov.gr/index.php/aped/diadikasiaekdosispistopoihtikon/50-

diadikasiaekdosispistopoihtikoncitizens.html περιλαμβάνει τουσ ενδεικτικοφσ τφπουσ ΑΔΔΤ ςκλθρισ 

αποκικευςθσ που είναι ςυμβατοί με τθν Τποδομι Δθμοςίου Κλειδιοφ (ΤΔΚ) του ΕΡΜΗ κακϊσ και 

πρόςκετεσ αναλυτικζσ πλθροφορίεσ αναφορικά με τθν ζκδοςθ ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν.  

3
 Για τθ ςφνδεςθ και τθν είςοδο ςτθν Πφλθ του ΕΡΜΗ ο πολίτθσ επιςκζπτεται τον ςφνδεςμο 

http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/ βλζπε ςχετικά ςτο Παράρτθμα (εικόνεσ 2 - 3). 

4
 Για τθ μετάβαςθ ςτον «Πίνακα Ελζγχου» βλζπε ςχετικά ςτο Παράρτθμα (εικόνα 4). 

5
 Για τθν πρόςβαςθ ςτθ «Διαχείριςθ προςωπικϊν ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν» βλζπε ςχετικά ςτο 

Παράρτθμα (εικόνα 5). 

http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/
http://www.yap.gov.gr/index.php/aped/diadikasiaekdosispistopoihtikon/50-diadikasiaekdosispistopoihtikoncitizens.html
http://www.yap.gov.gr/index.php/aped/diadikasiaekdosispistopoihtikon/50-diadikasiaekdosispistopoihtikoncitizens.html
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/


 Αίτθςθ - υπεφκυνθ διλωςθ του χριςτθ για τθν ζκδοςθ των 
ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν6 τθν οποία πρζπει να υποβάλλει ςτο ΚΕΠ 
που ζχει επιλζξει 

 Αντίγραφο των αποδεικτικϊν ταυτοποίθςθσ (π.χ. Δελτίο Αςτυνομικισ 
Σαυτότθτασ / Διαβατιριο) το οποίο και κα πρζπει να επικυρωκεί 
από τον υπάλλθλο του ΚΕΠ 

3. Ο υπάλλθλοσ του ΚΕΠ πρωτοκολλεί το αίτθμα, αποδίδοντασ αρικμό 
πρωτοκόλλου μζςω τθσ εφαρμογισ διαχείριςθσ υποκζςεων των πολιτϊν 
ekep-ΕΡΜΗ. Προκειμζνου ο υπάλλθλοσ του ΚΕΠ να διεκπεραιϊςει το 
αίτθμα του πολίτθ προβαίνει ςτα βιματα που περιγράφονται ςτισ «Οδθγίεσ 
για τθν πρωτοκόλλθςθ τθσ ςχετικισ βεβαίωςθσ για τθν ζκδοςθ ψθφιακϊν 
πιςτοποιθτικϊν» και μποροφν να αναηθτθκοφν από τον ςφνδεςμο7.   

4. Ο υπάλλθλοσ του ΚΕΠ διενεργεί τθ φυςικι ταυτοποίθςθ του χριςτθ 
βάςει του αποδεικτικοφ ταυτοποίθςθσ που κα πρζπει να φζρει μαηί του και 
να επιδείξει, εφόςον δεν ζχει γίνει ιδθ φυςικι ταυτοποίθςθ του χριςτθ 
ςτθν πφλθ ΕΡΜΗ ι ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται εκ νζου ταυτοποίθςθ 
(π.χ. λόγω μεταβολισ ςτοιχείων του χριςτθ). Η ταυτοποίθςθ 
πραγματοποιείται μζςω τθσ επιλογισ «Φυςικι ταυτοποίθςθ πολίτθ-
χριςτθ» τθσ πφλθσ ΕΡΜΗ8 ι μζςω τθσ αντίςτοιχθσ επιλογισ που είναι 
διακζςιμθ ςτθν εφαρμογι διαχείριςθσ υποκζςεων των πολιτϊν ekep-
ΕΡΜΗ. Η ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων κα πρζπει να γίνει με κεφαλαία 
ελλθνικά γράμματα και είναι ςθμαντικό να αναγραφοφν τα ςτοιχεία όπωσ 
είναι ςτο ςχετικό αποδεικτικό ταυτοποίθςθσ. 

5. Ο υπάλλθλοσ του ΚΕΠ ςυνδζεται ςτθν πφλθ ΕΡΜΗ, επιλζγει το 
ςφνδεςμο «Πίνακασ Ελζγχου» αναηθτά το αίτθμα του χριςτθ μζςα από τθν 
επιλογι «Διαχείριςη αιτημάτων ψηφιακϊν πιςτοποιητικϊν9». τθν 
επόμενθ φόρμα ο υπάλλθλοσ του ΚΕΠ ςυμπλθρϊνει κατ’ ελάχιςτον τα πεδία 
α) το επϊνυμο β) το όνομα του χριςτθ γ) ςτο «Αίτθμα Πολίτθ» από τθν 
αναδιπλοφμενθ λίςτα επιλζγει τθν «Ζκδοςθ Ψθφιακοφ Πιςτοποιθτικοφ» και 
ςτθ ςυνζχεια πατά το κουμπί  «Αναηιτθςθ»10. Σα ςτοιχεία του ον/μου του 
χριςτθ κα πρζπει να είναι με κεφαλαία ελλθνικά γράμματα. ε περίπτωςθ 

                                                           
6
 http://www.yap.gov.gr/images/stories/pki/pki_citizen_yp_dilosi.pdf  

7
 http://www.yap.gov.gr/images/stories/ekepbackoffice/KEP_digital_certificates.pdf 

8
 Για τα βιματα που απαιτοφνται για τθ φυςικι ταυτοποίθςθ του χριςτθ μζςα από τθν Πφλθ του 

ΕΡΜΗ βλζπε ςχετικά ςτο Παράρτθμα (εικόνεσ 6 - 7). 

 

 

9
 χετικά με τθ «Διαχείριςθ αιτθμάτων ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν» βλζπε ςχετικά ςτο Παράρτθμα 

(εικόνεσ 8 - 9). 

10
 Βλζπε ςχετικά ςτο Παράρτθμα (εικόνα 10). 

http://www.yap.gov.gr/images/stories/pki/pki_citizen_yp_dilosi.pdf
http://www.yap.gov.gr/images/stories/pki/pki_citizen_yp_dilosi.pdf
http://www.yap.gov.gr/images/stories/ekepbackoffice/KEP_digital_certificates.pdf
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/User/servicesVerification
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/User/servicesVerification
http://www.ermis.gov.gr/pki/ServeAuthUser
http://www.yap.gov.gr/images/stories/pki/pki_citizen_yp_dilosi.pdf
http://www.yap.gov.gr/images/stories/ekepbackoffice/KEP_digital_certificates.pdf


ανεπιτυχισ αναηιτθςθσ, κα πρζπει να γίνει ζλεγχοσ των ςτοιχείων του 
χριςτθ και να επαναλθφκεί το προθγοφμενο βιμα τθσ ταυτοποίθςθσ. 
Διαφορετικά, εφόςον εντοπιςτεί το αίτθμα με τα ςτοιχεία του χριςτθ, ο 
υπάλλθλοσ του ΚΕΠ επιλζγει «υνεχίςτε»11 προκειμζνου να μεταβεί ςτθν 
φόρμα για τθν «Σαυτοποίθςθ ςτοιχείων χριςτθ για τθν ζκδοςθ ψθφιακοφ 
πιςτοποιθτικοφ» όπου και διεκπεραιϊνει το αίτθμα12.  

 τθν περίπτωςθ δθμοςίου υπαλλιλου επιλζγει «ΝΑΙ» ςτο πεδίο 
«Δθμόςιοσ Τπάλλθλοσ» και ςυμπλθρϊνει τον Αρικμό Εγγράφου 
Σαυτοποίθςθσ (Δελτίο Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ / Διαβατιριο), τον 
Φορζα του υπαλλιλου, όπωσ αναφζρεται ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ 
και επιβεβαιϊνει το ςωςτό θλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ιδιαίτερθ 
προςοχι κα πρζπει να δοκεί ςτον ζλεγχο του θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου όπου ςτθν περίπτωςθ δθμοςίων υπαλλιλων ςτθν 
ςχετικι θλεκτρονικι φόρμα, όπωσ και ςτθν αίτθςθ – υπεφκυνθ 
διλωςθ του χριςτθ κα πρζπει να αναγράφεται το προςωπικό 
υπθρεςιακό θλεκτρονικό ταχυδρομείο του υπαλλιλου (π.χ. 
giannis.papadopoulos@kep.gov.gr). Επίςθσ, κα πρζπει να 
ςυμπλθρωκεί ο ςειριακόσ αρικμόσ τθσ ζξυπνθσ κάρτασ ι του USB 
token. Ο ςειριακόσ αρικμόσ τθσ ΑΔΔΤ κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί 
ςτθν περίπτωςθ πιςτοποιθτικϊν ςκλθρισ αποκικευςθσ, ενϊ ςτθν 
περίπτωςθ πιςτοποιθτικϊν χαλαρισ αποκικευςθσ κα πρζπει να 
μείνει κενό. Ο χριςτθσ είναι υπεφκυνοσ για να επιλζξει αν επικυμεί 
τθν ζκδοςθ ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν ςκλθρισ ι χαλαρισ 
αποκικευςθσ. 

 ε οποιαδιποτε άλλθ περίπτωςθ χρθςτϊν, ο υπάλλθλοσ του ΚΕΠ 
επιλζγει «ΟΧΙ» ςτο πεδίο «Δθμόςιοσ Τπάλλθλοσ» και ςυμπλθρϊνει 
τον Αρικμό Εγγράφου Σαυτοποίθςθσ (π.χ. Δελτίο Αςτυνομικισ 
Σαυτότθτασ / Διαβατιριο) κακϊσ και το ςειριακό αρικμό τθσ ζξυπνθσ 
κάρτασ / USB token (ςτθ περίπτωςθ που ο πολίτθσ ζχει επιλζξει 
ψθφιακά πιςτοποιθτικά ςκλθρισ αποκικευςθσ και ζχει προμθκευτεί 
τθν κατάλλθλθ ΑΔΔΤ).  

6. Ο υπάλλθλοσ του ΚΕΠ επιλζγει «υνεχίςτε» και ςτθν νζα φόρμα 
εμφανίηεται θ αναγραφι του ονοματεπϊνυμου του χριςτθ με λατινικοφσ 
χαρακτιρεσ13. Ο υπάλλθλοσ κα πρζπει να επιβεβαιϊςει με το χριςτθ ότι θ 
ςυγκεκριμζνθ αναγραφι είναι ςωςτι. Αν όχι, κα πρζπει να υπάρχει επίςθμο 
ζγγραφο που αποδεικνφει ότι το ονοματεπϊνυμο του χριςτθ με λατινικοφσ 
χαρακτιρεσ είναι διαφορετικό και τότε κα πρζπει να γίνει θ απαραίτθτθ 
διόρκωςθ. Ο υπάλλθλοσ εν ςυνεχεία επιλζγει «υνεχίςτε».  

7. Η διαδικαςία καταλιγει ςτθ ςελίδα «Ολοκλιρωςθ αιτιματοσ για ζκδοςθ 
ψθφιακοφ πιςτοποιθτικοφ» όπου ο υπάλλθλοσ του ΚΕΠ ςυμπλθρϊνει το 

                                                           
11

 Βλζπε ςχετικά ςτο Παράρτθμα (εικόνα 11). 

12
 Βλζπε ςχετικά ςτο Παράρτθμα (εικόνα 12). 

13
 Βλζπε ςχετικά ςτο Παράρτθμα (εικόνα 13) 



πεδίο με τον αρικμό πρωτοκόλλου που ζχει πάρει θ ςυγκεκριμζνθ υπόκεςθ 
ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ υποκζςεων των πολιτϊν ekep-ΕΡΜΗ, όπωσ 
περιγράφεται ςτο βιμα 3 παραπάνω. Ακολουκεί θ εκτφπωςθ (εισ διπλοφν) 
τθσ βεβαίωςθσ του αιτιματοσ, προκειμζνου να είναι δυνατι θ ολοκλιρωςθ 
του αιτιματοσ14. Σο ζνα από τα δφο αντίγραφα χορθγείται ςτο χριςτθ και 
το άλλο καταχωρείται ςτο φάκελο του χριςτθ. 

8. Σα δφο δικαιολογθτικά, το επικυρωμζνο αντίγραφο του εγγράφου 
ταυτοποίθςθσ και θ αίτθςθ – υπεφκυνθ διλωςθ κα πρζπει απαραιτήτωσ να 
αποςταλοφν ταχυδρομικά ςτθν ΑΠΕΔ15 ι κα πρζπει να ψθφιοποιθκοφν και 
να αποςταλοφν με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτο yap@yap.gov.gr και ςτο 
pki-support@yap.gov.gr με τθν ζνδειξθ ςτο κζμα «Δικαιολογθτικά για τθν 
ζκδοςθ ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν». τθν περίπτωςθ τθσ αποςτολισ με 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο απαιτείται θ επιβεβαίωςθ ότι τα δικαιολογθτικά 
παραλιφκθκαν με επιτυχία μζςω του 213 1306013.  

9. Μετά τθν εκτφπωςθ τθσ βεβαίωςθσ ο υπάλλθλοσ του ΚΕΠ επιλζγει 
«Ολοκλιρωςθ του αιτιματοσ» και θ διαδικαςία ολοκλθρϊνεται16. Ο 
χριςτθσ κα πρζπει να ακολουκιςει τισ ςχετικζσ οδθγίεσ17 για τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ από τον προςωπικό του υπολογιςτι, αφοφ 
προθγουμζνωσ ζχει φροντίςει, ακολουκϊντασ τισ ςχετικζσ οδθγίεσ, να 
διαμορφϊςει κατάλλθλα το περιβάλλον λειτουργίασ του υπολογιςτι. 

 

β) Διαδικαςία ανάκληςησ ψηφιακϊν πιςτοποιητικϊν 

Κάκε ηεφγοσ πιςτοποιθτικϊν (υπογραφισ - κρυπτογράφθςθσ) πρζπει 
οπωςδιποτε να ανακλθκεί αν υποπζςει ςτθν αντίλθψθ του χριςτθ κάποια 
φποπτθ ενζργεια κακϊσ και αν προκφψει κάποια από τισ παρακάτω περιπτϊςεισ: 

 Απϊλεια ζξυπνθσ κάρτασ / USB token, ςτθν περίπτωςθ πιςτοποιθτικϊν 
ςκλθρισ αποκικευςθσ 

 Πρόβλθμα ςτθν λειτουργία τθσ κρυπτο-ςυςκευισ (ζξυπνθσ κάρτασ / USB 
token) ι των πιςτοποιθτικϊν που ζχουν αποκθκευτεί ςε αυτι 

 Απϊλεια των PIN - PUK μυςτικϊν αρικμϊν 

 Πικανι ζκκεςθ ςε κίνδυνο των ιδιωτικϊν του κλειδιϊν του χριςτθ 

φμφωνα με τθν προβλεπόμενθ διαδικαςία, ςε περίπτωςθ που ςυντρζχει ζνασ 
από τουσ παραπάνω λόγουσ ο χριςτθσ: 

A. ζχει τθ δυνατότθτα να ανακαλζςει ο ίδιοσ τα ψθφιακά του 
πιςτοποιθτικά μζςα από τθν πφλθ του ΕΡΜΗ με χριςθ του μυςτικοφ 
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οκταψιφιου αρικμοφ που του είχε γνωςτοποιθκεί ζνα βιμα πριν τθν 
ζκδοςθ των εν λόγω πιςτοποιθτικϊν. 

B. ςε περίπτωςθ που αδυνατεί να εκτελζςει τθν παραπάνω διαδικαςία, 
προςζρχεται ςτο ΚΕΠ για τθν ανάκλθςθ των ψθφιακϊν του πιςτοποιθτικϊν. 
Σα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν εν λόγω διαδικαςία είναι τα 
ακόλουκα: 

 Αίτθςθ - υπεφκυνθ διλωςθ του χριςτθ για τθν ανάκλθςθ των 
ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν18 τθν οποία πρζπει να υποβάλλει ςτο ΚΕΠ 
που κα επιλζξει.  

ε ςυνζχεια τθσ περίπτωςθσ που ο χριςτθσ προςζρχεται ςτο ΚΕΠ για τθν 
ανάκλθςθ των ψθφιακϊν του πιςτοποιθτικϊν, απαιτείται θ ολοκλιρωςθ των 
εξισ ενεργειϊν: 

1. Ο υπάλλθλοσ του ΚΕΠ πρωτοκολλεί το αίτθμα, αποδίδοντασ αρικμό 
πρωτοκόλλου μζςω τθσ εφαρμογισ διαχείριςθσ υποκζςεων των πολιτϊν 
ekep-ΕΡΜΗ. Προκειμζνου ο υπάλλθλοσ του ΚΕΠ να διεκπεραιϊςει το 
αίτθμα του πολίτθ προβαίνει ςτισ βιματα που περιγράφονται ςτισ «Οδθγίεσ 
για τθν πρωτοκόλλθςθ τθσ ςχετικισ βεβαίωςθσ για τθν ζκδοςθ ψθφιακϊν 
πιςτοποιθτικϊν» και μποροφν να αναηθτθκοφν από τον ςφνδεςμο19.   

2. Ο υπάλλθλοσ του ΚΕΠ διενεργεί τθν ταυτοποίθςθ του χριςτθ βάςει του 
αποδεικτικοφ ταυτοποίθςθσ που κα πρζπει να φζρει μαηί του και να 
επιδείξει, ςε περίπτωςθ που απαιτείται εκ νζου ταυτοποίθςθ (π.χ. λόγω 
μεταβολισ των ςτοιχείων του χριςτθ). Η ταυτοποίθςθ πραγματοποιείται 
μζςω τθσ επιλογισ «Φυςικι ταυτοποίθςθ πολίτθ-χριςτθ» τθσ πφλθσ ΕΡΜΗ 
ι μζςω τθσ αντίςτοιχθσ επιλογισ που είναι διακζςιμθ ςτθν εφαρμογι 
διαχείριςθσ υποκζςεων των πολιτϊν ekep-ΕΡΜΗ. 

3. Ο υπάλλθλοσ του ΚΕΠ ςυνδζεται ςτθν πφλθ ΕΡΜΗ, επιλζγει το 
ςφνδεςμο «Πίνακασ Ελζγχου» αναηθτά το αίτθμα του χριςτθ μζςα από τθν 
επιλογι «Διαχείριςη αιτημάτων ψηφιακϊν πιςτοποιητικϊν». τθ 
ςυγκεκριμζνθ ιςτοςελίδα ανοίγει μια νζα φόρμα ςτθν οποία ο υπάλλθλοσ 
του ΚΕΠ ςυμπλθρϊνει τα πεδία κατ’ ελάχιςτον α) το επϊνυμο β) το όνομα 
του χριςτθ γ) ςτο «Αίτθμα Πολίτθ» από τθν αναδιπλοφμενθ λίςτα επιλζγει 
τθν «Οριςτικι ακφρωςθ Ψθφιακϊν Πιςτοποιθτικϊν» και ςτθ ςυνζχεια πατά 
το κουμπί  «Αναηιτθςθ»20. ε περίπτωςθ ανεπιτυχισ αναηιτθςθσ, κα πρζπει 
να γίνει ζλεγχοσ των ςτοιχείων του χριςτθ και να επαναλθφκεί το 
προθγοφμενο βιμα τθσ ταυτοποίθςθσ, αν απαιτείται. Διαφορετικά, εφόςον 
εντοπιςτεί το αίτθμα με τα ςτοιχεία του χριςτθ, ο υπάλλθλοσ του ΚΕΠ 
επιλζγει «υνεχίςτε» προκειμζνου να μεταβεί ςτθν φόρμα για τθν 
«Σαυτοποίθςθ ςτοιχείων χριςτθ για τθν ζκδοςθ ψθφιακοφ πιςτοποιθτικοφ» 
όπου και διεκπεραιϊνει το αίτθμα.  
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4. Η διαδικαςία καταλιγει ςτθ ςελίδα «Ολοκλιρωςθ αιτιματοσ για ζκδοςθ 
ψθφιακοφ πιςτοποιθτικοφ» όπου ο υπάλλθλοσ του ΚΕΠ ςυμπλθρϊνει το 
πεδίο με τον αρικμό πρωτοκόλλου που ζχει πάρει θ ςυγκεκριμζνθ υπόκεςθ 
ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ υποκζςεων των πολιτϊν ekep-ΕΡΜΗ, όπωσ 
περιγράφεται ςτο βιμα 1 παραπάνω κατά τθ διαδικαςία ζκδοςθσ των 
ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν. Ακολουκεί θ εκτφπωςθ (εισ διπλοφν) τθσ 
βεβαίωςθσ του αιτιματοσ, προκειμζνου να είναι δυνατι θ ολοκλιρωςθ του 
αιτιματοσ. Σο ζνα από τα δφο αντίγραφα χορθγείται ςτο χριςτθ και το άλλο 
καταχωρείται ςτον φάκελο με τα υπόλοιπα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

5. Μετά τθν εκτφπωςθ τθσ βεβαίωςθσ ο υπάλλθλοσ του ΚΕΠ επιλζγει 
«Ολοκλιρωςθ του αιτιματοσ» και θ διαδικαςία ολοκλθρϊνεται. 

 

γ) Διαδικαςία ανανζωςησ ψηφιακϊν πιςτοποιητικϊν. 

Η διαδικαςία ανανζωςθσ είναι παρεμφερισ με εκείνθν τθσ ζκδοςθσ. Πιο 
ςυγκεκριμζνα, ο χριςτθσ καλείται να μεταβεί ςε ΚΕΠ τθσ επιλογισ του, 
προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ εκ νζου φυςικι του ταυτοποίθςι (ςτθν 
περίπτωςθ μεταβολισ των προςωπικϊν του ςτοιχείων) και κατάκεςθ τθσ 
ςυμπλθρωμζνθσ Αίτθςθσ - Τπεφκυνθ Διλωςθσ για τθν ζκδοςθ ψθφιακϊν 
πιςτοποιθτικϊν, θ οποία κεωρείται με το γνιςιο τθσ υπογραφισ του. Οι 
διαδικαςίεσ ζγκριςθσ του ςχετικοφ αιτιματοσ και οι λοιπζσ διαδικαςίεσ είναι ίδιεσ 
με τθ διαδικαςία ζκδοςθσ ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν.  

ΡΟΣΟΧΗ: Δεδομζνου ότι εκδίδονται νζα ηεφγθ ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν 
δθμιουργείται ΝΕΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΤΣΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ (και δεν ιςχφει ο 
προθγοφμενοσ).  

Ο υπάλλθλοσ του ΚΕΠ διαβιβάηει απαραιτήτωσ το φάκελο με τα ςυναφι 
δικαιολογθτικά (αίτθςθ -υπεφκυνθ διλωςθ, επικυρωμζνα αντίγραφα των  
εγγράφων ταυτοποίθςθσ) ςτθν ΑΠΕΔ21 ι κα πρζπει να ψθφιοποιθκοφν και να 
αποςταλοφν με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτο yap@yap.gov.gr και ςτο pki-
support@yap.gov.gr με τθν ζνδειξθ ςτο κζμα «Δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ 
ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν». τθν περίπτωςθ τθσ αποςτολισ με θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο απαιτείται θ επιβεβαίωςθ ότι τα δικαιολογθτικά παραλιφκθκαν με 
επιτυχία μζςω του 213 1306013. 

ε κάκε περίπτωςθ, θ ΑΠΕΔ τθρεί το δικαίωμα να ανακαλζςει τα ψθφιακά 
πιςτοποιθτικά εφόςον διαπιςτωκοφν ελλείψεισ ςτα δικαιολογθτικά του τελικοφ 
χριςθ (δικαιολογθτικά που υποβλικθκαν με τθν παραπάνω διαδικαςία). ε 
περίπτωςθ που ο χριςτθσ ι ο υπάλλθλοσ του ΚΕΠ αντιμετωπίςει πρόβλθμα και 
επικυμεί υποςτιριξθ ι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ μπορεί να 
απευκυνκεί ςτθν υπθρεςία τθλεφωνικισ εξυπθρζτθςθσ (Call Center) 1500. 
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τουσ ςχετικοφσ ςυνδζςμουσ22 μποροφν να αναηθτθκοφν πλθροφορίεσ αναφορικά 
με:  

α) τισ διαδικαςίεσ για τα ψθφιακά πιςτοποιθτικά  

β) τεχνικά προβλιματα με του υπολογιςτι για τα ψθφιακά πιςτοποιθτικά γ) 
κζματα που αφοροφν τισ ΑΔΔΤ  

δ) νομικά ηθτιματα  

ε) κζματα που αφοροφν τθ χριςθ  

Η παροφςα εγκφκλιοσ ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τπθρεςίασ Ανάπτυξθσ 
Πλθροφορικισ http://www.yap.gov.gr (Ενθμζρωςθ – Γενικζσ Πλθροφορίεσ) 

 
 

 Ο Ρροϊςτάμενοσ τησ ΥΑΡ 

 

 

Φαίδων Κακλαμάνησ 

 

 

ΕΣΩΤΕΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο Τφυπουργοφ κ. Μ. Βολουδάκθ 
2. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα κ. Δ. τεφάνου 
3. Προϊςτάμενο Γενικισ Διεφκυνςθσ Διοικθτικισ Οργάνωςθσ και Διαδικαςιϊν κ. 

Μιχαλόπουλο 
4. Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Λειτουργία ΚΕΠ 
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