
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  
 

1. Συνδεόμαστε στη διεύθυνση ca.sch.gr και στο πεδίο «Συνδεθείτε στην υπηρεσία» με τους κωδικούς στο 
σχολικό δίκτυο. 

 
Εικόνα 1 Σύνδεση στην υπηρεσία Ψηφιακών Πιστοποιητικών ΠΣΔ 

 

 
Εικόνα 2 Σύνδεση με κωδικούς σχολικού δικτύου 



 
Εικόνα 3 Επιλογή Πεδίου Δημιουργία Πιστοποιητικού 

 

 
Εικόνα 4 Αν θέλετε να υπογράφετε σε πολλούς χώρος δουλειά ή γραφείο σε διαμοιραζόμενο υπολογιστή την 2η επιλογή 



 
Εικόνα 5 Ναι συμφωνώ  

 

 
Εικόνα 6 Δημιουργήστε ένα ισχυρό με σύμβολα και χαρακτήρες (προσοχή όχι ελληνικά στο πληκτρολόγιο) και συνέχεια 



 
Εικόνα 7 Ναι Δημιουργήστε το Πιστοποιητικό μου  

 

 
Εικόνα 8 Κατεβάστε το σε ένα φάκελο για να μπορέσουμε να κάνουμε την εγκατάσταση του πιστοποιητικού 



2.  Από τη διεύθυνση https://sourceforge.net/projects/jsignpdf/ κατεβάστε και εγκαταστήστε το δωρεάν 
λογισμικό. Θα το χρειαστούμε γιατί ότι έγγραφό μας θέλουμε να υπογράψουμε και να στείλουμε ψηφιακά θα 
πρέπει από μορφή word να το αποθηκεύσουμε σε pdf και έπειτα να το υπογράψουμε ψηφιακά με το jsignpdf  

 
Εικόνα 9 Είναι μερικά MB – μόλις κατέβει , πατάμε εκτέλεση 

https://sourceforge.net/projects/jsignpdf/


 
      Εικόνα 10 Εκτέλεση και στο επόμενο βήμα να επιτρέψετε τον άγνωστο εκδότη κλπ κλπ 

  
Εικόνα 11 Πατάω next 

 
                                                                                                  

Εικόνα 12 Επιλέγω το «I accept the agreement” και μετά next next και μετά Install περιμένω και Finish 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ανοίγουμε το Google Chrome στην πάνω δεξιά γωνία στις τρεις κάθετες κουκίδες 



 
Εικόνα 13 κλικ στις τρεις κουκίδες και έπειτα Ρυθμίσεις 

 

 
Εικόνα 14 Επιλέγουμε το πεδίο στ αριστερά Έλεγχος ασφαλείας και έπειτα το πεδίο Ασφάλεια  



 
Εικόνα 15 με το ροδάκι του ποντικιού ρολάρω και βρίσκω το πεδίο Διαχείριση πιστοποιητικών 

 

 
Εικόνα 16 Πατάμε Διαχείριση Πιστοποιητικών  



 

 
Εικόνα 17 Αναζήτηση για να βρούμε το πιστοποιητικό 

 

 
Εικόνα 18 Πατάμε όλα τα αρχεία για να βρούμε το πιστοποιητικό μας  



 
Εικόνα 19 Και τελικά το εντοπίζουμε στο φάκελο που το είχαμε αποθηκεύσει π.χ. εγώ το αποθήκευσα στην Επιφάνεια εργασίας άνοιγμα και 

Επόμενο 

 
Εικόνα 20 Πληκτρολογούμε τον κωδικό που είχαμε βάλει στη δημιουργία του Πιστοποιητικό στο σχολικό δίκτυο και ενεργοποιούμε το πεδίο 

Ισχυρής προστασίας ιδιωτικού κλειδιού 



 
Εικόνα 21 Επιλέγουμε Αυτόματη επιλογή του χώρου αποθήκευσης ανάλογα με τον τύπο του πιστοποιητικού και έπειτα τέλος περιμένουμε 

και επόμενο θα το δούμε να έχει εγκατασταθεί 

 
4. Ψηφιακή υπογραφή εγγράφου  

 
Εικόνα 22 Ας πούμε ότι θέλω να στείλω μια αίτηση εξ αποστάσεως για άδεια αναρρωτική και θέλω να την υπογράψω ψηφιακά, από αρχείο 

αποθήκευση ως  



 
Εικόνα 23 Στο πεδίο Αποθήκευση ως, βρίσκω και επιλέγω τη μορφή PDF (*.pdf) και αποθηκεύω το έγγραφο ως pdf 

 
Εικόνα 24 Για να υπογράψω το αρχείο, βρίσκω και ανοίγω το JsignPdf 1.6.4 



 
Εικόνα 25 Στο παράθυρο επιλέγουμε προχωρημένη προβολή και έπειτα το κουμπί Φόρτωση πιστοποιητικών, έπειτα επιλέγω Προσθήκη 
υπογραφής στις υπάρχουσες και κάτω Ορατή υπογραφή. Μετά στο 1ο κουμπί Αναζήτηση πατάω και ψάχνω να βρω το pdf έγγραφο που 
θέλω να υπογράψω  π.χ Αίτηση_Αναρρωτικής_Άδειας .pdf στο 2ο κουμπί Αναζήτηση βάζω ακριβώς όνομα με το προηγούμενο αλλά στο 

τέλος προσθέτω τη λέξη signed ή κάποιο άλλο σύμβολο γιατί αυτό θα είναι το υπογεγραμμένο και πατάω Υπόγραψέ το 

 
Εικόνα 26 και βλέπουμε αν το υπογράψαμε με επιτυχία. Για δούμε και την ψηφιακή υπογραφή ανοίγουμε το αρχείο Αναρρωτικής Signed 

 
Εικόνα 27 Το Acrobat Reader μπορεί να βγάλει ότι η υπογραφή σας δεν είναι έγκυρη γιατί δεν χρησιμοποιούν το ίδιο σύστημα 

χρονοσφραγίδας με το σχολικό δίκτυο. Σε κάθε περίπτωση έχετε δημιουργήσει μια ψηφιακή υπογραφή δωρεάν χωρίς το κόστος 30-50 € για 
την προμήθεια ενός stick για υπογραφή που χρειάζεται για την δημιουργία υπογραφή από το ermis gov 

 
Βιβλιογραφία – Πηγές  : 

1. Σχολικό Δίκτυο www.sch.gr 
2. Νιτσόπουλος Αθανάσιος ΠΕ 86– Δημιουργία ψηφιακής υπογραφής – ΕΠΑΛ Σιάτιστας - 2018 

http://www.sch.gr/

