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Ψηφιακή υπογραφή από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 
(Έκδοση, Εγκατάσταση, Χρήση, Απεγκατάσταση) 

 

Μπαίνουμε στη σελίδα Ψηφιακών Πιστοποιητικών του ΠΣΔ:  http://ca.sch.gr/  

 

 
 

Μεταφόρτωση (κατέβασμα) λογισμικού JSignPdf 

Στο σημείο αυτό μπορούμε να κατεβάσουμε και το λογισμικό που έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται 

(υπογράφει ψηφιακά) αρχεία PDF. Κάνουμε κλικ στην ερώτηση «Πώς μπορώ να υπογράψω ψηφιακά 

ένα κείμενο σε μορφή PDF;» και εμφανίζεται το κείμενο «Εγκαταστήστε το πρόγραμμα που σας 

παρέχουμε εδώ και ακολουθήστε τις οδηγίες…»:  

 
Κάνουμε κλικ στη λέξη «εδώ» για να μεταφορτώσουμε και να εγκαταστήσουμε το λογισμικό JSignPdf 

(κλικ στην επιλογή  Save File): 

 
(Λεπτομέρειες χρήσης παρακάτω) 

  

 

Αφού κατεβάσουμε το λογισμικό, συνεχίζουμε τη διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού, κάνοντας 

κλικ στην επιλογή  

  

http://ca.sch.gr/
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Εμφανίζεται το παράθυρο πιστοποίησης χρηστών του ΠΣΔ: 

 
Πληκτρολογούμε τους κωδικούς μας (έτσι γίνεται και η ταυτοποίησή μας) και μεταβαίνουμε στην 

υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικού: 

 
Κάνουμε κλικ στην επιλογή «Δημιουργία Πιστοποιητικού». 

Εμφανίζεται η σελίδα «Αίτηση Δημιουργίας Πιστοποιητικού Ψηφιακής Υπογραφής»: 

 
Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Επόμενο» της επιλογής «Aν χρησιμοποιείτε ένα διαμοιραζόμενο 

υπολογιστή γραφείου ή εργαστηρίου» (δεν χρειαζόμαστε ειδική συδκευή  smartcard ή eToken). 
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Εμφανίζεται η σελίδα με τα στοιχεία μας όπως αυτά είναι καταχωρισμένα στο ΠΣΔ: 

 
Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Ναι, Συμφωνώ» 
 

1ο βήμα της διαδικασίας: Μας ζητάει να δώσουμε έναν προσωπικό κωδικό για το πιστοποιητικό μας 

(δεν χρειάζεται να δώσουμε τον κωδικό που έχουμε στο ΠΣΔ): 

 
Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια». 
 

2ο βήμα: Είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε το πιστοποιητικό μας: 

 
Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Ναι! Δημιούργησε το Πιστοποιητικό μου.». 
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3ο βήμα: Το πιστοποιητικό μας δημιουργήθηκε και μπορούμε να το κατεβάσουμε στον υπολογιστή μας:  

 
Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κατεβάστε το». Το πιστοποιητκό μας, ένα αρχείο με το όνομά μας 

γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες και κατάληξη p12 κατεβαίνει και αποθηκεύεται στον υπολογιστή 

μας (στον φάκελο «Λήψεις» ή «Ληφθέντα αρχεία», ανάλογα με την έκδοση των windows που έχουμε). 

 

4ο βήμα: Το πιστοποιητικό μας απεστάλθηκε: 

 
Το αρχείο αυτό μπορούμε να το αποθηκεύσουμε σε ένα οποιοδήποτε φλασάκι μας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: πρέπει να γράψουμε κάπου τον κωδικό μας, γιατί αν τον χάσουμε, το πιστοποιητικό 

καθίσταται άχρηστο και πρέπει να εκδώσουμε καινούριο. 

 

Αν επιχειρήσουμε να κάνουμε τη διαδικασία από την αρχή, θα δούμε αυτό το παράθυρο (ότι έχουμε 

ήδη πιστοποιητικό): 
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Εγκατάσταση πιστοποιητικού 

 

Βρίσκουμε το αρχείο του πιστοποιητικού μας και το «τρέχουμε» κάνοντας διπλό κλικ πάνω του. 

Ξεκινάει η διαδικασία εγκατάστασης του πιστοποιητικού στον υπολογιστή μας. 

Αφήνουμε ως έχουν τις προεπιλεγμένες τιμές και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Επόμενο» σε κάθε 

παράθυρο. Σε κάποιο σημείο της διαδικασίας θα μας ζητηθεί ο κωδικός μας: 

    
 

Όταν τελειώσει η διαδικασία, θα εμφανιστεί το παράθυρο με το μήνυμα ότι η εισαγωγή του 

πιστοποιητικού στον υπολογιστή μας ήταν επιτυχημένη: 
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Χρήση του λογισμικού ψηφιακής υπογραφής 

 

Μετά την εγκατάσταση του πιστοποιητικού, ανοίγουμε το λογισμικό JSignPdf και κάνουμε κλικ στο 

κουμπί «Φόρτωση πιστοποιητικών». Το λογισμικό βρίσκει και μας εμφανίζει τα διαθέσιμα 

πιστοποιητικά (αν είναι δύο ή περισσότερα μπορούμε να τα δούμε από την αναδιπλούμενη λίστα). 

Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση» δεξιά από το «PDF αρχείο προς υπογραφή» για να 

αναζητήσουμε και βρούμε το αρχείο PDF που θέλουμε να υπογράψουμε. 

Το παράθυρο εμφανίζεται κάπως έτσι: 

 
 

Μπορούμε να ρυθμίσουμε σε ποιο σημείο του εγγράφου (σελίδα-θέση σελίδας) θα μπει η υπογραφή 

κάνοντας κλικ στο κουμπί «Ρυθμίσεις ορατής υπογραφής», οπότε εμφανίζεται το παράθυρο «Ρυθμίσεις 

ορατής υπογραφής»: 
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Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Προεπισκόπηση & Επιλογή θέσης» και εμφανίζεται σε προεπισκόπηση το 

έγγραφό μας. Με το ποντίκι σχεδιάζουμε ένα ορθογώνιο πλαίσιο στο σημείο της σελίδας που θέλουμε 

να μπει η υπογραφή: 

 
Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κλείσιμο» για να επιστρέψουμε στο προηγούμενο παράθυρο και σε εκείνο 

πάλι κλικ στο ομώνυμο κουμπί για να επιστρέψουμε στο βασικό παράθυρο του λογισμικού, όπου 

κάνουμε κλικ στο κουμπί . 

 

Εμφανίζεται ένα παράθυρο με πληροφοριακό κείμενο σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας, στο 

τέλος του οποίου μας λέει ότι η υπογραφή δημιουργήθηκε επιτυχώς: 
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Διαγραφή πιστοποιητικού ψηφιακής υπογραφής 

(Χρήσιμο όταν τελειώσει η θητεία μας και έρχεται νέος διευθυντής στο σχολείο.) 

 

Ανοίγουμε τη γραμμή εντολών των windows 

(Σε windows7: Έναρξη, Όλα τα προγράμματα, Βοηθήματα, Γραμμή εντολών) 

(Σε windows 10: Έναρξη, Σύστημα των Windows, Γραμμή εντολών) 

 

Πληκτρολογούμε την εντολή:  certmgr και πατάμε το Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαχείρισης 

πιστοποιητικών: 

 
Κάνουμε κλικ στην επιλογή «Προσωπικός χώρος αποθήκευσης» και στη συνέχεια κλικ στην επιλογή 

«Πιστοποιητικά». Εμφανίζονται τα πιστοποιητικά που έχουμε εγκατεστημένα στον υπολογιστή: 

 
 

Επιλέγουμε όποιο θέλουμε να διαγράψουμε και το διαγράφουμε (δεξί κλικ, διαγραφή). 

Θα εμφανιστεί προειδοποιητικό μήνυμα ότι δεν θα μπορούμε να κρυπτογραφήσουμε δεδομένα: 

 
Κάνουμε κλικ στο «Ναι» για να ολοκληρωθεί η διαγραφή. 
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