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ΘΕΜΑ : «Διαδικαςία απόκτηςησ ψηφιακήσ υπογραφήσ »  
Σχετ: .  

1. 4440/2016 (Φ.Ε.Κ. 224/Α/02-12-2016) 
2. Αριθμ. ΔΗΔ/Φ.60/24924/26 Ιουλίου 2017εγκ.Υπ. Διοικητικήσ Αναςυγκρότηςησ 

            

 Σύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Αξρήο Πηζηνπνίεζεο Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ όπσο 

θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ ζύλδεζκν: http://aped.gov.gr/more/obtainsignature/, ε δηαδηθαζία 

απόθηεζεο θαη εγθαηάζηαζεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο είλαη απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηεο θάζε 

ζρνιηθήο κνλάδαο θαη πινπνηείηαη ζε 6 βήκαηα.  

1. Ππομήθεια/αγοπά ΑΔΔΥ, (ζπληζηάηαη USB token ζπκβαηό κε ην ιεηηνπξγηθό 

ζύζηεκα ηνπ Η/Υ ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε εγθαηάζηαζε) από θάπνην πάξνρν πνπ ππάξρεη ζηε 

ζρεηηθή ιίζηα : http://aped.gov.gr/images/TOKENS_08_11_2018.pdf 

2. Ηλεκηπονική αίηηζη μέζω ηηρ πύληρ ΕΡΜΗ: 

http://aped.gov.gr/more/obtainsignature/5-step2.html 

3. Μεηάβαζη ζε οποιοδήποηε Κένηπο Εξςπηπέηηζηρ Πολιηών, αθνύ 

πξνεγνπκέλσο, έρεηε ζπκπιεξώζεη θαη εθηππώζεη ηελ ένηςπη αίηηζη, ηελ νπνία ζα βξείηε 

ζην: http://aped.gov.gr/images/entypa/pki_citizen_yp_ dilosi.pdf. Σηελ πεξίπησζε ησλ 

Δεκνζίσλ Υπαιιήισλ, απαηηείηαη θαη εμνπζηνδόηεζε από ηνλ Φνξέα (Δ/λζε Π.Ε. Αξγνιίδαο), 

όπνπ ζα απνδεηθλύεηαη ε ηδηόηεηα ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ θαη ζα εμνπζηνδνηείηαη ην 

ζπγθεθξηκέλν θπζηθό πξόζσπν λα απνθηήζεη ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά σο δεκόζηνο 

ππάιιεινο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Φνξέα, δεδνκέλνπ όηη ε πιεξνθνξία απηή θαηαρσξείηαη κέζα 

ζηα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά. 

Ναφπλιο,  31-10-2019 
Αρ. Πρωτ.: 6543 

Προσ:   
κ.κ. Διευθφντριεσ/ντεσ και 
Προϊςταμζνεσ/νουσ χολικών Μονάδων 
αρμοδιότητασ μασ. 
 
   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

--- 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 
ΣΜΗΜΑ Ε΄ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Α΄&Β΄ ΕΚΠ/Η 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΡΓΟΛΙΔΑ 

 
 

Σαχ. Δ/νςη: Αμυμώνησ 7Β 
Σ.Κ. – Πόλη: 21100 - Ναφπλιο 
Πληροφορίεσ: Καραμάνοσ Θ  
Σηλζφωνο: 2752027491 
FAX: 27520-25685 
E-mail: mail@dipe.arg.sch.gr 

http://aped.gov.gr/more/obtainsignature/
http://aped.gov.gr/more/obtainsignature/5-step2.html
http://aped.gov.gr/images/entypa/pki_citizen_yp_%20dilosi.pdf
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Οη ζρνιηθέο κνλάδεο κπνξνύλ λα πινπνηήζνπλ ηα βήκαηα 1, 2, 3, αθνύ 

πξνκεζεπηνύλ, από ηελ ππεξεζία καο ηελ εμνπζηνδόηεζε, πνπ ρξεηάδεηαη γηα ην βήκα 3.  

Γηα ηα επόκελα βήκαηα 4, 5 θαη 6, αλαθνξηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θαηάιιεισλ 

πξνγξακκάησλ, έρνπλ αλαξηεζεί ζρεηηθέο νδεγίεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηεύζπλζεο. Γηα 

νπνηαδήπνηε δπζθνιία ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε παξαθαινύκε επηθαιεζηείηε ηε βνήζεηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ Πιεξνθνξηθήο ηεο ζρνιηθήο ζαο κνλάδαο θαη κόλν όπνπ δελ θαηαζηεί απηό 

δπλαηό, απεπζπλζείηε ζην Τκήκα Δ Πιεξνθνξηθήο ηεο Δηεύζπλζεο Π.Ε. Αξγνιίδαο 

(2752025323). 

 
  
  
 

                                                                                    
 

                                
  

      
        

Ο Δηεπζπληήο Π. Ε. Αξγνιίδαο 
 
 
 

 Δεκήηξεο Ι. Σίδεξεο, M.Ed. 


		2019-10-31T14:43:55+0200




