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ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
ΤΕΕ Π.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΣΕ USB TOKENS

1. Αρχικά ο χρήστης θα πρέπει να εγγραφεί στην εθνική πύλη
δημόσιας διοίκησης «ΕΡΜΗΣ».
1.1 Μεταβαίνει στη σελίδα www.ermis.gov.gr και επιλέγει
«Σύνδεση» (βρίσκεται πάνω πάνω στην αρχική σελίδα). Αφού
πραγματοποιήσει είσοδο μέσω των στοιχείων που έχει στο TAXIS
(ΥΠΟΙΚ) ως φυσικό πρόσωπο, εισέρχεται επιτυχώς στην πύλη
«ΕΡΜΗΣ».
Από τη στιγμή της επιτυχούς σύνδεσης, είναι πλέον εγγεγραμμένος
χρήστης της πύλης. Ο «ΕΡΜΗΣ» του αποδίδει ένα username (φαίνεται
στη θέση της «Σύνδεσης»), το οποίο ο χρήστης θα πρέπει να
σημειώσει στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση που θα καταθέσει στο
ΚΕΠ (δείτε βήμα 2).
1.2 Μετά τη σύνδεση στην πύλη «ΕΡΜΗΣ» ο χρήστης υποχρεωτικά θα
πρέπει να επιλέξει από το μενού «Λειτουργίες της Πύλης» (πάνω πάνω
στην αρχική σελίδα) «Πίνακας Ελέγχου» -> «Διαχείριση Προσωπικών
Ψηφιακών Πιστοποιητικών» και να πατήσει το κουμπί «ΥΠΟΒΟΛΗ»
(χωρίς να κάνει κλικ στο κουτάκι που αναφέρεται στη σελίδα).

2. Ακολούθως, ο χρήστης θα πρέπει να επισκεφτεί ένα ΚΕΠ στο οποίο
θα παραδώσει την επισυναπτόμενη αίτηση συμπληρωμένη και
υπογεγραμμένη καθώς και ένα αντίγραφο της αστυνομικής του
ταυτότητας (δεν απαιτείται να έχει αγοράσει από πριν το USB Token – το
πεδίο στην αίτηση είναι προαιρετικό).
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3. Ο υπάλληλος του ΚΕΠ, υποχρεωτικά θα πρέπει να εγκρίνει το αίτημα
που υπέβαλε ο χρήστης στην πύλη «ΕΡΜΗΣ». Προκειμένου να
διασφαλίσει ο ενδιαφερόμενος χρήστης ότι πραγματοποιήθηκε η έγκριση
του αιτήματος επιτυχώς, θα πρέπει να ζητήσει από τον υπάλληλο του
ΚΕΠ τη Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος που εκδίδει ο «ΕΡΜΗΣ».

4. Αφού ο χρήστης τελειώσει με το ΚΕΠ, ενημερώνει την εταιρία μας
(τηλ. επικοινωνίας 2118003141 - 698 888 5872 / email: info@adsis.gr)
ώστε να προχωρήσουμε στην έκδοση και εγκατάσταση της ψηφιακής
υπογραφής στο USB TOKEN, το οποίο και θα αποστείλουμε την επόμενη
μέρα με τη γενική ταχυδρομική.

5. Όταν ο χρήστης παραλάβει το USB Token, η εταιρεία μας θα στείλει
αναλυτικές οδηγίες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία χρήσης της
ψηφιακής υπογραφής.

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών μας ήτοι την έκδοση και
εγκατάσταση της ψηφιακής υπογραφής, το USB Token και την αποστολή
του, ανέρχεται στα 69€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Τονίζεται ότι οι ψηφιακές σας υπογραφές ΔΕΝ θα απαιτούν ετήσια ή άλλου
είδους ανανέωση, συνεπώς δεν θα υπάρξει ποτέ κάποια επιπλέον
οικονομική επιβάρυνση ενώ η εταιρία μας παρέχει δωρεάν οποιαδήποτε
μελλοντική τεχνική υποστήριξη.

Μπορείτε να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο www.adsis.gr ή να μας
καλέσετε στο 211 800 3141 / 698 888 5872 για περισσότερες
πληροφορίες.

