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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ (ΑΡΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ .PDF) 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάτω αριστερά στην αρχική σελίδα της εφαρμογής  (landing page) παρατηρούμε την εξής 
φράση «Είναι συμβατός ο φυλλομετρητής (browser) μου;». Κάνοντας «mouse over» εμφανίζεται το 
παρακάτω tooltip,       

 
 

Βήμα 1. Εισάγουμε Όνομα (Username) και Κωδικό πρόσβασης και πατάμε «Είσοδος». 

 

Σε αυτό το σημείο κάνοντας «mouse over» εμφανίζονται επεξηγήσεις (tooltips) σχετικά με τα πεδία 
username και password όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες: 

 
 
Συνδεόμαστε στο: https://webapp.mindigital-shde.gr/login  
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Βήμα 2. Αφού συμπληρώσουμε σωστά τα στοιχεία μας οδηγούμαστε στην Αρχική Σελίδα. 
 

 
 
Βήμα 3. Για να υπογράψουμε ψηφιακά ένα αρχείο, «σύρουμε» το αρχείο μέσα στο πλαίσιο ή πατάμε 
το κουμπί   Browse και μεταφορτώνουμε το έγγραφο από τον υπολογιστή (.pdf, word ή excel).  

Υπάρχει ανώτατο όριο στο μέγεθος των αρχείων που επιχειρούμε να υπογράψουμε. Συγκεκριμένα το   
ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 20MB (Megabytes). Στην περίπτωση που το προς υπογραφή 
έγγραφο ξεπεράσει το όριο αυτό, ενημερωνόμαστε μέσω της εφαρμογής με το παρακάτω μήνυμα:  

 

Αντίστοιχα, στην περίπτωση που επιλέξουμε κάποιο έγγραφο μη επιτρεπόμενου μορφότυπου (format) 
εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα,  
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Βήμα 4. Σε περίπτωση που έχουμε επιλέξει έγγραφο/αρχείο που δεν είναι τύπου .pdf και δεν έχει 
προετοιμαστεί κατάλληλα (με χρήση signature line) εμφανίζεται μήνυμα μετατροπής του εγγράφου 
σε .pdf.  Πατώντας «Μετατροπή σε .pdf» πραγματοποιείται η μετατροπή και μπορούμε να συνεχίσουμε. 

 

 

Βήμα 5. Στη συνέχεια, η εφαρμογή ανοίγει το έγγραφο και έχουμε τις εξής επιλογές:  

1. Να επιλέξουμε τη σελίδα που θέλουμε να εμφανίζεται η υπογραφή  (βλ. Κόκκινο πλαίσιο στην 
παρακάτω εικόνα). 

2. Να μετακινήσουμε στο σημείο που επιθυμούμε, το πλαίσιο στο οποίο θα τοποθετηθεί η 
υπογραφή μας. 
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Πατάμε πάνω στο μπλε κουμπί με το μολύβι.  

 

Βήμα 6.  Εμφανίζεται το παράθυρο με τις Επιλογές εμφάνισης της υπογραφής (Επωνυμία, Αιτιολογία, 
Τίτλος ). 

Επιπλέον, εμφανίζονται τα πεδία:  Όνομα, Κωδικός (Password) και Κωδικός OTP.  

Για να εισάγουμε τον κωδικό OTP ανοίγουμε την εφαρμογή (Google Authenticator) που έχουμε ήδη 
κατεβάσει στο κινητό μας, ή επιλέγουμε να μας αποσταλεί μέσω email. Στην περίπτωση αυτή, 
συνδεόμαστε στον λογαριασμό του email μας για να δούμε τον κωδικό OTP.   

Στη συνέχεια πατάμε Βάλε ψηφιακή υπογραφή και  υπογράφουμε το έγγραφο. 
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Παραπάνω φαίνεται η περίπτωση χρήσης της εφαρμογής Google Authenticator. (Ανοίγουμε την 
εφαρμογή Google Authenticator και εισάγουμε τον 6-ψήφιο κωδικό ). 

 

 

Στην παραπάνω οθόνη βλέπουμε την περίπτωση που έχουμε επιλέξει να λαμβάνουμε τον κωδικό 
OTP μέσω email ( Επιλέγουμε την ενέργεια «Στείλε μου OTP μέσω email» ).  
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Στην περίπτωση που ο mail server δεν είναι διαθέσιμος και δεν μπορεί να αποσταλεί OTP ο χρήστης 
λαμβάνει μήνυμα «Αποτυχία Αποστολής Email» όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, 

 

 

Βήμα 7. Μόλις υπογραφεί το έγγραφο, εμφανίζεται μήνυμα στην εικόνα με την υπογραφή, όπως 
επισημαίνεται παρακάτω με το κόκκινο πλαίσιο. Εκεί θα αναγράφεται το όνομα μας, η ημερομηνία και 
η ώρα που εισήχθη η υπογραφή. 

 

 
 

Στη συνέχεια, έχουμε τις εξής επιλογές: 
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 αν θέλουμε να εισαγάγουμε και άλλη υπογραφή στο έγγραφο, πατάμε το κουμπί Nέα 
Υπογραφή , 

 για να στείλουμε το έγγραφο στο email που επιθυμούμε, επιλέγουμε Αποστολή μέσω email  
 για να αποθηκεύσουμε το έγγραφο επιλέγουμε Λήψη Εγγράφου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!! Αν δεν επιλέξουμε «Λήψη Εγγράφου» ώστε το έγγραφο να αποθηκευτεί στον σταθμό 
εργασίας μας, τότε το έγγραφο καταστρέφεται και δεν είναι ανακτήσιμο για λόγους απορρήτου και 
ασφαλείας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!! Κάθε υπογεγραμμένο .pdf αρχείο έχει την δυνατότητα να πάρει επιπλέον υπογραφές 
από άλλους χρήστες, αρκεί να το κοινοποιήσουμε με κάποιο τρόπο στον επόμενο υπογράφοντα (π.χ. 
μέσω email ). 

 ΠΡΟΣΟΧΗ!!  Το περιεχόμενο των ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων δεν πρέπει να τροποποιηθεί 
με κανένα τρόπο. Εάν μεταβληθεί το περιεχόμενο δεν έχει ισχύ η ψηφιακή υπογραφή.  

  


