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Αίτηση και δημιουργία πιστοποιητικού εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής 
υπογραφής 

Η Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (HARICA) 
έχει αναπτύξει μια νέα υπηρεσία για την παροχή εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής 
(remote eSignature)  
Μέσω της νέας υπηρεσίας, έχουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε ένα πιστοποιητικό 
Εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής: 

• με ηλεκτρονική αίτηση, 

• χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία μας κατά την έκδοση του 
πιστοποιητικού, 

• που θα μας επιτρέπει να υπογράφουμε έγγραφα από οποιαδήποτε συσκευή 
(υπολογιστή/smartphone/tablet) ή λειτουργικό σύστημα, χωρίς την ανάγκη χρήσης 
φυσικού μέσου αποθήκευσης του πιστοποιητικού (π.χ ακαδημαϊκή ταυτότητα, usb 
token), αλλά μέσω μιας ιστοσελίδας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Η ενεργοποίηση και χρήση της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής, βάσει των Διεθνών 
Προτύπων, απαιτεί να υπάρχει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας με τη χρήση μιας επιπλέον 
συσκευής, την οποία έχουμε πάντα μαζί μας (smartphone/tablet). 
Στη συσκευή μας θα χρειαστεί να εγκαταστήσουμε μια εφαρμογή παραγωγής κωδικών One-
Time Password (OTP) που κάθε φορά που θα υπογράφουμε ένα έγγραφό, με τη χρήση της 
υπηρεσίας, θα πρέπει να εισάγουμε στο σύστημα. 
Δεν υπάρχει δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε την υπηρεσία χωρίς την χρήση εφαρμογής 
παραγωγής κωδικών One-Time Password (OTP). 
  

1. Σύνδεση στο cm.harica.gr 
1.1. Συνδεόμαστε στην σελίδα  https://cm.harica.gr και επιλέγουμε σύνδεση με 

Ιδρυματικό λογαριασμό/ Academic Login. 
 

 

https://cm.harica.gr/
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1.2. Επιλέγουμε ως φορέα το Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών και πατάμε 
Επιβεβαίωση/Confirm. 

 
1.3. Αυτόματα θα μεταφερθούμε σε νέα σελίδα όπου θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε 

το όνομα χρήστη/username και τον κωδικό/password του ιδρυματικού μας 
λογαριασμού και πατάμε Είσοδος. 

 

2. Αίτηση για Εξ αποστάσεως Ηλεκτρονική Υπογραφή 
2.1. Επιλέγουμε από το μενού στα αριστερά την Εξ αποστάσεως Ηλεκτρονική 

Υπογραφή και στη συνέχεια το Ξεκινήστε εδώ. 



3 

 
  

3. Επιλογή και μεταφόρτωση εγγράφων ταυτοποίησης 
Στα στοιχεία του πιστοποιητικού που πρόκειται να εκδοθεί, εκτός από το ονοματεπώνυμό 
μας, χρειάζεται να υπάρχει και ένα επιπλέον μοναδικό χαρακτηριστικό. 
Επιλέγοντας την τυπική περίπτωση, η εφαρμογή θα παράγει αυτόματα, ένα μοναδικό 
10ψήφιο αναγνωριστικό το οποίο θα εισαχθεί στα στοιχεία του πιστοποιητικού μας. Το μόνο 
που θα χρειαστεί, είναι να επιλέξουμε ανάμεσα στο Δελτίο Ταυτότητας (ΑΔΤ) ή το 
Διαβατήριο και το οποίο θα μεταφορτώσουμε ως δικαιολογητικό. 
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Στη συνέχεια κάνουμε έλεγχο αν το ονοματεπώνυμο μας ταιριάζει απόλυτα με το επίσημο 
έγγραφο ταυτοποίησης που έχουμε μεταφορτώσει και κάνουμε τις απαραίτητες διορθώσεις. 
Kατόπιν επιλέγουμε Επόμενο. 
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4. Επιλογή μεθόδου ταυτοποίησης 
Για την μέθοδο ταυτοποίησης, έχουμε τρεις επιλογές για τις οποίες ακολουθούμε τις 
αντίστοιχες οδηγίες. 
ΠΡΟΣΟΧΗ!:Τα έγγραφα που θα μεταφορτώσουμε στη μέθοδο ταυτοποίησης πρέπει να 
είναι σε μορφή .pdf 
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4.1. Χρήση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης μέσω gov.gr. 
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4.2. Χρήση υφιστάμενης Εγκεκριμένης Υπογραφής (π.χ. υπογραφή με το ενεργό Class 
A πιστοποιητικό, που έχουμε στην Ακαδημαϊκή μας κάρτα/token). 

 
 

4.3. Επικοινωνία με την εξυπηρέτηση χρηστών HARICA. 
Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προγραμματιστεί ραντεβού με φυσική 
παρουσία με έναν από τους πιστοποιητές του Παν/μιου 
(http://www.noc.uoa.gr/chfiakes-ypografes/e3-apostasews-chfiakes-
ypografes.html), παρουσιάζοντας επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης. 

 
Επιλέγουμε Επόμενο. 

  

http://www.noc.uoa.gr/chfiakes-ypografes/e3-apostasews-chfiakes-ypografes.html
http://www.noc.uoa.gr/chfiakes-ypografes/e3-apostasews-chfiakes-ypografes.html
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5. Υποβολή Αίτησης 
Ελέγχουμε τα στοιχεία της αίτησης και τσεκάρουμε οτι διαβάσαμε και αποδεχόμαστε τους 
Όρους Χρήσης και τις Διαδικασίες και Πολιτική Πιστοποίησης της HARICA. Τέλος 
επιλέγουμε Υποβολή Αίτησης. 

 
 

6. Έλεγχος, έγκριση και δημιουργία λογαριασμού Εξ αποστάσεως Ηλεκτρονικής 
Υπογραφής 
Η αίτησή μας, χρειάζεται να εγκριθεί από τους υπεύθυνους ελέγχου (validators) του 
Παν/μιου, οι οποίοι θα κάνουν την επαλήθευση των στοιχείων με βάση τα έγγραφα που 
μεταφορτώσαμε. 

https://repo.harica.gr/documents/SA-ToU_EL.pdf
https://repo.harica.gr/documents/CPS-EL.pdf
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Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος θα ειδοποιηθούμε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
στον ιδρυματικό μας λογαριασμό, για να προχωρήσουμε στην ενεργοποίηση του 
λογαριασμού εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής. Το μήνυμα περιέχει το όνομα 
λογαριασμού και τον κωδικό ενεργοποίησης της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής. 

 

Επιλέγουμε το σύνδεσμο Harica Cert Manager  που μας οδηγεί στο cm.harica.gr όπου έχει 
εμφανιστεί η επιλογή Συνέχεια στην Ενεργοποίηση την οποία επιλέγουμε. 

file:///C:/Users/Sbol/Google%20Drive/EKPA/Ψηφιακά%20Πιστοποιητικά/cm.harica.gr
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7. Ενεργοποίηση λογαριασμού Εξ αποστάσεως Ηλεκτρονικής Υπογραφής 
Εισάγουμε (αντιγράφουμε από το μήνυμα) τον κωδικό ενεργοποίησης που λάβαμε με 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ιδρυματικό μας λογαριασμό. 
Έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε την επαναποστολή του μηνύματος σε περίπτωση 
που το έχουμε διαγράψει εκ παραδρομής. 
Επιλέγουμε Επόμενο. 

 
 
Ορίζουμε και επιβεβαιώνουμε έναν Κωδικό Εξ αποστάσεως Ηλεκτρονικής Υπογραφής, τον 
οποίο θα χρησιμοποιούμε κάθε φορά που θα υπογράφουμε κάποιο έγγραφο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να θυμόμαστε τον κωδικό καθώς σε περίπτωση απώλειας, θα 
πρέπει να επαναλάβουμε ξανά τη διαδικασία αίτησης/ενεργοποίησης της υπηρεσίας. 

Επιλέγουμε Επόμενο. 
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8. Ενεργοποίηση Ελέγχου Ταυτότητας 2 Παραγόντων (2FA) 
Κατεβάζουμε στη συσκευή μας (π.χ. Smartphone, tablet) μία εφαρμογή παραγωγής 
κωδικών One-Time Password (OTP). 
Προτεινόμενες εφαρμογές  

• Microsoft Authenticator (Google Play/Apple App Store) 

• Google Authenticator (Google Play/Apple App Store) 
Οδηγίες εγκατάστασης μπορείτε να δείτε στο Ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας 
πολλαπλών παραγόντων 
Σαρώνουμε το QR code μέσω της εφαρμογής στη συσκευή μας και δημιουργείται ο 
λογαριασμός "HARICA RemoteSign -το username μας-". 
Πλέον κάθε 30 δευτερόλεπτα παράγονται 6ψήφιοι κωδικοί τους οποίους θα 
χρησιμοποιούμε κάθε φορά για να υπογράφουμε. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.azure.authenticator&hl=el
https://apps.apple.com/us/app/microsoft-authenticator/id983156458
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=el
https://apps.apple.com/us/app/google-authenticator/id388497605
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Συμπληρώνουμε τον ενεργό κωδικό OTP Εξ αποστάσεως Ηλεκτρονικής Υπογραφής από την 
εφαρμογή και επιλέγουμε Ολοκλήρωση Ενεργοποίησης. 
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9. Αποδοχή πιστοποιητικού Εξ αποστάσεως Ηλεκτρονικής Υπογραφής, ενεργοποίηση 
λογαριασμού 

Ελέγχουμε τα στοιχεία που πρόκειται να εισαχθούν στο πιστοποιητικό και επιλέγουμε 
Αποδοχή εφόσον είναι σωστά. 

 
Η διαδικασία αίτησης/ενεργοποίησης της υπηρεσίας Εξ αποστάσεως Ηλεκτρονικής 
Υπογραφής HARICA έχει ολοκληρωθεί και μπορούμε υπογράψουμε ηλεκτρονικά τα 
έγγραφά μας. 

  

 


