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1. Εισαγωγή 

 

Αυτό το έγγραφο είναι ένας οδηγός εγγραφής ψηφιακών πιστοποιητικών. 

Ενδέχεται να βρείτε τις απαιτούμενες πληροφορίες, καθώς και έναν αναλυτικό οδηγό για 

την απόκτηση Εγκεκριμένου Πιστοποιητικού Ηλεκτρονικής Υπογραφής (ηλεκτρονική 

υπογραφή). 

 

2. Εγγραφή Χρήστη στο Portal και σύνδεση 

Αρχικά θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στο JCC Trust Services Portal, 

σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. 

 

2.1. Διαδικασία Δημιουργίας Λογαριασμού 

 

α) Για την εγγραφή σας στην υπηρεσία επισκεφθείτε τη σελίδα https://trust.jcc.com.cy 

και επιλέξτε “Εγγραφή/Sign Up” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://trust.jcc.com.cy/
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β) Στη συνέχεια συμπληρώστε όλες τις πιο κάτω απαιτούμενες πληροφορίες και 

επιλέξτε “Υποβολή” 

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε μόνο Λατινικούς χαρακτήρες. Οι πληροφορίες που θα 

προσκομίσετε θα πρέπει να είναι έγκυρες και ακριβής, καθώς θα χρησιμοποιηθούν 

για την έκδοση του Εγκεκριμένου Ψηφιακού Πιστοποιητικού σας 

 

Πεδίο  Πληροφορίες 

Όνομα Χρήστη Το όνομα χρήστη πρέπει να έχει μέγεθος τουλάχιστον 5 

χαρακτήρων (20 max) και μπορεί να περιέχει μόνο 

γράμματα, αριθμούς και περιόδους 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (email) 

Σε αυτή τη διεύθυνση θα σταλεί το email επιβεβαίωσης 

λογαριασμού 

Τίτλος Επιλέξτε από τη λίστα 

Όνομα Όπως αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο 

Επίθετο Όπως αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο 

Χώρα Όπως αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο 

Διεύθυνση Συμπληρώστε την διεύθυνσή σας 

Ταχυδρομικός Κώδικας Συμπληρώστε τον Ταχυδρομικό Κώδικα της πιο πάνω 

διεύθυνσης 

Σταθερό τηλέφωνο Προαιρετικό 

Κινητό τηλέφωνο Επιλέξτε χώρα και συμπληρώστε τον αριθμό του κινητού 

σας τηλεφώνου 

Τύπο αναγνωριστικού Επιλέξτε από τη λίστα 

Αριθμός Ο αριθμός όπως αναγράφεται στο αναγνωριστικό που 

επιλέξατε (δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο) 

Κωδικός Ο κωδικός θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 8 

χαρακτήρες και θα πρέπει να περιέχει χαρακτήρες από 

τρεις από τις πιο κάτω κατηγορίες: 

1. Κεφαλαίοι χαρακτήρες λατινικού αλφαβήτου (A-Z) 

2. Μικροί χαρακτήρες λατινικού αλφαβήτου (a-z) 

3. Αραβικοί αριθμοί (0-9) 

4. Μη αλφαριθμητικοί χαρακτήρες (π.χ. !$#,%) 

Ερώτηση Ασφαλείας Επιλέξτε από τη λίστα και απαντήστε σε μια ερώτηση 

ασφαλείας. Αυτή η ερώτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας μέσω 

τηλεφώνου. 

Όροι και προϋποθέσεις Σύρετε προς τα κάτω και ελέγξτε το πλαίσιο για να 

συμφωνήσετε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις της 

JCC. 

Δήλωση προστασίας 

προσωπικών δεδομένων 

  

Σύρετε προς τα κάτω και ελέγξτε το πλαίσιο για να 

συμφωνήσετε με τη Δήλωση προστασίας προσωπικών 

δεδομένων της JCC. 
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γ) Επιλέξτε “Υποβολή/Submit”. Θα λάβετε ένα απαντητικό email επιβεβαίωσης των 

στοιχείων. Το email θα σταλεί στην διεύθυνση email που έχετε δηλώσει στην 

παραπάνω φόρμα υποβολής.  

 

δ) Επιβεβαιώστε την εγγραφή σας κάνοντας πατώντας στον σύνδεσμο που υπάρχει 

στο email επιβεβαίωσης. 

 

Η εγγραφή σας έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε να προχωρήσετε με την διαδικασία 

έκδοσης του ψηφιακού σας πιστοποιητικού όποτε εσείς επιθυμείτε. 

 

2.2. Διαδικασία Σύνδεσης 

 

α) Χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε browser επισκεφτείτε το JCC Trust Services 

Portal στο σύνδεσμο https://trust.jcc.com.cy   

 

β) Επιλέξτε “Σύνδεση/Login” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://trust.jcc.com.cy/


5 
 

γ) Πληκτρολογήστε το Όνομα χρήστη και τον κωδικό που είχατε επιλέξει κατά την 

διαδικασία εγγραφής (προηγούμενη φόρμα υποβολής) και πατήστε 

“Υποβολή/Sign In”  
 

 

Τώρα έχετε εισέλθει στο λογαριασμό σας και πρέπει να κοιτάζετε την πιο κάτω οθόνη. 
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3. Διαδικασία Αίτησης για Έκδοση Πιστοποιητικού 
 

α) Για την δημιουργία μιας Αίτησης Έκδοσης Πιστοποιητικού, επιλέξτε από το μενού 

αριστερά  “Οι αιτήσεις μου/My Certificate Applications ” 

 

 

β) Στη συνέχεια, επιλέξτε το τύπο πιστοποιητικού που επιθυμείτε να εκδώσετε. 

• Νέα αίτηση πιστοποιητικού φυσικού προσώπου 

• Νέα αίτηση φυσικού προσώπου που συνδέεται με νομικό 

 

 
 

 

  



7 
 

γ) Μπορείτε να εισάγετε ή να διορθώσετε στοιχεία που πιθανόν να εμφανίζονται 

λάθος. Το ονοματεπώνυμο σας και η χώρα θα πρέπει να αναγράφονται με τον ίδιο 

ακριβώς τρόπο με τον οποίο αναγράφονται στον διαβατήριο ή στην ταυτότητά σας, 

διαφορετικά η Αίτηση θα απορριφθεί.  

 

 

δ) Σύρετε προς τα κάτω και ελέγξτε το πλαίσιο για να συμφωνήσετε με τους Όρους 

και Προϋποθέσεις.  

 

ε) Επιλέξτε “Επόμενο/Next” 

 

στ) Επιλέξτε “Κατεβάστε την αίτησή σας για ψηφιακό πιστοποιητικό/Certificate 

Application PDF Download” για να κατεβάσετε την Αίτηση Έκδοσης 

πιστοποιητικού.  
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ζ) Ανοίξτε την Αίτηση Έκδοσης πιστοποιητικού με Adobe Reader και: 

 

• Στην περίπτωση που δεν έχετε ένα Εγκεκριμένο Ψηφιακό Πιστοποιητικό 

ηλεκτρονικής υπογραφής σε ισχύ: 

i) θα πρέπει να τυπώσετε την Αίτηση και να επισκεφθείτε την Τοπική Αρχή 

Εγγραφής (LRA) μαζί με τα διαπιστευτήρια σας  (διαβατηρίου ή ταυτότητα) 

στην πιο κάτω διεύθυνση: 

JCC LRA 

Σταδίου 1, 2571 Νήσου 

Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ:(+357) 22 868 500 

Email: trust-lra@jcc.com.cy 

ii) ή στείλτε με ταχυδρομείο ή courier service στην JCC LRA τα ακόλουθα 

έγγραφα: 

- αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου που έχει πιστοποιηθεί από 

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή την Επαρχιακή Διοίκηση 

- το υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης πιστοποιημένο από Πιστοποιών 

Υπάλληλο, Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή Επαρχιακή Διοίκηση. 

Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής κατοικεί σε οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτός από την 

Κύπρο και την Ελλάδα, τα έγγραφα πρέπει να επικυρωθούν μέσω της διαδικασίας 

Apostille. 

 

• Στην περίπτωση που έχετε ένα Εγκεκριμένο Ψηφιακό Πιστοποιητικό ηλεκτρονικής 

υπογραφής σε ισχύ 

- υπογράψτε ηλεκτρονικά την Αίτηση και το αντίγραφο της ταυτότητας/διαβατηρίου σας 

- επιλέξετε το “+ Επιλογή αρχείου (-ων)/+ Choose ” ώστε να ανεβάσετε την ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένη αίτηση 

- Μεταφορτώσετε το έγγραφο από τον υπολογιστή σας 

- Επαναλάβετε τη διαδικασία για το αντίγραφο της ταυτότητας/διαβατηρίου σας 

- Πατήστε το “Ανέβασμα αρχείου (-ων)/ Upload File” 

 

η) Επιλέξτε “Ολοκλήρωση Αίτησης/Finish” 

 

Μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος της Αίτησης Έκδοσης και των Διαπιστευτηρίων 

σας, θα λάβετε ένα απαντητικό email από την Τοπική Αρχή Εγγραφής το οποίο θα σας 

ενημερώνει σχετικά.  

 

  

mailto:trust-lra@jcc.com.cy
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4. Έγκριση έκδοσης Εγκεκριμένου Ψηφιακού Πιστοποιητικού 
 

Θα ακολουθήσει μία διαδικασία επιβεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης και 

ταυτοποίησης των στοιχείων του χρήστη από την JCC και κατόπιν θα λάβετε μία 

ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω SMS για το αν η αίτησή σας 

εγκρίθηκε ή απορρίφθηκε. 

Η εν λόγω διαδικασία μπορεί να διαρκέσει 1-3 εργάσιμες μέρες. 

Αν η αίτησή σας εγκρίθηκε συνεχίστε στο επόμενο βήμα για την έκδοση και παραλαβή 

του πιστοποιητικού της ηλεκτρονικής σας υπογραφής. 
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5. Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής 
 

α) Χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε browser επισκεφτείτε το JCC Trust Services 

Portal στο σύνδεσμο https://trust.jcc.com.cy/ 

 

β) Επιλέξτε “Σύνδεση/Login” και εισέλθετε στο λογαριασμό σας. 

 

γ) Επιλέξτε από το μενού αριστερά “Οι αιτήσεις μου/My Certificate Applications ” 

 

δ) Από την κατηγορία «Ενέργειες», επιλέξτε «Εγγραφή/ Enroll»  

 

 

https://trust.jcc.com.cy/
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ε) Συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα: 

• Επιθυμητός κωδικός πρόσβασης πιστοποιητικού: Εισάγετε έναν νέο κωδικό 

(password) για το ψηφιακό σας πιστοποιητικό.  

• Επαναλάβετε τον επιθυμητό κωδικό πιστοποιητικού: Επαναλάβετε τον ίδιο 

κωδικό για επαλήθευση ότι το έχετε συμπληρώσει σωστά 

 

 
 

Σημειώσεις 

- Παρακαλώ σημειώστε ότι θα χρειαστείτε αυτό τον κωδικό για να εισέρχεστε στο 

JCC Signing Portal όπου θα υπογράφετε ηλεκτρονικά τα αρχεία σας. 

- Παρακαλώ σημειώστε ότι θα χρειαστείτε το User ID για το επόμενο βήμα που 

αφορά την εφαρμογή JCC Authenticator. 

 

στ) Το Πιστοποιητικό σας έχει πλέον εκδοθεί και είναι έτοιμο για χρήση.  
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6. Λήψη της εφαρμογής JCC Authenticator 

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το πιστοποιητικό που εκδόθηκε από το 
προηγούμενο βήμα για την υπογραφή εγγράφων, πρέπει να κάνετε λήψη της 
εφαρμογής JCC Authenticator και να εγγράψετε την κινητή σας συσκευή. 

α) Κάντε λήψη της εφαρμογής JCC Authenticator χρησιμοποιώντας τη συσκευή του 
κινητού τηλεφώνου σας 

 

β) Ανοίξτε την εφαρμογή JCC Authenticator και εισάγετε το User ID που 

χρησιμοποιήσατε στο Βήμα 5γ και κάντε κλικ στο "SIGN IN" για να συνδεθείτε 

 

γ) Εισάγετε τους δύο κωδικούς μιας χρήσης (OTPs) που θα λάβετε μέσω e-mail και 
SMS στα αντίστοιχα πεδία και πατήστε "VERIFY" 

 

https://itunes.apple.com/pk/app/go-sign-mobile/id1234504317?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gosign
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δ) Μετά την επιτυχή εγγραφή της συσκευής σας, κάντε κλικ στο "OK" 

 

 

 
 

 

 


