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1. Δημιουργία PDF από Microsoft Word 2003 

Για να μετατρέψουμε ένα αρχείο με κατάληξη .doc σε αρχείο pdf ακολουθούμε τα βήματα: 

1. Από την ιστοσελίδα της ΥΑΠ (http://www.yap.gov.gr/index.php/ergaleia.html) 

στην περιοχή Χρήσιμα εργαλεία, στην ενότητα α) Διαδικτυακοί σύνδεσμοι 

με ενδεικτικά προγράμματα: και κατηγορία Μετατροπή αρχείων σε .pdf 

κάνουμε κλικ στο σύνδεσμο PDFCreator για να κάνουμε λήψη της 

αντίστοιχης εφαρμογής 

2. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη του αρχείου, επιλέγουμε Εκτέλεση για να 

εγκαταστήσουμε την εφαρμογή στον υπολογιστή μας 

3. Εγκαθιστούμε την εφαρμογή με όλες τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 

4. Ανοίγουμε το φάκελο μέσα στον οποίο έχουμε αποθηκεύσει το αρχείο WORD 

με κατάληξη .doc 

5. Κάνουμε αριστερό κλικ πάνω στο αρχείο που θέλουμε να μετατρέψουμε σε pdf 

για να το επιλέξουμε 

6. Στη συνέχεια, κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε Create PDF and Bitmap 

Files with PDFCreator 

7. Κάνουμε κλικ στο κουμπί Ok 

8. Κάνουμε κλικ στο κουμπί Save 

9. Επιλέγουμε το φάκελο αποθήκευσης και το όνομα του νέου αρχείου pdf 

10. Το νέο αρχείο pdf που δημιουργήσαμε ανοίγει αυτόματα 

 

2. Δημιουργία PDF από Microsoft Word 2007/ 2010 

Για να μετατρέψουμε ένα αρχείο με κατάληξη .docx σε αρχείο pdf ακολουθούμε τα 

βήματα: 

1. Ανοίγουμε το αρχείο WORD με κατάληξη .docx που θέλουμε να μετατρέψουμε 

σε pdf 

2. Κάνουμε κλικ αριστερά στο κουμπί του Microsoft Office , τοποθετούμε το 

δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αποθήκευση ως και στη συνέχεια, 

κάνουμε κλικ στην επιλογή PDF ή XPS 

3. Επιλέγουμε το φάκελο αποθήκευσης και το όνομα του νέου αρχείου pdf 

4. Κάνουμε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση 

5. Το νέο αρχείο pdf που δημιουργήσαμε ανοίγει αυτόματα 

http://www.yap.gov.gr/index.php/ergaleia.html
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3. Πηγές Ενημέρωσης & Πληροφόρησης 

1. ΥΑΠ - Οδηγίες Χρήσης Ψηφιακών Υπογραφών: 

http://www.yap.gov.gr/index.php/aped/aped-odigies-xrisis-pistopoihtikon-

menu.html 

2. ΥΑΠ – Συχνές Ερωτήσεις για τις Ψηφιακές Υπογραφές: 

http://www.yap.gov.gr/index.php/themata-enimerosis-politi/lista-syxnon-

erotiseon-apantiseon.html?view=category&id=104 

3. ΥΑΠ – Χρήσιμα Εργαλεία:  

http://www.yap.gov.gr/index.php/ergaleia.html  

4. http://support.microsoft.com 
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