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Περιεχόμενα 
 

 Στόχος ενδιάμεσης λύσης 

 Νομική βάση 

 Εγγραφή Εταιρειών στην Αριάδνη 

 Παρουσίαση ενδιάμεσης λύσης 
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 Ικανοποίηση των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας προς τις Ευρωπαϊκές Αρχές  

Ενίσχυση της διαφάνειας 

Συλλογή των στοιχείων πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών 

οντοτήτων 

Χρονικός ορίζοντας 6 μηνών – παράταση 6 μηνών 

Στόχος ενδιάμεσης λύσης 
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Οδηγία ΚΔΠ 112/2021 

 12.03.2021 

 1η Οδηγία Εφόρου Εταιρειών (ΚΠΔ112/2021) 

 Δικηγορικό γραφείο «Ιεροθέου, Καμπέρης ΔΕΠΕ» 

 Λειτουργία του μητρώου 

 

 Ευθύνη: 

 Εταιρεία και κάθε αξιωματούχος να υποβάλουν στον Έφορο Εταιρειών τα 

στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων 

 Να ενημερώνουν το Μητρώο για κάθε αλλαγή στα στοιχεία 
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Εγγραφή Εταιρειών στην Αριάδνη 
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Εγγραφή Εταιρειών στην Αριάδνη 

 Δημιουργία εταιρικού προφίλ στην Αριάδνη 

 Αξιωματούχοι της εταιρείας μόνο (π.χ. πάροχος υπηρεσιών 

πρέπει να είναι αξιωματούχος) 

 Όχι άτομα που ενεργούν εκ μέρους της (π.χ. πάροχος 

υπηρεσιών που δεν είναι αξιωματούχος της εταιρείας) 

 

Εταιρικό email της εταιρείας και όχι των αξιωματούχων ή προσώπων που 

ενεργούν εκ μέρους της 

 

Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης  = απόρρητα στοιχεία που 

γνωρίζει μόνο ο κάτοχος του προφίλ και όχι άτομα που ενεργούν εκ μέρους 

του 
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Εγγραφή Εταιρειών στην Αριάδνη 

Με το εταιρικό προφίλ/email, η εταιρεία: 

Αποκτά κυριότητα της πληροφόρησης που διακινείται 

μέσω ΑΡΙΑΔΝΗΣ (π.χ. σε περίπτωση παραίτησης 

αξιωματούχου του οποίου δόθηκε το email, η εταιρεία δεν 

θα λαμβάνει ειδοποιήσεις) 

Αξιοποιεί τις κυβερνητικές υπηρεσίες διαθέσιμες μέσω 

Αριάδνης 
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 Οι κωδικοί efiling που δίνονται από το ΤΕΕΠ δεν εφαρμόζονται στο σύστημα πραγματικών δικαιούχων 

 

 ΜΠΔ περιέχει ευαίσθητα και απόρρητα στοιχεία των οποίων η διαχείριση/υποβολή θα πρέπει να γίνεται 

αποκλειστικά από τους αξιωματούχους της εταιρείας 

 Σημερινή πρακτική efiling: 

 70% των email που δηλώνεται είναι του παρόχου υπηρεσιών που μπορεί και να μην είναι διευθυντής στην 

εταιρεία 

 Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας με τον πάροχο η εταιρεία αναγκάζεται να ακυρώσει τους κωδικούς 

εξουσιοδότησης και να ζητήσει έκδοση νέων 

 Μεταφορά των η-υπηρεσιών του Τμήματος στην Αριάδνη 

 Πρακτικές δυσκολίες 

 Μεταβατική περίοδος 
 

 

  

Εγγραφή Εταιρειών στην Αριάδνη 
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 Επειδή, ο λογαριασμός σας δεν έχει ταυτοποιηθεί 

 

 Ταυτοποίηση εταιρικού προφίλ της εταιρείας: 

 Που:  

 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολίτη: 

 Λευκωσία: Έγκωμη, Μακαρίου 

 Λεμεσός: Αραούζου και Κολοσσίου  

 Αμμοχώστου   

 Κέντρα Πολίτη (ΚΕΠΟ, Ταχ. Υπηρεσίες) 

 Επαρχιακά Γραφεία ΥΕΕΒ και Τμήμα ΕΕ (θα γίνει σχετική Ανακοίνωση) 

 Πως: 

 Με διευθέτηση ραντεβού μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας 
 

Έχω ήδη λογαριασμό στην Αριάδνη αλλά μου εμφανίζει 
μήνυμα ότι ο λογαριασμός δεν είναι πιστοποιημένος; Γιατί; 
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 Προσκόμιση των πιο κάτω εγγράφων: 

Αντίγραφο Πιστοποιητικού Σύστασης της Εταιρείας  

Εξουσιοδότηση από την εταιρεία, που να εξουσιοδοτεί τον κομιστή να υποβάλει 
τα έγγραφα εκ μέρους της εταιρείας. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι 
πρωτότυπη, υπογεγραμμένη από έναν τουλάχιστο διευθυντή/γραμματέα της 
εταιρείας και να φέρει τη σφραγίδα της εταιρείας. Το όνομα του ατόμου αυτού 
και η ταυτότητα του πρέπει να αναφέρονται ρητά στην εξουσιοδότηση. Προς 
επιβεβαίωση, το εν λόγω άτομο  θα πρέπει να προσκομίσει και την ταυτότητα 
του. Σε περίπτωση που τη διαδικασία θα διενεργήσει ένας εκ των 
διευθυντών/γραμματέων, δεν χρειάζεται εξουσιοδότηση.  

Πολιτική Ταυτότητα  

Ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης εγγραφής προφίλ από ΑΡΙΑΔΝΗ με 
16ψήφιο κωδικό 

Έχω ήδη λογαριασμό στην Αριάδνη αλλά μου εμφανίζει 
μήνυμα ότι ο λογαριασμός δεν είναι πιστοποιημένος; Γιατί; 
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Επιλέξτε στην Αριάδνη: 

 Διαχείριση προφίλ 

 Εμφανίζεται ο αριθμός εγγραφής της εταιρείας στο πεδίο «Μοναδικό Αναγνωριστικό/ Unique 

Identifier» 
 

Επιβεβαίωση ταυτοποίησης λογαριασμού 
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Πρόσβαση στο σύστημα ΠΔ 
Ιστοσελίδα Κλάδου Εταιρειών:  

 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Καταχώριση Στοιχείων Πραγματικού Δικαιούχου 

 Σύνδεση με ΑΡΙΑΔΝΗ (όνομα & κωδικός εταιρείας)  

 1η χρήση συστήματος ΠΔ:  
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Πρόσβαση στο σύστημα ΠΔ 
 Συμπληρώστε τα πιο κάτω πεδία 
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Πρόσβαση στο σύστημα ΠΔ 
 Έχετε ενεργοποιήσει τον λογαριασμό, πατήστε logout και ξανά login για να συνδεθείτε στο 

σύστημα 
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Πρόσβαση στο σύστημα ΠΔ 

Ιστοσελίδα Κλάδου Εταιρειών:  

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Καταχώριση Στοιχείων Πραγματικού Δικαιούχου 
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Σας ευχαριστώ 


