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1. Εισαγωγή 

Η Διαδικτυακή Δίοδος Ασφαλείας Αριάδνη είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας 
τόσο οι πολίτες όσο και επιχειρήσεις και άλλα οργανωμένα σύνολα μπορούν να διεκπεραιώνουν 
διαδικτυακά τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου και χωρίς να 
χρειάζεται η φυσική τους παρουσία στους κυβερνητικούς οργανισμούς. 

1.1 Στόχος 
Απώτερος στόχος της Πύλης «Αριάδνη» είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς για όλες τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες (η-Υπηρεσίες) του κράτους. Με τη χρήση ενός ενιαίου λογαριασμού 
(Όνομα Χρήστη και Κωδικός Πρόσβασης), ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να έχει πρόσβαση 
στα διάφορα συστήματα των Τμημάτων/Υπηρεσιών του Δημοσίου, χωρίς να χρειάζεται 
ξεχωριστούς λογαριασμούς στα επιμέρους συστήματα.  

1.2 η- Υπηρεσίες 
Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε λειτουργία αρκετές η-Υπηρεσίες μεταξύ των οποίων οι ακόλουθες: 

• Επανέκδοση Πιστοποιητικού Γεννήσεως ή Προξενικού Πιστοποιητικού Γεννήσεως 

• Έκδοση Πιστοποιητικού Μονίμου Διαμονής 

• Βεβαιώσεις των ΥΚΑ  

• Φορολογικά Στοιχεία 

• Υπηρεσίες του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 

• Πρόοδος Αιτημάτων 

Νέες υπηρεσίες θα συνεχίσουν να ενσωματώνονται σταδιακά στην Πύλη «Αριάδνη», με στόχο 
την προσθήκη όλων των η-Υπηρεσιών του κράτους. 

1.3 Απαιτήσεις για πρόσβαση στις η-Υπηρεσίες 
1. Εγγραφή μέσω Διαδικτύου ως Πολίτης, Οργανισμός ή Αντιπρόσωπος 

2. Ταυτοποίηση με προσωπική επίσκεψη σε εξουσιοδοτημένα γραφεία 

• Κύπρο: Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη 

• Εξωτερικό: Πρεσβεία/Προξενείο της χώρας που βρίσκονται 

1.4 Διαδικασία Εγγραφής  
1. Στην αρχική σελίδα επιλέξετε την ιδιότητα με την οποία θέλετε να εγγραφείτε (π.χ. 

Εγγραφή ως πολίτης). 

2. Επιλέξετε τη μέθοδο με την οποία επιθυμείτε να συσχετίσετε με το νέο Προφίλ σας: π.χ. 
Διαπιστευτήρια Αριάδνης (Όνομα Χρήστη και Κωδικός Πρόσβασης) και εισάγετε τα 
υποχρεωτικά πεδία που φέρουν την ένδειξη (*). 

3. Ολοκληρώστε τη Δημιουργία Προφίλ. 

4. Επιβεβαιώστε την εγγραφή σας μέσω του σχετικού συνδέσμου στο ηλεκτρονικό μήνυμα 
που αποστάληκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε. 

5. Προχωρήστε με την Ταυτοποίηση του Προφίλ σας από το Κέντρο Ταυτοποίησης σύμφωνα 
με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό μήνυμα. 
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1.5 Διαδικασία Σύνδεσης 
Για τη σύνδεση σας στην Πύλη Αριάδνη, επιλέξτε «Σύνδεση» και καταχωρείστε τους κωδικούς 
πρόσβασής σας: 

 

 

2. Φορολογικά 

Για να έχετε πρόσβαση στα φορολογικά σας στοιχεία θα πρέπει να κάνετε επιπλέον εγγραφή μία 
μόνο φορά στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Τμήματος Φορολογίας. Τα βήματα που πρέπει να 
ακολουθήσετε είναι: 

1. Επιλέξτε «Διαχείριση Προφίλ», «Διαχείριση η-Υπηρεσιών» και ακολούθως «Εγγραφή σε 
η-Υπηρεσίες»: 

 

2. Επιλέξτε «Τμήμα Φορολογίας» και στη συνέχεια «Επιβεβαίωση Εγγραφής» 
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3. Συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία (Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας) και πατήστε 
«Ολοκλήρωση εγγραφής». 

Σημείωση: τα πιο πάνω στάδια (1-3) είναι απαραίτητα για σκοπούς ενεργοποίησης των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Τμήματος Φορολογίας και όπως προαναφέρθηκε γίνονται μόνο μία 
φορά.  

Την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στην «Αριάδνη» θα καταχωρήσετε μόνο τους κωδικούς 
πρόσβασής σας, και θα επιλέξετε «Κατάλογος η-Υπηρεσιών» και ακολούθως «Φορολογικά». 

 

Επιλέγοντας «Φορολογικά» παρουσιάζονται τόσο οι διαθέσιμες υπηρεσίες που παρέχονται 
μέσω της Πύλης «Αριάδνης», όσο και συνδέσεις προς όλες τις διαδικτυακές υπηρεσίες του 
Τμήματος Φορολογίας. Στο παρόν στάδιο οι υπηρεσίες εντός Αριάδνης αφορούν στις πληρωμές 
ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

 
Όλη η διαδικασία για ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών - υποβολή της αίτησης μέχρι και τη 
δήλωση αποδοχής του Σχεδίου Ρύθμισης - πραγματοποιείται εξολοκλήρου δια μέσου της 
Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «Αριάδνη». 



Διαδικτυακή Πύλη Αριάδνη 
 

 5 /12 

3. Βεβαιώσεις των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ) 

Για πρόσβαση στις βεβαιώσεις των ΥΚΑ τα στάδια που πρέπει να ακολουθήσετε είναι όπως πιο 
πάνω, με τη μόνη διαφορά ότι πρέπει να επιλέξετε τις «Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων» αντί 
το «Τμήμα Φορολογίας».  

 
Σημείωση: τα πιο πάνω στάδια είναι απαραίτητα για σκοπούς ενεργοποίησης των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών των ΥΚΑ και γίνονται μόνο μία φορά.  

Οι διαθέσιμες υπηρεσίες των ΥΚΑ που παρέχονται σήμερα μέσω της Πύλης Αριάδνης είναι οι πιο 
κάτω: 

• Κατάσταση για βεβαίωση λήψης παροχής Επιδόματος/Βοηθήματος/Συντάξεις 

• Κατάσταση Ασφαλιστικών Λογαριασμών 

• Προσωρινός Υπολογισμός Ποσού Σύνταξης Γήρατος 

 

 

2 

1 
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4. Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 

Οι πολίτες, εξειδικευμένα σύνολα και οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης ηλεκτρονικών 
αιτήσεων προς το Τμήμα, εξαγωγής δεδομένων και καταλόγων, αγοράς χαρτών, εγγραφής σε 
εξειδικευμένες υπηρεσίες κ.α.  

Ενδεικτικά αναφέρονται οι αιτήσεις για οριοθέτηση, διόρθωση λάθους και ένσταση γενικής 
εκτίμησης, πιστοποιητικά έρευνας και αντίγραφα τίτλων και η εξάλειψη υποθήκης για 
τραπεζικούς οργανισμούς. Επιπρόσθετα σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα 
Συμβούλια Αποχετεύσεως εξάγονται δεδομένα φορολογίας, εισάγονται και εκσυγχρονίζονται οι 
πληροφορίες ακινήτων. Δίνεται η δυνατότητα δυναμικής επιλογής γεωγραφικών δεδομένων και 
παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες για Ιδιώτες Τοπογράφους και Εκτιμητές Ακινήτων. 

Μετά την είσοδο σας στη διαδικτυακή Πύλη Αριάδνη, επιλέξτε από τον Κατάλογο η-Υπηρεσιών 
«Γη και Κατοικία» και κατόπιν την ηλεκτρονική αίτηση που σας ενδιαφέρει.  

 
Για ορισμένες αιτήσεις το σύστημα θα σας μεταφέρει αυτόματα στην ιστοσελίδα του τμήματος 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε άλλη ταυτοποίηση). 
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Όσον αφορά τις υπηρεσίες προς τους πολίτες αναφέρονται ως σημαντικότερες οι ακόλουθες: 

4.1 Αίτηση για έκδοση Απλού Πιστοποιητικού Έρευνας 
Το Απλό Πιστοποιητικό Έρευνας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία του 
Φυσικού/Νομικού προσώπου και μπορεί να το ζητήσει ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης της ακίνητης 
ιδιοκτησίας ή ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός του. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να το ζητήσει 
επίσης και κάποιος Χρηματοπιστωτικός ή Κυβερνητικός Οργανισμός που αιτείται τις σχετικές 
πληροφορίες για συγκεκριμένους λόγους.  

Με την εισαγωγή σας στο Σύστημα, πρέπει να επιλέξετε το Απλό Πιστοποιητικό Έρευνας από τη 
λίστα επιλογής του πεδίου «Είδος Έρευνας».  

Ακολούθως, πατώντας το κουμπί «Συνέχεια» εμφανίζονται οι επαρχίες από τις οποίες έχετε τη 
δυνατότητα να επιλέξετε μία ή περισσότερες επαρχίες, ή την επιλογή Παγκύπρια.  

Αυτόματα, εμφανίζονται τα ακίνητα σας στον Κατάλογο Ακινήτων από τον οποίο μπορείτε να 
δείτε γενικά στοιχεία των ακινήτων σας. 

Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξετε την ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής του 
πιστοποιητικού:  

• Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Το ανεπίσημο πιστοποιητικό έρευνας σε ψηφιακή μορφή θα 
αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει με την εγγραφή σας στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες, εκτός και αν καταχωρήσετε νέα διεύθυνση σε αυτήν τη φόρμα.  

• Ταχυδρομική Διεύθυνση: Το επίσημο πιστοποιητικό έρευνας θα αποσταλεί στην 
ταχυδρομική διεύθυνση που θα επιλέξετε ή που θα καταχωρήσετε σε αυτή τη φόρμα ή 
θα το παραλάβετε από το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο που θα δηλώσετε σε αυτήν 
τη φόρμα.  

Τα δικαιώματα για την έκδοση του Απλού Πιστοποιητικού Έρευνας, υπολογίζονται με βάση τον 
αριθμό των επαρχιών που θα επιλέξετε, ανεξαρτήτως του αριθμού των ακινήτων που εμπίπτουν 
σε κάθε επαρχία ως ακολούθως:  

• Για μία Επαρχία, τα δικαιώματα είναι €20,00.  

• Για δύο Επαρχίες, τα δικαιώματα είναι €40,00.  

• Για πέραν των δύο Επαρχιών ετοιμάζεται πιστοποιητικό έρευνας Παγκύπρια και τα 
δικαιώματα είναι €50,00.  

Σημείωση: Η πληρωμή των δικαιωμάτων είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα αν ζητηθεί επίσημο ή 
ανεπίσημο πιστοποιητικό. 

4.2 Αίτηση Ένστασης στην Υιοθέτηση Νέων Σχεδίων  
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την εφαρμογή για να καταθέσετε αίτηση ένστασης στην 
υιοθέτηση νέων σχεδίων. 

Επιλέξτε από τον κατάλογο ακινήτων, το τεμάχιο που σας ενδιαφέρει και ακολούθως στις 
«Λεπτομέρειες Ένστασης» καθορίστε το είδος της ένστασης π.χ. Νέα Κτηματικά Σχέδια μέσω 
Επαναχωρομέτρησης. Μετά επιλέξτε τον λόγο ένστασης π.χ. Διαφοροποίηση Εμβαδού. Έχετε τη 
δυνατότητα να εισάγετε κάποιο σχετικό σχόλιο καθώς και σχετικό αρχείο π.χ. αναλυτική έκθεση 
που να εξηγά με σαφήνεια το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο ακίνητό σας με την υιοθέτηση 
των νέων σχεδίων. Στη συνέχεια συμπληρώστε τα στοιχεία για τον τρόπο παράδοσης και πατήστε 
«Υποβολή». 
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4.3 Αίτηση Ένστασης Γενικής Εκτίμησης Ακινήτου  
Η υποβολή της αίτησης έχει χρονικό περιορισμό και μπορεί να υποβληθεί εντός 6 μηνών από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της ειδοποίησης για διενέργεια νέας γενικής εκτίμησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας ή σε 45 ημέρες από την ημερομηνία της γραπτής ειδοποίησης, με 
την οποία κοινοποιήθηκε στον ιδιοκτήτη το αποτέλεσμα της εκτίμησης ή επανεκτίμησης της 
ιδιοκτησίας. 

Αφού επιλέξετε το ακίνητο, μπορείτε να προχωρήσετε με έλεγχο των εκτιμητικών 
χαρακτηριστικών. Ακολούθως στις «Λεπτομέρειες Ένστασης» καθορίστε το έτος γενικής 
εκτίμησης και τον λόγο ένστασης π.χ. ψηλή εκτίμηση, και δώστε περιγραφή του λόγου ένστασης 
όπως για παράδειγμα ότι υπάρχει εκτίμηση από ιδιώτη εκτιμητή. Στη συνέχεια μπορείτε να 
επισυνάψετε κάποιο σχετικό αρχείο π.χ. την εκτίμηση του ιδιώτη εκτιμητή. Αφού συμπληρώσετε 
τα στοιχεία για τον τρόπο παράδοσης προχωρήστε με την πληρωμή του  σχετικού τέλους μέσω 
της jcccsmart, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. 

4.4 Αίτηση Διόρθωσης Λάθους Γενικής Εκτίμησης  
Πριν τη συμπλήρωση της αίτησης θα πρέπει να ελεγχθούν με προσοχή τα χαρακτηριστικά του 
ακινήτου, τόσο της γης, όσο και των κτιρίων και των μονάδων που έχουν ανεγερθεί σε αυτό. Η 
αίτηση διόρθωσης λάθους δεν έχει χρονικό περιορισμό και είναι δωρεάν.  

Αφού επιλέξετε το ακίνητο, μπορείτε να προχωρήσετε με τη διόρθωση των εκτιμητικών 
χαρακτηριστικών πατώντας την επιλογή «Επεξεργασία» στις Γενικές Πληροφορίες Τεμαχίου. Για 
κάθε διόρθωση βεβαιωθείτε ότι κάνετε «Αποθήκευση Αλλαγών».  Στη συνέχεια μπορείτε να 
επισυνάψετε κάποιο σχετικό αρχείο όπως για παράδειγμα την κάτοψη του ακινήτου. Αφού 
συμπληρώσετε τα στοιχεία για τον τρόπο παράδοσης πατήστε «Υποβολή». 

4.5 Αίτηση για διάθεση Γεωγραφικών/Ψηφιακών Δεδομένων  
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να κατεβάσετε ψηφιακά χωρικά δεδομένα. Μπορείτε να 
κατεβάσετε διάφορα δεδομένα, όπως δεδομένα κτηματικού σχεδίου, (τεμάχια, κτίρια, κ.τ.λ.), 
Συντεταγμένες και Περιγραφικές Κάρτες των Σημείων Ελέγχου, Πολεοδομικές Ζώνες, Ισουψείς 
Καμπύλες, Υδρογραφικά δεδομένα κ.τ.λ. Σημείωση: Η αναζήτηση με βάση το δρόμο είναι 
διαθέσιμη μόνο στις γεωγραφικές περιοχές των Δήμων. 

Επιλέξτε την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει π.χ. κτηματικός χάρτης και προσδιορίστε την περιοχή 
ενδιαφέροντος καταχωρώντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, στη συνέχεια πατήστε «Μεγέθυνση». 
Κάντε «Αποθήκευση Εξαγωγής» και προχωρήστε με την πληρωμή του  σχετικού τέλους μέσω της 
jcccsmart. 

4.6 Αίτηση για Οριοθέτηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας  
Έχετε τη δυνατότητα να καταθέσετε αίτηση για απλή οριοθέτηση ή για οριοθέτηση εξωτερικής 
περιμέτρου, για σκοπούς ανάπτυξης του ακινήτου σας. Η αίτησή σας μπορεί να διεκπεραιωθεί 
είτε από Χωρομέτρη του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, είτε από Ιδιώτη Αρμόδιο 
Χωρομέτρη, ανάλογα με την επιλογή σας. 

Για την αίτηση οριοθέτησης ακίνητης ιδιοκτησίας καταβάλλεται σχετικό τέλος το οποίο 
υπολογίζεται με βάσει τον συνολικό αριθμό ορόσημων και πληρώνετε μέσω της jccsmart. 
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5. Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης  

Μέσω της «Αριάδνης» οι πολίτες έχουν αυτόματη πρόσβαση στο η-ΣΑΠ (ηλεκτρονικό Σύστημα 
Αρχείου Πληθυσμού) και μπορούν να υποβάλουν συγκεκριμένες αιτήσεις που αφορούν το Αρχείο 
Πληθυσμού.  

 
Κάνοντας κλικ στο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και 
Μετανάστευσης», μεταφέρεστε αυτόματα στην αρχική σελίδα του Συστήματος. Οι αιτήσεις 
εμφανίζονται στο αριστερό μενού της αρχικής σελίδας: 

 

5.1 Αίτηση για Επαλήθευση/Τροποποίηση Προσωπικών Στοιχείων και Αλλαγή 
Διεύθυνσης Επικοινωνίας 

Μπορείτε να χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να τροποποιήσετε προσωπικά σας στοιχεία 
καθώς και για να αλλάξετε τη διεύθυνση επικοινωνίας. Σημειώνεται ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε 
τη διεύθυνση μονίμου διαμονής σας. 
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5.2 Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικού Μονίμου Διαμονής 
Επιλέξτε τον δικαιούχο της αίτησης και ακολούθως επιλέξτε τον τύπο της αίτησης. Στη συνέχεια 
επιλέξτε τον τρόπο παραλαβής του εγγράφου και τον αριθμό αντιτύπων που επιθυμείτε και 
κάντε κλικ στο «Υποβολή». 

 

5.3 Επανέκδοση Πιστοποιητικού Γεννήσεως ή Προξενικού Πιστοποιητικού 
Γεννήσεως 

Επιλέξτε τον δικαιούχο της αίτησης και ακολούθως επιλέξτε τον τύπο της αίτησης. Στη συνέχεια 
επιλέξτε τον τρόπο παραλαβής του εγγράφου και τον αριθμό αντιτύπων που επιθυμείτε και 
κάντε κλικ στο «Υποβολή». 

5.4 Επανέκδοση Εκλογικού Βιβλιαρίου Λόγω Απώλειας  
Επιλέξτε τον δικαιούχο της αίτησης και ακολούθως επιλέξτε τον τύπο της αίτησης. Στη συνέχεια 
επιλέξτε τον τρόπο παραλαβής του εγγράφου και τον αριθμό αντιτύπων που επιθυμείτε και 
κάντε κλικ στο «Υποβολή». 

Σημειώσεις: 

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της κάθε αίτησης θα πρέπει να καταβάλετε τα σχετικά τέλη με τη 
χρήση τραπεζικής κάρτας. 

Τα πιο πάνω έγγραφα μπορούν να παραληφθούν μόνο από τον ίδιο τον πολίτη ή από 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η προσκόμιση δελτίου 
ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
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6. Πρόοδος Αιτημάτων 

Επιπρόσθετα, έχει εφαρμοστεί και η νέα υπηρεσία της Πύλης «ΑΡΙΑΔΝΗΣ» – Πρόοδος 
Αιτημάτων, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την πρόοδο 
των αιτήσεων που υπέβαλαν για Βοηθήματα, Επιδόματα, Συντάξεις, Πληρωμή λόγω Πλεονασμού, 
Φοιτητική Χορηγία, κ.τ.λ. 

 
Επιλέγοντας το «Κατάσταση για Λήψη Παροχής», εμφανίζονται σήμερα οι πιο κάτω 
επιλογές: 

  

7. Πληροφόρηση Διαδικασιών Δημοσίου 

Ο πολίτης μπορεί να λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζει για να 
είναι σε θέση να διεκπεραιώσει διάφορες διαδικασίες με το δημόσιο.  

Για πρόσβαση στην πληροφόρηση αυτή, θα πρέπει να επιλέξετε το «Πληροφορίες Διαδικασιών 
Δημοσίου» από την αρχική σελίδα της Πύλης: 
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Στη συνέχεια εμφανίζεται η πιο κάτω οθόνη, στην οποία υπάρχουν οι βασικές κατηγορίες των 
διαδικασιών του δημοσίου: 

 
Για κάθε διαδικασία υπάρχει ταξινομημένη η πιο κάτω πληροφόρηση: 

• Γενικές Πληροφορίες 

• Προϋποθέσεις 

• Δικαιολογητικά/Πιστοποιητικά/Έντυπα 

• Ειδικές Περιπτώσεις 

• Αποτέλεσμα Διαδικασίας 

• Υποβολή - Διάρκεια 

• Διεκπεραίωση Διαδικασίας 

• Νομοθεσία 

Για παράδειγμα, επιλέγοντας το και Πατώντας στη διαδικασία «Έκδοση Δελτίου 
Ταυτότητας σε Κύπριους Πολίτες» παρουσιάζονται οι πιο πάνω ενότητες. Πατώντας στο «Γενικές 
Πληροφορίες», παρουσιάζεται η πιο κάτω πληροφόρηση: 
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