Βήματα για δημιουργία ΠΡΟΦΙΛ σαν ΠΟΛΙΤΗΣ στο ΑΡΙΑΔΝΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Δημιουργώντας προφίλ στο ΑΡΙΑΔΝΗ ο χρήστης έχει πρόσβαση και σε άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της
πλατφόρμας οι οποίες παρέχουν προσωπικές πληροφορίες όπως Κτηματικά, Φορολογικά, Κοινωνικές
Ασφαλίσεις και άλλα που θα προστίθενται σταδιακά.
Για το λόγο αυτό ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να καθορίζεται από τον εγγεγραμμένο χρήστη και να
παραμείνει μυστικός για αποκλειστική χρήση από τον ίδιο.

Βήμα 1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ

Επίσκεψη στο http://www.ariadni.gov.cy
Από την κυρίως οθόνη να επιλεχθεί το «Εγγραφή ως Πολίτης»

Βήμα 1.1 : Στο κενό πεδίο, να γραφεί αυτό που φαίνεται στο παραθυράκι και να επιλεχθεί
το κουμπί «Συνέχεια»

Βήμα 1.2 : Αφού συμπληρωθούν τα πεδία της οθόνης να επιλεχθεί το κουμπί «Συνέχεια»

Βήμα 1.3 : Να συμπληρωθούν τα πεδία και να επιλεχΘεί το κουμπί «Δημιουργία Προφίλ»

Βήμα 2: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΦΙΛ

Αφού δημιουργηθεί το ΠΡΟΦΙΛ σαν ΠΟΛΙΤΗΣ, τότε, ο πολίτης θα παραλάβει επιβεβαιωτικό email (από το
Σύστημα ΑΡΙΑΔΝΗ) στο email που καθόρισε ο ίδιος κατά τη δημιουργία του Προφίλ του.

Μέσα στο email που θα παραληφθεί, ο πολίτης θα πρέπει να:
1. κάνει click στην επιλογή ACTIVATE ACCOUNT
2. Να εκτυπώσει το υπό αναφορά email λόγω του ότι μέσα στο email αυτό,
αναγράφεται ένας μοναδικός 16ψήφιος αριθμός ο οποίος αντιπροσωπεύει το
Προφίλ του πολίτη.

Βήμα 3: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Για να Πιστοποιηθεί και Ταυτοποιηθεί το Προφίλ σας (έτσι ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιείτε τις
εξειδικευμένες ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΡΙΑΔΝΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ :
3.1 ΑΝ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΗ : να επισκεφτείτε ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης του
Πολίτη ή ένα Επαρχιακό Ταχυδρομείο, όπου θα πάρετε μαζί σας την Ταυτότητα σας και τον μοναδικό αριθμό
που αναγράφετε στο email που παραλάβατε από το ΑΡΙΑΔΝΗ (όπως φαίνεται και στο βήμα 2 πιο πάνω).
3.2 ΑΝ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ (ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ
ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΥΠΤΗ - ΤΕΕΠ) : Να παρουσιαστείτε στο Επαρχιακό
Ταχυδρομείο μαζί με την ταυτότητα σας, το email που παραλάβατε από το ΑΡΙΑΔΝΗ το οποίο περιλαμβάνει
τον 16ψήφιο αριθμό, καθώς και τον αριθμό εγγραφής της εταιρείας σας. Σε περίπτωση που στείλετε
εκπρόσωπο της εταιρείας σας, τότε, επιπλέον των πιο πάνω, να ετοιμαστεί εξουσιοδοτημένη επιστολή
από την Διεύθυνση του Οργανισμού.
3.3 ΑΝ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ (ΔΗΜΟΙ/ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ/ ΤΡΑΠΕΖΕΣ/ΚΥΒ.
ΤΜΗΜΑΤΑ/ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ) : Να ετοιμαστεί εξουσιοδοτημένη επιστολή από την Διεύθυνση του Οργανισμού στην
οποία να αναφέρεται ο 16ψήφιος αριθμός του Προφίλ και να παραδοθεί στο Υπουργείο Οικονομικών (Ομάδα
ΑΡΙΑΔΝΗ)

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περεταίρω βοήθεια παρακαλώ όπως
επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο Τεχνικής και Λειτουργικής Υποστήριξης
22601395

