
 

 

Διαδικασία ταυτοποίησης νομικών προσώπων (εταιρειών) στα 
Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας και στα γραφεία του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών στη 
Λευκωσία 
 

 
 
Αιτήσεις για ταυτοποίηση των εταιρικών προφίλ θα διεκπεραιώνονται και από τα πιο 

κάτω Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 

από την Τετάρτη 9/6/2021: 

 

• Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας-Αμμοχώστου 

Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 20, 

Ελένειο Μέγαρο, Διαμ. 301, 6301 Λάρνακα 

τηλ.: 24 816160 

 

• Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 

Μισιαούλη & Καβάζογλου 41, 3304 Λεμεσός 

τηλ.: 25 819150 

 

• Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 

Νεόφυτου Νικολαϊδη, Νέα κυβερνητικά κτήρια Πάφου, Μπλοκ Ε, 1ος όροφος, 8100 

Πάφος 

τηλ.: 26 804617 

 

 

Η διαδικασία θα γίνεται μόνο με διευθέτηση ραντεβού μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας 

μεταξύ των ωρών 10.00 – 12.00. Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός 

εταιρειών που μπορεί να ταυτοποιηθούν σε ένα ραντεβού είναι μέχρι 5 εταιρείες ανά 

πάροχο υπηρεσιών.  



 

 

  
 

Αιτήσεις για ταυτοποίηση των εταιρικών προφίλ θα διεκπεραιώνονται και από το 

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών στη Λευκωσία, από την Τετάρτη 9/6/2021 

 

Η διαδικασία θα γίνεται με την προσκόμιση των πιο κάτω εγγράφων μεταξύ των ωρών 

09.00 – 11.00, καθημερινά (εκτός ΣΚ) 

 

Κατά τις πιο πάνω ώρες, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο ισόγειο του κτηρίου ΞΕΝΙΟΣ: 

α. Το Τμήμα θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις (μέχρι 5 εταιρείες ανά πάροχο 

υπηρεσιών)  

β. Θα γίνεται η ταυτοποίηση του προσώπου που προσκομίζει τα έγγραφα με έλεγχο 

της ταυτότητας (βλ. πιο κάτω) 

γ. Θα ελέγχεται η πληρότητα των εγγράφων. Συγκεκριμένα θα ελέγχεται ότι το 

πιστοποιητικό σύστασης της εταιρείας, η επιστολή εξουσιοδότησης και το 

ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης εγγραφής από την Αριάδνη έχουν προσκομιστεί. 

Στη αντίθετη περίπτωση, η αίτηση δεν θα παραλαμβάνεται.  

δ. Ο κομιστής των εγγράφων θα υπογράφει ότι παρέδωσε τα έγγραφα στο μητρώο 

ενεργοποίησης χρηστών στην ΑΡΙΑΔΝΗ 

ε. Θα εξυπηρετούνται 20 άτομα τη φορά 

 

Η διεκπεραίωση της εργασίας θα γίνεται από τους εξουσιοδοτημένους εξεταστές του 

Τμήματος στα γραφεία τους και θα ολοκληρώνεται το αργότερο εντός 1 εβδομάδας 

 

 

Τα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομίζονται τόσο στα σημεία ταυτοποίησης των 

Επαρχιακών γραφείων του Υπουργείου όσο και στο Τμήμα, είναι τα εξής: 

α. Αντίγραφο πιστοποιητικού σύστασης της εταιρείας 

β. Εξουσιοδότηση από την εταιρεία (απαιτείται μόνο στην περίπτωση που η διαδικασία 

διενεργείται εκ μέρους της εταιρείας και όχι από αξιωματούχο της εταιρείας), που να: 

✓ εξουσιοδοτεί τον κομιστή να υποβάλει τα έγγραφα εκ μέρους της εταιρείας 

✓ είναι πρωτότυπη, υπογεγραμμένη από έναν τουλάχιστο διευθυντή/γραμματέα 

της εταιρείας και φέρει τη σφραγίδα της εταιρείας 

✓ αναγράφει το όνομα του κομιστή και τον αριθμό ταυτότητάς του (για σκοπούς 

επιβεβαίωσης κατά την προσκόμιση των εγγράφων από τον κομιστή) 

✓ περιλαμβάνει τηλέφωνα επικοινωνίας  



 

 

γ. Πολιτική ταυτότητα του ατόμου που προσκομίζει τα έγγραφα (για σκοπούς 

ταυτοποίησής του) 

δ. Ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης εγγραφής προφίλ από ΑΡΙΑΔΝΗ με 16ψήφιο 

κωδικό 

 

 


