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Οριοθετήσεις ακινήτων μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας του 

Κτηματολογίου "Αριάδνη" 

 
 

Μετά από οδηγίες του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ημερομηνίας 30/04/20, οι 

αιτήσεις για οριοθέτηση των ακινήτων θα γίνονται μόνον ηλεκτρονικά. 

Το γραφείο μας ως Αρμόδιοι Χωρομέτρες Κτηματολογίου αναλαμβάνει την υλοποίηση της εν 

λόγω οριοθέτησης και υπόδειξης του τεμαχίου σας. 

Ως εκ τούτου για τη καλύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας: 

Μπορείτε να επισκεφτείτε το γραφείο μας στην Θερμοπυλών 1Β, Ακρόπολη και να 

διεκπεραιώσετε την αίτηση σας ηλεκτρονικά, εύκολα και γρήγορα μέσω της καθοδήγησης μας 

για δική σας διευκόλυνση . 

Προϋπόθεση είναι να έχετε λογαριασμό στο σύστημα ΑΡΙΑΔΝΗ και έπειτα να περάσετε από 

ένα κέντρο εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) με την ταυτότητα σας για επιβεβαίωση και 

εξακρίβωση στοιχείων. 

Σύνδεσμος για εγγραφή στο Αριάδνη: 
https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/register/start-individual-registration 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

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

ως πολίτης). 

2. Στη συνέχεια θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία στην οθόνη. 

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. Η διαδικασία ολοκληρώνεται εφόσον επιλεγεί το 

“Δημιουργία Προφίλ” στο πάνω μέρος της οθόνης που έχει τίτλο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΗΝ ΑΡΙΑΔΝΗ. 

4. Επιβεβαιώστε την εγγραφή σας μέσω του σχετικού συνδέσμου στο ηλεκτρονικό μήνυμα 

που αποστάλθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε. Προσοχή - Ο σύνδεσμος 
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ενεργοποίησης λήγει σε 15 λεπτά και θα πρέπει να επιλεχθεί μόνο μια φορά. Εφόσον 

ενεργοποιηθεί το Προφίλ, για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σημαντικές η-Υπηρεσίες, θα 

πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ το Προφίλ σας να ταυτοποιηθεί από Κέντρο Ταυτοποίησης όπως 

περιγράφεται πιο κάτω. 
 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει με ένα από τους πιο κάτω τρόπους: 

1. Η ταυτοποίηση ΠΟΛΙΤΩΝ (ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) γίνεται στα πιο κάτω εξουσιοδοτημένα 

κέντρα: 

• Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλες τις Πόλεις 

• Επαρχιακά Ταχυδρομεία (ΚΕ.ΠΟ) 

όπου θα πρέπει να παρουσιαστούν τα ακόλουθα έγγραφα: 

• Πολιτική Ταυτότητα ή την Άδεια Παραμονής ARC 

• Κωδικός Προφίλ (εκτυπώστε και παρουσιάστε το ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης 

εγγραφής στο οποίο φαίνεται ο κωδικός του Προφίλ) 

 
2. Η ταυτοποίηση ΠΟΛΙΤΩΝ (ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) γίνεται και μέσω E-Banking εφόσον ο 

χρήστης κατέχει ανάλογο λογαριασμό. 

Οδηγίες για ταυτοποίηση μέσω E-Banking : 

Στην αρχική σελίδα επιλέξτε την καρτέλα με τίτλο: Ταυτοποίηση Προφίλ μέσω E-Banking. 

Αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τον Τραπεζικό οργανισμό 

με τον οποίο επιθυμείτε να συνδεθείτε για ταυτοποίηση. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας 

μέσω των οδηγιών στην οθόνη και αυτόματα γίνεται η ταυτοποίηση. 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τους πιο κάτω σύνδεσμούς ή να 

επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 70088760. 

Σύνδεσμοι για περισσότερες πληροφορίες: 

1. https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/register/start-individual-registration 

 

2. https://www.mxtopograph.com.cy/ariadni?lang=el 
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