
Διαδικασία Έκδοσης Πιστοποιητικού Έρευνας ηλεκτρονικού φακέλου Εταιρείας 
Διαδικτυακά 

Πιο κάτω παρατίθεται η διαδικασία για να προβείτε στην έκδοση Πιστοποιητικού Έρευνας 
του ηλεκτρονικού φακέλου της εταιρείας σας, μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Εφόρου 
Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.  Επισημαίνεται ότι για την έκδοση του Πιστοποιητικού 
Έρευνας, πρέπει να προβείτε σε έρευνα στον ηλεκτρονικό φάκελο της εταιρείας, για την 
οποία απαιτείται η καταβολή συγκεκριμένου ποσού (€10,00 κατά την ημερομηνία του 
παρόντος ηλεκτρονικού μηνύματος).  

Κύρια βήματα για την έκδοση Πιστοποιητικού Έρευνας διαδικτυακά: 

1) Εισδοχή στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, 
στην ενότητα που αφορά την Ηλεκτρονική Έρευνα: 
https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/SearchForm.aspx?sc=0 

2) Επιλέξετε το σημείο «Έρευνα σε φάκελο» (από το menu στο άνω μέρος της 
ιστοσελίδας). 

3) Στο σημείο αυτό καταχωρήστε τα απαιτούμενα στοιχεία (όνομα χρήστη και κωδικός 
πρόσβασης) για πρόσβαση στη ηλεκτρονικό σύστημα «ΑΡΙΑΔΝΗ» 

4) Καταχωρήστε το όνομα/αριθμό εγγραφής της εταιρείας για την οποία επιθυμείτε την 
έκδοση Πιστοποιητικού Έρευνας.  Στη συνέχεια προχωρήστε στην επιλογή της 
εταιρείας από τον κατάλογο αποτελεσμάτων της έρευνας που θα εμφανιστεί και στη 
ακολούθως πατήστε την επιλογή «More Details». 

5) Ακολούθως προβείτε στην υποβολή αιτήματος για έρευνα στον ηλεκτρονικό φάκελο 
της εταιρείας σας μέσω της επιλογής «Submit». 

6) Στη σελίδα που θα εμφανιστεί  επιλέξετε την επιλογή «Study File», η οποία υπάρχει 
κάτω από την ενότητα «Organizational Details» και ακολούθως επιλέξετε το σημείο 
«Submit».  Το αίτημα για έρευνα στον ηλεκτρονικό φάκελο της εταιρείας 
καταχωρείται αυτόματα στο χώρο «Esearch Basket».   

7) Στη σελίδα που θα εμφανιστεί επιλέξετε το σύνδεσμο «Esearch Basket» και προβείτε 
σε πληρωμή για έρευνα στον ηλεκτρονικό φάκελο της εταιρείας, αφού προβείτε σε 
επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων της εταιρείας για την υποβάλλετε αίτημα 
για έρευνα. 

8) Ακολούθως στην ιστοσελίδα της Ηλεκτρονικής Έρευνας του Τμήματος Εφόρου 
Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, προχωρήστε στην εκτύπωση του 
Πιστοποιητικού Έρευνας μέσω της επιλογής «Χώρος Εργασίας» (από το menu στο 
άνω μέρος της ιστοσελίδας). 
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