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Η Ψηφιακή Πύλη «Ερμής» είναι ένα ηλεκτρονικό

σύστημα, μέσω του οποίου θα διεκπεραιώνονται

όλες οι διαδικασίες που αφορούν σε Σχέδια και

Συστήματα της ΑνΑΔ.
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ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «Ερμής»

Με την λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος «Ερμής»

αναμένεται:

• Η απλοποίηση των συναλλαγών με την ΑνΑΔ

• Η απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής αιτημάτων

• Η παροχή υπηρεσιών γρήγορα και εύκολα

• Η άμεση ενημέρωση του εξωτερικού χρήστη για την εξέλιξη των
αιτημάτων του

• Η γρηγορότερη διεκπεραίωση των διαφόρων αιτημάτων

• Η άμεση πληροφόρηση και πρόσβαση από οπουδήποτε (π.χ.
σπίτι, γραφείο, Κύπρο ή εξωτερικό) και οποτεδήποτε
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ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
1. Διαδικασία εγγραφής οντότητας:

I. Επιλογή οντότητας

Για να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση στις υπηρεσίες της ΑνΑΔ πρέπει

πρώτα να εγγραφεί σε μία από τις επιλογές που του παρέχονται στο

σύστημα «Ερμής», προσδιορίζοντας με αυτό τον τρόπο την οντότητά

του. Η πρόσβαση στο σύστημα «Ερμής» παρέχεται μέσω της

ιστοσελίδας της ΑνΑΔ.
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ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

II. Επιβεβαίωση ηλεκτρονικής διεύθυνσης & είσοδος στο σύστημα

• Επιλογή οντότητας

• Καταχώρηση ηλεκτρονικής διεύθυνσης

• Αποστολή κωδικού επιβεβαίωσης

• Επιβεβαίωση

• Εγγραφή στο σύστημα
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ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

III. Συμπλήρωση αίτησης

Ο χρήστης συμπληρώνει όλα τα πεδία της αίτησης και επισυνάπτει τα
απαραίτητα αποδεικτικά.
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ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
IV. Υποβολή αίτησης στην ΑνΑΔ

• Στο στάδιο υποβολής της αίτησης, το σύστημα ενημερώνει κατά
πόσο υπάρχουν πεδία που δεν έχουν συμπληρωθεί ορθά.

• Σε περίπτωση ορθής συμπλήρωσης και υποβολής, το σύστημα
ενημερώνει με σχετικό μήνυμα.
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ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

V. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη

• Με την απόφαση για έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος, ο εξωτερικός
χρήστης λαμβάνει στην ηλεκτρονική διεύθυνσή του σχετική επιστολή. Σε
περίπτωση έγκρισης δίδεται σε αυτόν ένας μοναδικός αριθμός μητρώου
ΑνΑΔ και κωδικός πρόσβασης στο σύστημα.

• Ο χρήστης πρέπει να κάνει είσοδο στο σύστημα «Ερμής» το
συντομότερο δυνατό και να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης του.

• Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, μπορεί να υποβάλει εκ νέου
νέα αίτηση για αξιολόγηση.
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ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

2. Επιλογές που παρέχονται μέσω του συστήματος «Ερμής»

Με την εγγραφή στο σύστημα, ο χρήστης έχει τις ακόλουθες επιλογές:

I. Συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης

II. Οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης

III. Σύστημα Επαγγελματικών προσόντων

IV. Προφίλ, Ρόλοι, Στοιχεία

V. Διαχείριση αιτήσεων
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I. Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης

Μέσω της ενότητας αυτής, ένας εργοδότης, εργοδοτούμενος,
άνεργος, ή σωματείο/συντεχνία/οργάνωση των Συνδικαλιστικών
Οργανώσεων Εργαζομένων (ΣΟΕ) μπορεί να υποβάλει αίτηση για
συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης.
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I. Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης

Με την επιλογή της ενότητας αυτής ο χρήστης μπορεί να επιλέξει
τη δραστηριότητα στην οποία επιθυμεί να συμμετάσχει, η οποία
μπορεί να αφορά «Δια βίου μάθηση» ή «Ένταξη ανέργων και του
αδρανούς δυναμικού στην απασχόληση».
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I. Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης – Δια βίου μάθηση

Με την επιλογή της κατηγορίας «Δια βίου μάθηση» παρουσιάζονται τα

ακόλουθα Σχέδια, στα οποία μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτηση για

συμμετοχή:

➢ Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη 

➢ Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας

➢ Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών
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I. Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης – Ένταξη ανέργων και του
αδρανούς δυναμικού στην απασχόληση

Με την επιλογή της κατηγορίας «Ένταξη ανέργων και του αδρανούς

δυναμικού στην απασχόληση» παρουσιάζεται το ακόλουθο Σχέδιο στο

οποίο μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτηση για συμμετοχή:

➢ «Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων»
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II. Οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης

Μέσω της ενότητας αυτής ένας εργοδότης, Κέντρο

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) ή Κέντρο Συνδικαλιστικής

Κατάρτισης (ΚΣΚ) μπορεί να οργανώσει και να υλοποιήσει

προγράμματα κατάρτισης.
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II. Οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης

Με την επιλογή της ενότητας αυτής ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη

δραστηριότητα στην οποία επιθυμεί να οργανώσει προγράμματα

κατάρτισης, η οποία μπορεί να αφορά «Δια βίου μάθηση» ή «Ένταξη

ανέργων και του αδρανούς δυναμικού στην απασχόληση».
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II. Οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης - Δια βίου μάθηση

Με την επιλογή της κατηγορίας «Δια βίου μάθηση» παρουσιάζονται τα ακόλουθα

Σχέδια στα οποία μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτηση:

➢ Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο

➢ Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο (ΚΕ)

➢ Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στο Εξωτερικό

➢ Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη 

➢ Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας

➢ Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών
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II. Οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης - Ένταξη ανέργων και του αδρανούς
δυναμικού στην απασχόληση

Με την επιλογή της κατηγορίας «Ένταξη ανέργων και του αδρανούς δυναμικού
στην απασχόληση» παρουσιάζονται τα ακόλουθα Σχέδια, τα οποία
οργανώνονται από εργοδότες για την ικανοποίηση αναγκών στελέχωσής τους με
την πρόσληψη και κατάρτιση αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή με την
πρόσληψη και κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων, εγγεγραμμένων στη Δημόσια
Υπηρεσία Απασχόλησης:

➢ Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

➢ Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς
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III. Σύστημα επαγγελματικών προσόντων

Μέσω της ενότητας αυτής μπορεί το Κέντρο Αξιολόγησης
Επαγγελματικών Προσόντων, ο αξιολογητής, ο εργαζόμενος, ο άνεργος ή
το αδρανές άτομο να συμμετάσχει στις διαδικασίες αξιολόγησης και
πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων.
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IV. Προφίλ, Ρόλοι, Στοιχεία

Μέσω της ενότητας αυτής μπορεί ο χρήστης που έχει εγγραφεί στο
σύστημα «Ερμής» να ενημερωθεί ή να διαχειριστεί το προφίλ του, να
υποβάλει αίτηση για απόκτηση κάποιου ρόλου, να καταχωρήσει, να
διαχειριστεί ή να ενημερωθεί για τα οικονομικά του στοιχεία, να
υποβάλει βιογραφικό σημείωμα ή να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής
του.
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IV. Προφίλ, Ρόλοι, Στοιχεία

Με την επιλογή της κατηγορίας «Προφίλ, Ρόλοι, Στοιχεία» είναι

διαθέσιμες στον εξωτερικό χρήστη οι επιλογές που παρουσιάζονται πιο

κάτω.
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V. Διαχείριση Αιτήσεων

Μέσω της ενότητας αυτής μπορεί κάποιος, να ενημερωθεί για την

εξέλιξη των αιτημάτων του ή να διαχειριστεί τις αιτήσεις του, που

αφορούν την οντότητα, τους ρόλους του, τα Σχέδια, το Σύστημα

Επαγγελματικών Προσόντων, το παρουσιολόγιο, το πλάνο κατάρτισης

και τις εργασίες του αν έχει τον ρόλο του αξιολογητή.
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V. Διαχείριση Αιτήσεων

Με την επιλογή της κατηγορίας «Διαχείριση αιτήσεων» είναι

διαθέσιμες στον εξωτερικό χρήστη οι επιλογές που

παρουσιάζονται πιο κάτω.
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3. Διαδικασία απόκτησης ρόλου

I. Ενότητα «Προφίλ, Ρόλοι, Στοιχεία»

Ο χρήστης με την εγγραφή του στο σύστημα και μέσω της
ενότητας «Προφίλ, Ρόλοι, Στοιχεία», μπορεί μεταξύ άλλων
να διαχειριστεί το προφίλ του και να υποβάλει αίτηση για
απόκτηση ρόλου.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΡΟΛΩΝ
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II. Ενότητα «Διαθέσιμοι ρόλοι»

Από την ενότητα «Διαθέσιμοι ρόλοι», ο εξωτερικός χρήστης
μπορεί να επιλέξει τον ρόλο που επιθυμεί να αποκτήσει,
ανεξάρτητα από τους ρόλους που πιθανόν ήδη να κατέχει.
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II. Ενότητα «Διαθέσιμοι ρόλοι»

Απόκτηση ρόλου (ΚΕΚ, ΔΕΚ, Εκπαιδευτής)

Για να είναι δυνατή η υποβολή προδιαγραφών και η εφαρμογή
προγραμμάτων κατάρτισης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απόκτηση
των ακόλουθων ρόλων από τους συντελεστές των προγραμμάτων
κατάρτισης:

• Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)

• Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ)

• Εκπαιδευτής
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