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 Λευκωσία, 19 Σεπτεμβρίου 2022 
 
 

ΠΡΟΣ:  Όλους τους Ενδιαφερόμενους  
 
ΘΕΜΑ:  ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΔ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ «ΕΡΜΗΣ» 
 
 

Κυρίες / Κύριοι, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι από το Σεπτέμβριο 2022, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου έχει 
ανακοινώσει την έναρξη της λειτουργίας των δύο πιο κάτω σχεδίων μέσα από την Ψηφιακή Πύλη 
«Ερμής». Τα σχέδια αυτά αφορούν εργοδοτούμενους Επιχειρήσεων και Οργανισμών και τίθενται εξ 
ολοκλήρου σε ψηφιακή εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 2023. 
 
 Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη 
 Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Ζωτικής Σημασίας 

Όλες οι Επιχειρήσεις και Οργανισμοί που επιθυμούν να συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτιση 
επιχορηγούμενα από την ΑνΑΔ θα πρέπει απαραίτητα να προχωρήσουν άμεσα στις πιο κάτω ενέργειες: 
 
Ενέργειες που αφορούν Επιχειρήσεις/ Οργανισμούς που συμμετέχουν σε προγράμματα 
κατάρτισης με εργοδοτουμένους τους 
 
 Εγγραφή εργοδότη στο μητρώο της ΑνΑΔ ως φυσικό πρόσωπο ή ως νομικό πρόσωπο ή ως 

κοινοπραξία.  
 Εξασφάλιση αριθμού μητρώου ΑνΑΔ και κωδικού πρόσβασης στο σύστημα «Ερμής».  
 Υποβολή αιτήματος για την απόκτηση του ρόλου «Εργοδότης».  
 Εξασφάλιση της έγκρισης του ρόλου «Εργοδότης» από την ΑνΑΔ.  

Ενέργειες που αφορούν Εργοδοτούμενους Επιχειρήσεων/ Οργανισμών 
 
 Εγγραφή υποψηφίων για συμμετοχή στο μητρώο της ΑνΑΔ ως φυσικά πρόσωπα.  
 Εξασφάλιση αριθμού μητρώου ΑνΑΔ και κωδικού πρόσβασης στο σύστημα «Ερμής». 
 Σύνδεση υποψηφίων για συμμετοχή με τον εργοδότη τους, με κωδικό εξουσιοδότησης που τους 

παρέχει ο εργοδότης. Ο κωδικός εξουσιοδότησης ισχύει για είκοσι τέσσερις (24) ώρες και είναι 
μοναδικός για κάθε υποψήφιο που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα κατάρτισης. Η σύνδεση κάθε 
υποψηφίου για συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης με τον εργοδότη του γίνεται μόνο μία φορά, 
εκτός και αν ο εργοδοτούμενος αλλάξει εργοδότη. 

Όπως αντιλαμβάνεστε η Ψηφιακή Πύλη «Ερμής» είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα, μέσω του οποίου 
θα διεκπεραιώνονται πλέον όλες οι διαδικασίες που αφορούν σε Σχέδια και Συστήματα της ΑνΑΔ. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις που πιθανόν να χρειαστείτε κατά την διάρκεια εγγραφής 
σας στην Ψηφιακή Πύλη «Ερμής», μπορείτε να  απευθυνθείτε στο Γραφείο Εξυπηρέτησης 
Κοινού της ΑνΑΔ στο τηλέφωνο 22390300, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
info@anad.org.cy, ή στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ www.anad.org.cy. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Χρίστος Ταντελές 
Ανώτερος Λειτουργός, Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων,  
Κοινωνικής Πολιτικής & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 
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