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Πρακτικές Αρχειοθέτησης και Διακίνησης Εγγράφων μέσω του Συστήματος 
«ΕΡΜΗΣ» για Έγγραφα που αφορούν στη Σύναψη και Εκτέλεση Συμβάσεων για την 
απόκτηση Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων  
 
Η πιο κάτω διαδικασία αφορά στα Έντυπα για τη Διενέργεια Διαγωνισμών, τις Εκθέσεις 
Αξιολόγησης και τα Έντυπα σχετικά με την εκτέλεση Συμβάσεων που ετοιμάζονται και 
υποβάλλονται βάσει των σχετικών υποδειγμάτων που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα 
του Τομέα Συμβάσεων και Αγορών (www.ucy.ac.cy/procurement) καθώς και άλλα 
έγγραφα που αφορούν στην απόκτηση προμηθειών, υπηρεσιών και έργων. 
 
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τη δημιουργία και υποβολή των εν λόγω 
εγγράφων μέσω του Συστήματος «ΕΡΜΗΣ» είναι η ακόλουθη: 

1. Ο δημιουργός του εγγράφου συμπληρώνει το έγγραφο σύμφωνα με τις οδηγίες 
που περιλαμβάνονται σε αυτό. Στις περιπτώσεις που στο έγγραφο πρέπει να 
αναγραφεί νέος αριθμός διαγωνισμού και αυτός δεν είναι γνωστός τότε o 
δημιουργός του εγγράφου θα πρέπει να εξασφαλίσει αριθμό διαγωνισμού από τον 
Τομέα Συμβάσεων και Αγορών (τηλ. 22894102) και να τον αναγράψει στο έγγραφο 
πριν την υποβολή του. 

2. Ο δημιουργός του εγγράφου το εκτυπώνει, φροντίζει ώστε αυτό να υπογραφεί από 
όλους όσοι πρέπει να το υπογράψουν, το σαρώνει και το ανεβάζει στο σύστημα 
«ΕΡΜΗΣ» επιλέγοντας τον σωστό αριθμό φακέλου ως ακολούθως: 

i. Για τους διαγωνισμούς που είναι πέραν των ορίων του ΤΣΑ, δηλαδή αυτούς 
που διενεργούνται βάσει διαδικασιών που ισχύουν για συμβάσεις 
εκτιμώμενης αξίας πέραν των €15.000 για προμήθειες και έργα και πέραν 
των €25.000 για υπηρεσίες, τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να 
αρχειοθετούνται σε φάκελο της Σειράς 06.03.005 – Διαγωνισμοί Πέραν 
των Ορίων ΤΣΑ (πέραν των €15.000/€25.000). 

Οι Αριθμοί Φακέλων θα έχουν την μορφή 06.03.005.ΧΧΧ.ΥΥΥ.ΖΖΖ, όπου 
ΧΧΧ αντιστοιχεί στο έτος του διαγωνισμού, ΥΥΥ είναι ο αριθμός του 
διαγωνισμού και ΖΖΖ αντιστοιχεί στο στάδιο του διαγωνισμού 
(Προδιαγραφές, Αξιολόγηση, Εκτέλεση),  

π.χ. Για το διαγωνισμό του 2017, ΥΠΣ051 έχουν δημιουργηθεί οι 
ακόλουθες σειρές/φάκελοι: 

06.03.005.010 Σειρά Διαγωνισμοί 2017 

06.03.005.010.051 Σειρά ΥΠΣ051/17 - Συντήρηση του 
Συστήματος "ΕΡΜΗΣ" 

06.03.005.010.051.001 Φάκελος Προδιαγραφές 

06.03.005.010.051.002 Φάκελος Αξιολόγηση 

06.03.005.010.051.003 Φάκελος Εκτέλεση 

 

ii. Για τους διαγωνισμούς που είναι εντός των ορίων του ΤΣΑ, δηλαδή αυτούς 
που διενεργούνται βάσει διαδικασιών που ισχύουν για συμβάσεις 
εκτιμώμενης αξίας από €2.000 μέχρι €15.000 για προμήθειες και έργα και 
μέχρι €25.000 για υπηρεσίες, τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να 
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αρχειοθετούνται σε φάκελο της Σειράς 06.03.004 – Διαγωνισμοί Εντός 
Ορίων ΤΣΑ (μέχρι €15.000/€25.000).  

Οι Αριθμοί Φακέλων θα έχουν τη μορφή 06.03.004.ΧΧΧ.ΥΥΥ, όπου ΧΧΧ 
αντιστοιχεί στη Σχολή, κλπ. και ΥΥΥ αντιστοιχεί στο Τμήμα, κλπ.  

π.χ. Για τους διαγωνισμούς της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής και 
του τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (ΒΝΕΣ), έχουν 
δημιουργηθεί οι ακόλουθες σειρές/φάκελοι: 

06.03.004.001 Σειρά Φιλοσοφική Σχολή 

06.03.004.001.001 Φάκελος Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής 

06.03.004.001.002 Φάκελος Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών 
Σπουδών (ΒΝΕΣ) 

 

Για τους διαγωνισμούς της Υπηρεσίας Πληροφορικών Εφαρμογών έχουν 
δημιουργηθεί οι ακόλουθες σειρές/φάκελοι: 

06.03.004.009 Σειρά Πρυτανεία / Διοικητικές Υπηρεσίες 

06.03.004.004.007 Φάκελος Υπηρεσία Πληροφορικών 
Εφαρμογών 

   

iii. Για απευθείας αγορές, δηλαδή αγορές που πραγματοποιούνται βάσει 
διαδικασιών που ισχύουν για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας μέχρι €2.000 
για προμήθειες και έργα και μέχρι €5.000 για υπηρεσίες, τα σχετικά 
έγγραφα ή αγορές μέσω των Συμφωνιών Πλαίσιο θα πρέπει να 
αρχειοθετούνται σε φάκελο της Σειράς 06.03.003 - Απευθείας Αγορές και 
Αγορές μέσω Συμφωνιών-Πλαίσιο.  

Οι Αριθμοί Φακέλων θα έχουν τη μορφή 06.03.003.ΧΧΧ.ΥΥΥ, όπου ΧΧΧ 
αντιστοιχεί στη Σχολή, κλπ. και ΥΥΥ αντιστοιχεί στο Τμήμα, κλπ.  

π.χ Για τους διαγωνισμούς της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής και 
του τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (ΒΝΕΣ), έχουν 
δημιουργηθεί οι ακόλουθες σειρές/φάκελοι: 

06.03.004.001 Σειρά Φιλοσοφική Σχολή 

06.03.004.001.001 Φάκελος Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής 

06.03.004.001.002 Φάκελος Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών 
Σπουδών (ΒΝΕΣ) 

 

Για τους διαγωνισμούς της Υπηρεσίας Πληροφορικών Εφαρμογών έχουν 
δημιουργηθεί οι ακόλουθες σειρές/φάκελοι: 

06.03.004.009 Σειρά Πρυτανεία / Διοικητικές Υπηρεσίες 

06.03.004.004.007 Φάκελος Υπηρεσία Πληροφορικών 
Εφαρμογών 
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3. Το σύστημα «ΕΡΜΗΣ», μετά το ανέβασμα του εγγράφου, το προωθεί αυτόματα 
στον αρμόδιο Αρχειοθέτη για χαρακτηρισμό του εγγράφου, στον Υπεύθυνο 
Αρχείου για έλεγχο αρχειοθέτησης και στους αποδέκτες του εγγράφου.  

Στην περίπτωση Εκθέσεων Αξιολόγησης που αρχειοθετούνται σε φάκελο της 
σειράς 06.03.004 – Διαγωνισμοί Εντός Ορίων ΤΣΑ (μέχρι €15.000/€25.000) και 
οι οποίες θα πρέπει να εγκριθούν από τον Υπεύθυνο του ΤΣΑ, ο Αρχειοθέτης θα 
πρέπει να καθορίζει τα ακόλουθα: 

Αποστολέας: Στοιχεία Ιδιοκτήτη Έργου 

Αποδέκτης: Συντονιστής Τομέα Συμβάσεων και Αγορών (ΤΣΑ) 

Κοινοποίηση: Κούλλα Παπανεάρχου. 

4. Οι πρωτότυπες εκθέσεις αξιολόγησης που αφορούν σε διαγωνισμούς εντός των 
ορίων ΤΣΑ και οι οποίες αρχειοθετούνται σε φάκελο της μορφής 
06.03.004.ΧΧΧ.ΥΥΥ και τα πρωτότυπα έγγραφα που αφορούν σε διαγωνισμούς 
πέραν των ορίων ΤΣΑ και τα οποία αρχειοθετούνται σε φάκελο της μορφής 
06.03.005.ΧΧΧ.ΥΥΥ.ΖΖΖ, και το ΖΖΖ αντιστοιχεί σε «Προδιαγραφές» ή 
«Αξιολόγηση», πρέπει να αποστέλλονται μέσω εσωτερικού ταχυδρομείου στον 
ΤΣΑ για να φυλαχθούν στον κατάλληλο Διοικητικό Φάκελο του ΤΣΑ ώστε τα 
έγγραφα αυτά να είναι διαθέσιμα για έλεγχο σε κάθε ενδιαφερόμενη Εποπτική 
Αρχή. Νοείται ότι στην περίπτωση εξερχόμενων εγγράφων που τα πρωτότυπα 
αποστέλλονται στους παραλήπτες τους, στον ΤΣΑ θα αποστέλλονται τα αντίγραφα 
των εν λόγω εγγράφων. 

5. Μετά την αρχειοθέτηση του εγγράφου στο σύστημα «ΕΡΜΗΣ», η έγκριση του 
εγγράφου, όπου απαιτείται, η διακίνηση του εγγράφου, και η πρόσβαση στο 
έγγραφο από το προσωπικό του Πανεπιστημίου για διεκπεραίωση εργασιών που 
σχετίζονται με αυτό θα γίνεται μόνο μέσω του συστήματος «ΕΡΜΗΣ». 

Για παράδειγμα, τιμολόγια που αποστέλλονται στις Οικονομικές Υπηρεσίες (ΟΥ) 
και/ή στην Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας (ΥΥΕ) σε έντυπη μορφή δεν είναι 
απαραίτητο να συνοδεύονται από την εγκριθείσα Έκθεση Αξιολόγησης που είναι 
σχετική με το τιμολόγιο και η οποία είναι αρχειοθετημένη σε φάκελο της σειράς 
06.03.004. Είναι αρκετό στη σχετική Εντολή/Οδηγία Πληρωμής ή στο τιμολόγιο να 
αναγράφεται ο αριθμός εγγράφου που έχει δοθεί στη σχετική Έκθεση Αξιολόγησης 
από το σύστημα «ΕΡΜΗΣ». 

Κατά τα λοιπά θα πρέπει να ακολουθούνται οι διαδικασίες που καταγράφονται στο 
έγγραφο με τίτλο «Βέλτιστες Πρακτικές Αρχειοθέτησης και Διακίνησης Εγγράφων», το 
οποίο αποστάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλο το προσωπικό του ΠΚ στις 
11 Ιανουαρίου 2018, λαμβανομένων υπόψη τυχόν αναθεωρήσεων αυτού. 
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