ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
1.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ

(µε ελληνικούς χαρακτήρες)

(µε λατινικούς χαρακτήρες)

ΟΝΟΜΑ
ΜΕΣΑΙΟ (αν υπάρχει)
ΕΠΩΝΥΜΟ
Αρ. ταυτότητας/διαβατηρίου

Αρ. κινητού τηλ.

∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
∆ιεύθυνση αλληλογραφίας στην Κύπρο
Οδός, αριθµός, διαµέρισµα / Ταχ. Θυρίδα

Ταχ. Κώδικας

Κοινότητα/Πόλη

Σηµειώστε ό,τι ισχύει από τα πιο κάτω:
Είµαι απόφοιτος του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Έτος αποφοίτησης: …………………………………
Είµαι πρώην µέλος του προσωπικού του Πανεπ. Κύπρου. Έτη απασχόλησης: από ……………… µέχρι ………………
Είµαι φοιτητής/προσωπικό άλλου ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ίδρυµα: …………………………………………………………………
Ανήκω σε κοινωνικά ευάλωτη οµάδα: (επισυνάψτε σχετικό αποδεικτικό)
άνεργος

άνω των 65

ΑµΕΑ

Επιθυµώ να χρησιµοποιώ τη Βιβλιοθήκη κυρίως για τις ανάγκες:
Πτυχίου

2.

Έρευνας

ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

λήπτης ΕΕΕ
∆ιδακτορικού

Εξετάσεων

Μεταπτυχιακού

Ενηµέρωσης/ψυχαγωγίας

Άλλο

(επιλέξτε ένα από τα πιο κάτω)

1. Ενδιαφέροµαι να αποκτήσω µόνο κάρτα (κόστος: €12), ώστε να µπορώ να χρησιµοποιώ τους χώρους και
τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης πλην του δανεισµού, π.χ. φωτοτύπηση/εκτύπωση (βλ. σηµείο 16 στην πίσω σελίδα)
2. Ενδιαφέροµαι να αποκτήσω κάρτα (κόστος: €12) καθώς και να εγγραφώ συνδροµητής για να µπορώ να
δανείζοµαι βιβλία ή/και οπτικοακουστικό υλικό (βλ. ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ πιο κάτω)
3. ∆ιαθέτω κάρτα µέλους και ενδιαφέροµαι µόνο για συνδροµή (βλ. ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ πιο κάτω)

3.

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ

Α

Β

Γ

µονοετής

διετής
(συνολικά)

τριετής
(συνολικά)

Π.χ. 1Α, 3Β.

Τεκµήρια

∆ιάρκεια
δανεισµού

Σχόλια

1

Μέλος Α

7

21

1Α

€25

1Β

€45

1Γ

€60

2

Μέλος Β

15

180

2Α

€30

2Β

€54

2Γ

€72

3

Οικογενειακή
συνδροµή

7

21

3Α

€40

3Β

€60

3Γ

€70

4

Οµαδική
συνδροµή Α

7

21

4Α

€15

4Β

€27

4Γ

€36

5

Οµαδική
συνδροµη Β

15

180

5Α

€20

5Β

€36

5Γ

€48

Τεκµήρια: ο συνολικός αριθµός που µπορεί το µέλος
να δανειστεί ταυτόχρονα.
Η διάρκεια δανεισµού είναι ανά τεκµήριο σε µέρες.

Το κόστος συνδροµής καλύπτει όλη την οικογένεια µε
εξαρτώµενα µέλη κάτω των 18 ετών. Το κάθε µέλος
πρέπει να αποκτήσει δική του κάρτα. Η συνδροµή
ισχύει για την ίδια χρονική περίοδο για όλα τα µέλη
της οικογένειας µε τα ίδια δικαιώµατα.
Το κόστος συνδροµής είναι ανά άτοµο και το καθένα
πρέπει να αποκτήσει τη δική του κάρτα. Η συνδροµή
ισχύει για την ίδια χρονικη περίοδο για όλα τα άτοµα
της οµάδας. Ελάχιστος αριθµός τα 10 άτοµα, µε
ταυτόχρονη υποβολή αιτήσεων.

Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙ∆Α
Για χρήση από

Αριθµός

Είδος

τη Βιβλιοθήκη

καρτών

συνδροµής

Σύνολο

ΣΕΛΙ∆Α 2 ΑΠΟ 2 ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

8.

Το κάθε ΕΜ φέρει προσωπική και αποκλειστική ευθύνη για
έγκαιρη επιστροφή ή ανανέωση του δανεισµένου υλικού.
Η Βιβλιοθήκη δεν έχει υποχρέωση να υπενθυµίζει το
µέλος και οι οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις που
αποστέλλονται
από
αυτή
είναι
µόνο
για
διευκόλυνση του µέλους, το οποίο δεν δύναται να
επικαλεστεί µη ανάγνωση, µη λήψη ή µη αποστολή
ειδοποίησης
για
να
δικαιολογήσει
τυχόν
εκπρόθεσµη επιστροφή υλικού, καθότι παρέχεται σε
όλα τα µέλη η δυνατότητα ελέγχου τους
λογαριασµού τους διαδικτυακά.
Εκπρόθεσµη επιστροφή υλικού συνεπάγεται την επιβολή
προστίµου που ανέρχεται στο ποσό των €0,40 ηµερησίως
για κάθε τεκµήριο της κύριας συλλογής.

Τα ενδιαφερόµενα άτοµα που δεν ανήκουν στην
κοινότητα του Πανεπιστηµίου Κύπρου µπορούν να
εγγραφούν ως Εξωτερικά Μέλη (ΕΜ) της Βιβλιοθήκης µε
τους πιο κάτω όρους:
1.

Ο αιτητής συµπληρώνει την παρούσα αίτηση και την
υποβάλλει στη Βιβλιοθήκη. Με την υποβολή της
υπογεγραµµένης αίτησης ο αιτητής δηλώνει υπεύθυνα ότι
υπέβαλε σωστές και αληθείς πληροφορίες.

2.

Σε περίπτωση που ο/η αιτητής/τρια δεν διαθέτει ήδη
Κάρτα Μέλους της Βιβλιοθήκης, οφείλει µε την υποβολή
της αίτησης να καταβάλει το ποσό των €12.00 για έκδοση
προσωπικής Κάρτας Μέλους.

9.

Για οικογενειακή ή οµαδική συνδροµή, καθώς επίσης και
για ειδικές κατηγορίες ΕΜ πρέπει να επισυνάπτονται τα
απαραίτητα αντίστοιχα έγγραφα µε την υποβολή της
αίτησης προκειµένου να ισχύσει ειδική έκπτωση.

10. Σε περίπτωση που ζητηθεί εσπευσµένη επιστροφή ως
ανάκληση, το ΕΜ οφείλει να επιστρέψει εντός τριών (3)
εργάσιµων ηµερών το υλικό που έχει δανειστεί, αλλιώς θα
χρεώνεται το ανάλογο πρόστιµο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

11. Εάν παρατηρηθεί φθορά κατά την επιστροφή του υλικού,
η οποία δεν δηλώθηκε κατά τον δανεισµό, το ΕΜ
χρεώνεται τα έξοδα αποκατάστασης ή αντικατάστασής
του.

4.

5.

6.

7.

Η Κάρτα Μέλους απαιτείται για είσοδο στις εγκαταστάσεις
της Βιβλιοθήκης, για δανεισµό τεκµηρίων (αν υπάρχει
σχετική ενεργή συνδροµή), για φωτοτύπηση και
εκτύπωση από τον εξοπλισµό της Βιβλιοθήκης, καθώς και
για παροχή κωδικού πρόσβασης στο Wi-Fi του
Πανεπιστηµίου. Τα ΕΜ οφείλουν να έχουν πάντοτε µαζί
τους την Κάρτα Μέλους όταν βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη
και να την επιδεικνύουν στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης
αν αυτό τους ζητηθεί.
Σε περίπτωση που ενώ η προσωπική Κάρτα Μέλους
κλαπεί, χαθεί ή καταστεί µη χρησιµοποιήσιµη, το ΕΜ
οφείλει να ενηµερώσει άµεσα τη Βιβλιοθήκη, προκειµένου
να ακυρωθεί η κάρτα και να προχωρήσει η διαδικασία
επανέκδοσής της.
Σε περίπτωση που απαιτείται επανέκδοση της Κάρτας
Μέλους για τους λόγους που αναφέρονται στο σηµείο 5
πιο πάνω, το ΕΜ οφείλει να καταβάλει εκ νέου €12,00 για
έκδοση νέας κάρτας.
Σε περίπτωση αλλαγής των προσωπικών στοιχείων που
έχουν
υποβληθεί
(ονοµατεπώνυµο
και
στοιχεία
επικοινωνίας), το ΕΜ είναι υποχρεωµένο να ενηµερώσει
άµεσα τη Βιβλιοθήκη. Η δήλωση ανακριβών στοιχείων
ή/και η µη άµεση ενηµέρωση σε περίπτωση αλλαγής τους
συνιστούν σοβαρή παράβαση και αποτελούν λόγο
διαγραφής του από µέλος ή και άλλων κυρώσεων.

12. Η µη επιστροφή υλικού λόγω απώλειάς του συνεπάγεται
υποχρεωτική αντικατάστασή του µε καινούργιο αντίτυπο
ή καταβολή αντίστοιχου χρηµατικού ποσού, µετά από
σχετική εκτίµηση της απώλειας από τη Βιβλιοθήκη.
13. Η ύπαρξη οικονοµικής οφειλής προς τη Βιβλιοθήκη
συνεπάγεται αναστολή του δικαιώµατος δανεισµού ή
ανανέωσης υλικού µέχρι τη διευθέτησή της.
14. Σε περίπτωση µη εκπλήρωσης οποιασδήποτε από τις
υποχρεώσεις που έχει το ΕΜ έναντι της Βιβλιοθήκης
δυνατό να επιβληθεί η ποινή του οριστικού αποκλεισµού
από τη Βιβλιοθήκη ή και άλλων σοβαρότερων κυρώσεων,
µετά από απόφαση του ∆ιευθυντή/τριας Βιβλιοθήκης ή
της Επιτροπής Βιβλιοθήκης.
Ο ΑΙΤΗΤΗΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ
ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ:
15. Η ενεργοποίηση του δικαιώµατος δανεισµού γίνεται εντός
των επόµενων 5 εργάσιµων ηµερών από την υποβολή της
αίτησης.
16. Με τη λήξη της περιόδου χρήσης της Κάρτας Μέλους
χάνονται οι υπάρχουσες χρηµατικές πιστώσεις για
φωτοτύπηση/εκτύπωση, ενώ µπορεί να επανενεργοποιηθεί στο µέλλον για έναρξη νέας συνδροµής.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ
∆ηλώνω ότι είµαι άνω των 18 ετών, ότι έχω γνώση των συνολικών χρεώσεων για την αίτηση που υποβάλλω, ότι
έχω διαβάσει προσεκτικά και κατανοήσει όλους τους πιο πάνω όρους και ότι τους αποδέχοµαι. ∆ηλώνω επίσης
ότι έχω µελετήσει το έγγραφο «Πολιτικές και Όροι Χρήσης της Βιβλιοθήκης» και αποδέχοµαι τις υποχρεώσεις
µου που απορρέουν από αυτό. Τέλος, δηλώνω ότι εξουσιοδοτώ τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κύπρου να
χρησιµοποιεί τα προσωπικά µου δεδοµένα που περιέχονται στην παρούσα αίτηση µε σκοπό την επικοινωνία και
ενηµέρωσή µου για τα θέµατα της Βιβλιοθήκης. Γνωρίζω το δικαίωµα µου σύµφωνα µε τον κανονισµό
προστασίας δεδοµένων ΕΕ/2016/679 ότι µπορώ να αποσύρω την εξουσιοδότηση, να έχω πρόσβαση και να
διορθώσω τα προσωπικά µου δεδοµένα οποιαδήποτε στιγµή µε γραπτή αίτηση µου προς τη Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστηµίου Κύπρου.

………………………………….

…………………………………..

Υπογραφή αιτητή/τριας

Ηµεροµηνία

Για χρήση από
τη Βιβλιοθήκη

3.

Συνολική
χρέωση

Η αίτηση
εγκρίνεται

Κάρτα:

δεν εγκρίνεται

Συνδροµή:
Σύνολο:

Ηµεροµηνία
λήξης

Υπογραφή

