
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ 

ΣΕ ΑΛΛΗ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΑΛΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 

 

Ενημερώνουμε τα μέλη της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκούς, Διοικητικούς, Μεταπτυχιακούς 

και Προπτυχιακούς) πως ξεκίνησε μια συνεργασία μεταξύ άλλων ιδρυμάτων όπως της Βιβλιοθήκης του Ανοικτού 

Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Οι 

ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως διαβάσουν τους κανόνες και συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης μέλους έτσι ώστε να 

αναλάβει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου να στείλει την αίτηση στις Βιβλιοθήκες των πιο πάνω 

Πανεπιστημίων.  

Επισυνάπτονται οι όροι εγγραφής μελών. 

 

 
ΚΑΝΟΝΕΣ 

ΠΚ 
Πανεπιστήµιο Κύπρου 

ΑΠΚ 
Ανοικτό Πανεπιστήµιο 

Κύπρου 

ΤΕΠΑΚ 
Τεχνολογικό 

Πανεπιστήµιο Κύπρου 

ΠΛ 
Πανεπιστήµιο Λευκωσίας 

Συλλογές προς ∆ανεισµό Κύρια Συλλογή Κύρια Συλλογή Κύρια Συλλογή Κύρια Συλλογή 

Αρ. ∆ανειζόµενου Υλικού / µέρες 

Προπτυχιακός 5/15 µέρες 5/15 µέρες 5/15 µέρες 2/10 

Μεταπτυχιακός 5/15 µέρες 5/15 µέρες 5/15 µέρες 4/14 

Ακαδηµαϊκός 5/15 µέρες 5/15 µέρες 5/15 µέρες 6/14 

∆ιοικητικός 5/15 µέρες 5/15 µέρες 5/15 µέρες 2/10 

∆ικαίωµα για µια 
 Ανανέωση  

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Πρόστιµο για καθυστερήσεις 
επιστροφών  

0,40 € Ηµερησίως 0,40 € Ηµερησίως 0,40 € Ηµερησίως 0,40 € Ηµερησίως 

∆ικαίωµα Ανάκλησης ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Πρόστιµο για καθυστερήσεις 
Επιστροφών µετά από 

Ανάκληση 

1.70 € Ηµερησίως 1.70 € Ηµερησίως 1.70 € Ηµερησίως 1.70 € Ηµερησίως 

Στοιχεία Επικοινωνίας Κεντρική Βιβλιοθήκη      

Tηλ. 22-892020  

Email:  

library@ucy.ac.cy 

 

Ελένη Ν. Ανδρέου 

Τηλ.22-892045 

andreoue@ucy.ac.cy 

 

Βιβλιοθήκη 
Τηλ. 22-411799 

Email:  

library@ouc.ac.cy 

 

Φλώρα Κωνσταντίνου 

Τηλ. 22-411793  

fconstantinou@ouc.ac.cy 

  

Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Τηλ. 25-002518 

Email:  

library@cut.ac.cy 

 

Σταύρου Χρυσάνθη 

Τηλ.  25-002509 
chrysanthi.stavrou@cut.ac.cy 

 

 

 

Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Τηλ. 22-444772 

Εmail: 

library@unic.ac.cy 

 
Μαρία Παύλου 

pavlou.m@unic.ac.cy 

Ελένη Σίγγου 

singou.e@unic.ac.cy 

 



 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ / APPLICATION FORM FOR REGISTRATION 
ΣΕ ΑΛΛΗ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ/ TO OTHER ACADEMIC LIBRARY OF CYPRUS  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ /NAME : _________________________________________________________________________________________________ 

ΑΡ. ΠΑΝΕΠ. ΤΑΥΤ. /UNIVERSITY ID NUMBER: ______________________________     ΑΡ. ΠΟΛ.ΤΑΥΤ. / ID. NUMBER: ________________________     

ΑP. ΚIN. ΤΗΛ. /MOBILE NUMBER: ____________________________________   ΑP. ΣΤΑΘ.ΤΗΛ. / HOME NUMBER: ___________________________    

ΗΛΕΚΤ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ /EMAIL ADDRESS : ________________________________________________________________________________________  

ΤΜΗΜΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ /DEPARTMENT : ___________________________________________________________________________________________ 

∆/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ /ADDRESS OF RESIDENCE : ________________________________________________________________________ 

ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΟΣ /POSTAL CODE : _____________________________       ΠΟΛΗ /TOWN : ________________________________________________ 

 

 

Παρακαλώ επιλέξτε την κατηγορία µέλους στην οποία ανήκετε: 

Please select your member category: 

 

 

 Προπτυχιακή/ός Φοιτήτρια/ής 

Undergraduate student 

Ηµεροµηνία Αποφοίτησης: 

Graduation date:                  _____________________________________ 

 Μεταπτυχιακή/ός Φοιτήτρια/ής 

Postgraduate student 

Ηµεροµηνία Αποφοίτησης: 

 Graduation date:                 _____________________________________ 

 Ακαδηµαϊκό Προσωπικό 

Academic staff 

Ηµερ. Λήξεως Συµβολαίου (Για µη µόνιµο προσωπικό): 

                                            _____________________________________ 

Contract expiry date (For non- permanent staff):          

 ∆ιοικητικό Προσωπικό 

Administrative staff 

Ηµερ. Λήξεως Συµβολαίου (Για µη µόνιµο προσωπικό): 

                                            _____________________________________ 

Contract expiry date (For non- permanent staff):          

 

 

Παρακαλώ επιλέξτε τη/τις βιβλιοθήκη/ες που επιθυµείτε να γίνετε µέλος µε δικαίωµα δανεισµού: 

Please check the Library/ies you are interested in becoming a member: 

 

 

 
Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου   

Open University of Cyprus 

 
Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου  

Technological University of Cyprus 

 
Πανεπιστήµιο Λευκωσίας  

University of Nicosia 

 



ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ  
 
Όλα τα εγγεγραµµένα µέλη του Πανεπιστηµίου Κύπρου µπορούν να αποκτήσουν το δικαίωµα να δανείζονται βιβλία από άλλη 
ακαδηµαϊκή Βιβλιοθήκη της Κύπρου εφόσον: 

 

1. Συµπληρώσουν το παρόν έντυπο το οποίο στη συνέχεια θα πρέπει να εγκριθεί και προωθηθεί από την Βιβλιοθήκη του ιδρύµατος 

προέλευσης. 

2. Συµπληρώνουν όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στο παρόν έντυπο γνωρίζοντας ότι η καταχώρηση ανακριβών στοιχείων 

συνιστά σοβαρή παράβαση και συνεπάγεται τη διαγραφή από µέλους της Βιβλιοθήκης. 

3. Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο έντυπο εγγραφής, το κάθε µέλος είναι υποχρεωµένο να 

ενηµερώσει αµέσως τη Βιβλιοθήκη ΠΚ. 

4. Προσκοµίζουν πάντοτε τη φοιτητική ταυτότητα/ταυτότητα µέλους του ιδρύµατος προέλευσης. 

5. Ο αριθµός του υλικού  που µπορεί να δανείζετε ο χρήστης καθορίζεται από του κανονισµούς της κάθε βιβλιοθήκης. 
6. Ο χρήστης έχει δικαίωµα µιας (1) ανανέωσης υλικού. 
7. Ο χρήστης δεν έχει δικαίωµα ανάκλησης υλικού. 
8. Ληξιπρόθεσµη επιστροφή των βιβλίων συνεπάγεται την επιβολή προστίµου που ανέρχεται στο ποσό των 0.40 ευρώ ηµερησίως.  

Μετά τη λήξη της προθεσµίας που αναφέρει η πρώτη ειδοποίηση, το πρόστιµο αυξάνεται σε 0.85 ευρώ ηµερησίως.  

9. Σε περίπτωση που ζητηθεί, το µέλος θα πρέπει να επιστρέψει εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών το υλικό το οποίο έχει δανειστεί, 

γνωρίζοντας ότι πέραν αυτής της προθεσµίας θα επιβάλλεται πρόστιµο 1.70 ευρώ ηµερησίως.  

10. Εάν παρατηρηθούν σηµεία φθοράς κατά την επιστροφή των βιβλίων, το µέλος χρεώνεται µε τα έξοδα αποκατάστασης ή 

αντικατάστασης. 
 

 

TERMS OF REGISTRATION  

 

All members of the University of Cyprus may obtain the right to borrow books from another academic Library of Cyprus according to 
the following regulations: 
 

 
1. The above mentioned data must be completed.  

2. Submission of inaccurate data constitutes serious breach of the regulations and as a consequence the person’s name will be 

removed from the list of Library members. 

3. In the event of any change in the data which was filled in on the application form, the user is obliged to inform the library 

immediately. 

4. Once the application is approved, the member’s card must be always presented when borrowing a book and using the 
library’s facilities.   

5. The maximum number of items borrowed by the user is determined by the regulations of each library. 
6. The user can renew the material only once (1). 
7. The user cannot recall any material. 
8. A fine of € 0.40 per day will be imposed if books are overdue. After the due date of return which is mentioned in the first 

reminder, the fine is increased to € 0.85 per day. 

9. The user must return the borrowed books within three (3) days in case it is requested by the Library. A fine of € 1.70 per day will 

be imposed if items are overdue. 

10. If books are returned damaged, the user will be charged with a replacement or repair fee. 
 

 

∆ηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχοµαι τους όρους και έλαβα γνώση των Κανόνων Λειτουργίας της/των εν λόγω Βιβλιοθήκης/ηκών. 

I declare that I accept the conditions and I acknowledge the rules and regulations of the above libraries.  

 

      ………………………………….       …………………………………. 

   Υπογραφή/Signature        Ηµεροµηνία /Date 

 

 
 
Εγκρίνεται από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κύπρου. 
Application approved by the University of Cyprus Library.  
 
 

 

…………………………………. 

    Υπογραφή /Signature 

 

 
ΣΦΑΓΙ∆Α/STAMP 

 


