
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ (με ελληνικούς χαρακτήρες) (με λατινικούς χαρακτήρες)

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΑΙΟ (αν υπάρχει)

ΕΠΩΝΥΜΟ

Αρ. ταυτότητας/διαβατηρίου Αρ. κινητού τηλ.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Διεύθυνση 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: …………………………………

Έχω συνταξιοδοτηθεί από το Πανεπ. Κύπρου. Έτη απασχόλησης: από ……………… μέχρι ………………

Είμαι φοιτητής/προσωπικό άλλου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ίδρυμα: …………………………………………………………………

Ισχύει τουλάχιστον ένα από τα πιο κάτω:  (επισυνάψτε σχετικό αποδεικτικό για να επωφεληθείτε έκπτωσης 50% στη συνδρομή)

άνεργος άνω των 65 ΑμΕΑ λήπτης ΕΕΕ

Επιθυμώ να χρησιμοποιώ τη Βιβλιοθήκη κυρίως για τις ανάγκες: Διδακτορικού Μεταπτυχιακού

Πτυχίου Έρευνας Εξετάσεων Ενημέρωσης/ψυχαγωγίας Άλλο

2. ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ (επιλέξτε ένα από τα δύο πιο κάτω)

Δεν έχω κάρτα εξωτερικού μέλους και ζητώ να μου εκδοθεί (κόστος: €12).

Εχω κάρτα εξωτερικού μέλους.

3. ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Π.χ. 1Α, 3Β.
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1 0 0 1Α 1Β 1Γ

2 Μέλος Α 7 21 2Α 2Β 2Γ

3 15 180 3Α 3Β 3Γ

4 7 21 4Α

5 7 21 5Α

Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ

Μέλος ΧΔΔ 

(ανανέωση)

€25 €45 €60
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€27

Σχόλια

Τεκμήρια: ο συνολικός αριθμός που μπορεί το μέλος 

να δανειστεί ταυτόχρονα.

Η διάρκεια δανεισμού είναι ανά τεκμήριο σε μέρες.

Χωρίς δικαίωμα δανεισμού (ΧΔΔ). Με την έκδοση 

κάρτας, παραχωρείται ατελώς η συνδρομή για ένα 

έτος.

Γ

τ
ρ
ιε

τ
ή
ς
 

(σ
υ
ν
ο
λ
ικ

ά
)

€36

Για χρήση από

τη Βιβλιοθήκη

Αριθμός

καρτών

Οικογενειακή 

συνδρομή

Ομαδική 

συνδρομή

€40

€15

Το κόστος συνδρομής καλύπτει όλη την οικογένεια με 

εξαρτώμενα μέλη κάτω των 18 ετών. Το κάθε μέλος 

πρέπει να αποκτήσει δική του κάρτα (κόστος: €12 

έκαστη). Η συνδρομή ισχύει για την ίδια χρονική 

περίοδο για όλα τα μέλη της οικογένειας με τα ίδια 

δικαιώματα. ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΕΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

συνδρομής
Σύνολο

Είδος

Το κόστος συνδρομής είναι ανά άτομο και το καθένα 

πρέπει να αποκτήσει τη δική του κάρτα (κόστος: €12 

έκαστη). Η συνδρομή ισχύει για την ίδια χρονικη 

περίοδο για όλα τα άτομα της ομάδας. Ελάχιστος 

αριθμός τα 10 άτομα, με ταυτόχρονη υποβολή 

αιτήσεων.

Μέλος Β €30 €54 €72



ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 2 ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 

 
ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 

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. 

3. 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. 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

4. 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 
ή σε Φρουρούς Ασφαλείας αν αυτό τους ζητηθεί. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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.  

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. 

9. Εκπρόθεσμη επιστροφή υλικού συνεπάγεται την επιβολή 
προστίμου που ανέρχεται στο ποσό των €0,40 ημερησίως 
για κάθε τεκμήριο της κύριας συλλογής. 

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. 

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.  

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 Διευθυντή/τριας Βιβλιοθήκης ή 
της Επιτροπής Βιβλιοθήκης.  
 
Ο ΑΙΤΗΤΗΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ 
ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ: 

15. Η ενεργοποίηση του δικαιώματος δανεισμού γίνεται εντός 
των επόμενων 2-3 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 επανενεργοποι-
ηθεί στο μέλλον για έναρξη νέας συνδρομής. 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ 
 
Δηλώνω 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. Δηλώνω 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 
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Η αίτηση 
 
 εγκρίνεται 

 

 δεν εγκρίνεται  

Συνολική 

χρέωση 

Ημερομηνία 

λήξης 
Υπογραφή 

Κάρτα/ες:   

Συνδρομή: 

Σύνολο: 

 


