ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Διαδικασία Self-Login
για απόκτηση Αριθμού Εργαζομένου (Employee Number) και Δημιουργία Λογαριασμού
Σημαντικό: Άτομα που έχουν ήδη ενεργό λογαριασμό στο Π.Κ., (π.χ. φοιτητές, πρόσφατοι
απόφοιτοι, προσωπικό που ανανεώθηκε η σύμβασή τους, άτομα που έχουν Guest account)
παρακαλούνται να αποστέλλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση servicedesk@ucy.ac.cy ή
να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22 89 2222 καταχωρώντας αίτημα για ενημέρωση των
συστημάτων του Π.Κ. για τη νέα τους θέση.
Παρακαλείται το Ακαδημαϊκό και Διοικητικό προσωπικό όπως ακολουθήσει τις πιο κάτω οδηγίες
κατά την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του στο Π.Κ.:
1. θα πρέπει να παρουσιαστείτε στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (ΥΑΔ) για συμπλήρωση των
απαραίτητων εντύπων που αφορούν την εργοδότηση σας.
2. αφού προσκομίσετε στην ΥΑΔ, συμπληρωμένα τα έντυπα που αφορούν την εργοδότηση σας,
παρακαλώ όπως αναμένετε 5-7 εργάσιμες ημέρες έτσι ώστε να ολοκληρωθεί από την ΥΑΔ η
διαδικασία καταχώρησης των προσωπικών σας στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα του Π.Κ.
3. μόλις διεκπεραιωθεί η διαδικασία καταχώρησης των προσωπικών σας στοιχείων στο ηλεκτρονικό
σύστημα του Π.Κ. θα σας δοθεί από την ΥΑΔ ο αριθμός εργαζομένου (Employee Number).
4. Εάν μετά την πάροδο των 5-7 εργάσιμων ημερών δεν έχετε ενημερωθεί από την ΥΑΔ, τότε
παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με το αρμόδιο άτομο της ΥΑΔ που χειρίζεται τα έντυπα σας έτσι ώστε
να σας δώσει τον αριθμό εργαζομένου ή εάν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα με τα στοιχεία σας να
το εντοπίσει και να το διορθώσει.
5. χρησιμοποιώντας τον αριθμό εργαζομένου (Employee Number) θα πρέπει να προχωρήσετε στην
δημιουργία/ενεργοποίηση
του
λογαριασμού
σας
μέσω
του
συνδέσμου
https://iam.ucy.ac.cy/staffactivation.html ή επιλέγοντας από την Κεντρική Ιστοσελίδα του
Πανεπιστημίου Κύπρου www.ucy.ac.cy, στο σύνδεσμο Υπηρεσίες Διαδικτύου,
τον
σύνδεσμο Δημιουργία Λογαριασμού για Ακαδημαϊκό/Διοικητικό Προσωπικό .
6. με την δημιουργία/ενεργοποίηση του λογαριασμού σας θα αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα
www.ucy.ac.cy/ucycard για υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για την έκδοση της Πανεπιστημιακής
σας κάρτας (καταχωρώντας το username και το μυστικό σας κωδικό).

Για περισσότερες πληροφορίες/οδηγίες που αφορούν στην έκδοση/επανέκδοση/ανανέωση της
Πανεπιστημιακής σας κάρτας παρακαλώ ακολουθείστε την ιστοσελίδα του
Γραφείου Ταχείας Εξυπηρέτησης μέσω του συνδέσμου
https://www.ucy.ac.cy/expressservices/el/news-announcements
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