ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ/ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
Εταιρείες και Ιδιώτες που συνεργάζονται με το Πανεπιστήμιο Κύπρου:
Για έκδοση Πανεπιστημιακής κάρτας, θα πρέπει πρώτα να καταβληθεί για κάθε κάρτα το ποσό των
€12,00 (συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ), στο Γραφείο Ταχείας Εξυπηρέτησης, έτσι ώστε να ετοιμαστεί η
κάρτα σας με εκχωρημένα τα δικαιώματα πρόσβασης τα οποία δικαιούστε, ανάλογα με τον χώρο
εργασίας σας.
Σημείωση: Στην περίπτωση που επιθυμείτε να ενδείκνυται το λογότυπο της εταιρείας σας στην
Πανεπιστημιακή κάρτα, παρακαλώ όπως μας το αποστέλλετε σε ηλεκτρονική μορφή στο
express@ucy.ac.cy ενημερώνοντας μας αναλόγως.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Γονείς παιδιών που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο και στο Βρεφοκομικό Σταθμό του
Πανεπιστημίου Κύπρου:
Για έκδοση Πανεπιστημιακής κάρτας, θα πρέπει πρώτα να καταβληθεί για κάθε κάρτα το ποσό των
€12,00 (συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ), στο Γραφείο Ταχείας Εξυπηρέτησης, αναφέροντας ότι αφορά
πληρωμή για έκδοση κάρτας νηπιαγωγείου/βρεφοκομικού σταθμού και να αναγράφετε στην απόδειξη,
έτσι ώστε να ετοιμαστεί η κάρτα σας με εκχωρημένα τα δικαιώματα πρόσβασης στον χώρο στάθμευσης
του νηπιαγωγείου.
Σημείωση: Το λογότυπο του Νηπιαγωγείου θα ενδείκνυται στην Πανεπιστημιακή σας κάρτα.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ενδιαφερόμενους για να τους επιτραπεί ο δανεισμός βιβλίων από την Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Κύπρου:
Για έκδοση Πανεπιστημιακής κάρτας, θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε το αντίστοιχο έντυπο το
οποίο μπορείτε να παραλάβετε από την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου συμπληρώνοντας τα
προσωπικά σας στοιχεία. Θα πρέπει να προσκομίσετε την πολιτική σας ταυτότητα κατά την υποβολή
της αίτησης σας. Το ποσό των €29,00 καταβάλλεται ανά αίτηση το οποίο αντιστοιχεί σε: €17 κόστος
ετήσιας συνδρομής και €12,00 (συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ) για την εκτύπωση της Πανεπιστημιακής
κάρτας.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση απώλειας της Πανεπιστημιακής Κάρτας
Σε περίπτωση που έχετε διαπιστώσει την απώλεια της Πανεπιστημιακής σας κάρτας, παρακαλούμε
όπως αποστείλετε άμεσα ηλεκτρονικό μήνυμα στο athosc@ucy.ac.cy με κοινοποίηση (Cc) προς
express@ucy.ac.cy αναφέροντας την απώλεια της κάρτας σας και τα πλήρη στοιχεία σας (όνομα,
τμήμα,αρ. πολ. ταυτότητα και τηλέφωνο).
Για έκδοση νέας κάρτας, θα πρέπει πρώτα να επαναληφθεί η αντίστοιχη διαδικασία.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μπορείτε να παραλάβετε την κάρτα σας από το Γραφείο Ταχείας Εξυπηρέτησης
(Κτήριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων (ΚΟΔ 07) Αριθμός Γραφείου 014, καθημερινά μεταξύ των
ωρών 09:00-13:00 ή Δευτέρα απόγευμα μεταξύ των ωρών 15:00-17:45.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλώ όπως αποτείνεστε:
Γραφείο Ταχείας Εξυπηρέτησης (ΓΤΕ)
Γραμμή Ταχείας Εξυπηρέτησης : 22 89 5555
Email Ταχείας Εξυπηρέτησης: express@ucy.ac.cy
Φαξ: 22 89 5480
Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων (ΚΟΔ 07), αρ. Γραφ. 014
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