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Fall Semester:
Spring Semester:
Summer Semester:
Date:_____/_____/_____

Αίτηση Διαμονής 2018 - 2019
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Επώνυμο

Όνομα

Φύλο (Α/Θ)

Ημερομηνία Γεννήσεως (HH/MM/XXXX)

Διεύθυνση

Πόλη

Ταχυδρ. κώδικας

Χώρα

Τηλέφωνο

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Πρόγραμμα Σπουδών
Ειδικές Ανάγκες

(Παρακαλείστε να προσδιορίσετε οποιαδήποτε σωματική ή άλλη αναπηρία / ιατρική κατάσταση που μπορεί να απαιτούν ειδικές
ρυθμίσεις για σκοπούς στεγασής.)

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συγγενή
Επώνυμο

Όνομα

Διεύθυνση

Πόλη

Ταχυδρ. κώδικας

Χώρα

Τηλέφωνο

Φαξ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Σχέση με Αιτητή

3. Περίοδος ΔΙΑΜΟΝΗς
Περίοδος a

Περίοδος B

Περίοδος Γ

Ακαδημαϊκό έτος 2018/19
(25/09/2018 - 31/05/2019)

(01/02/2019 - 31/05/2019)

(01/06/2019 - 24/09/2019)

4. Έξοδα διαμονήΣ
Τέλη:
- €3200 για την Περίοδο Α (25/09/2018 - 31/05/2019)
με την προεξόφληση του ποσού του ακαδημαϊκού έτους μπορείτε να εξασφαλίσετε 5% έκπτωση.
- €1600 για την Περίοδο Β (01/02/2019 - 31/05/2019)
- €1600 για την Περίοδο Γ (01/06/2019 - 24/09/2019)
Εγγύηση : Επιπλέον καταβάλλεται το ποσόν των €400 για εγγύηση. Η εγγύηση επιστρέφεται στο φοιτητή με την
αναχώρηση του, αφού ο υπεύθυνος λειτουργός στέγασης βεβαιώσει ότι το δωμάτιο επιστρέφεται σε άριστη κατάσταση, όπως
παραλήφθηκε.

5. Υπηρεσίες και υποδομές φοιτητικής εστίας
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Θέρμανση και Κλιματισμός
Υπηρεσίες (νερό και ηλεκτρικό)
Δωρεάν πρόσβαση στο Internet (WiFi)
Αθλητικοί χώροι (εσωτερικοί και εξωτερικοί)
Πισίνα
Υπηρεσίες συντήρησης
Καθαριότητα δωματίου (1 φορά τη εβδομάδα)
Κοινόχρηστα
24ωρη λειτουργία Υποδοχής
Χρηματοκιβώτιο

6. Κανονισμοί Λειτουργίας Φοιτητικής Εστίας
1. Οι Αρχές του Πανεπιστημίου μεριμνούν για την προστασία, την ασφάλεια και την ομαλή διαμονή των φοιτητών
αλλά και για την διαφύλαξη της περιουσίας του Πανεπιστημίου.
2. Η αποδοχή των κανονισμών αποτελεί προϋπόθεση εισδοχής στην φοιτητική εστία, η δε συμμόρφωση προς
αυτούς, απαραίτητη συνθήκη παραμονής σε αυτήν. Παραβίαση των κανονισμών λειτουργίας της φοιτητικής
εστίας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση προειδοποίησης, την αποπομπή από την εστία ή/και από το
Πανεπιστήμιο αναλόγως της παραβίασης.
3. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση, αποθήκευση ή πώληση αλκοολούχων ποτών στη φοιτητική εστία, όπως
επίσης και το κάπνισμα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου.
4. Απαγορεύεται το μαγείρεμα στα δωμάτια. Υπάρχουν κοινόχρηστες κουζίνες τις οποίες οι ένοικοι μπορούν να
χρησιμοποιούν για τον σκοπό αυτό. Η καθαριότητα της κουζίνας είναι ευθύνη των ενοίκων.
5. Όλες οι έξοδοι κινδύνου, τα κλιμακοστάσια και οι διαδρόμοι πρέπει να είναι συνεχώς προσβάσιμες.
6. Δεν επιτρέπεται η παραμονή κατοικίδιων ζώων στο Πανεπιστήμιο.
7. Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε παρέμβαση στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Σε
περίπτωση βλάβης επικοινωνήστε αμέσως με τις τεχνικές υπηρεσίες ή το τμήμα υποδοχής.
8. Απαγορεύεται η δυνατή μουσική και οχλαγωγία.
9. Οι ώρες κοινής ησυχίας είναι 10:00 μμ – 8:00 πμ.
10. Η επιδιόρθωση οποιασδήποτε ζημίας στα δωμάτια στην επίπλωση και στους κοινόχρηστους χώρους,
επιβαρύνει όσους την προκάλεσαν. Το κόστος της ζημιάς θα καλύπτεται από το ποσό της εγγύησης. Σε
περίπτωση που η ζημιά υπερβαίνει την εγγύηση τότε ο λογαριασμός του φοιτητή θα χρεώνεται με τη διαφορά.
11. Οι πυροσβεστήρες που βρίσκονται στους κοινόχρηστους χώρους και οι ανιχνευτές καπνού που βρίσκονται
σε κάθε δωμάτιο συμβάλλουν στην προστασία των φοιτητών. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση ή
αλλοίωση του εξοπλισμού αυτού. Για σκοπούς προστασίας δεν επιτρέπεται επίσης η αποθήκευση εύφλεκτων
υλών και επικίνδυνων χημικών στους χώρους του Πανεπιστημίου.
12. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή δωματίου χωρίς την άδεια του Διευθυντή της Πανεπιστημιούπολης.
13. Οι ώρες επισκέψεων καθορίζονται από τις 8:00 πμ έως τις 10:00 μμ για όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
Η επίσκεψη και διανυκτέρευση στην εστία πέραν του πιο πάνω ωραρίου πρέπει να δηλώνεται στο τμήμα
υποδοχής, με την παρουσίαση της φοιτητικής ταυτότητας του ενοίκου.
14. Το ενοίκιο κάθε περιόδου προκαταβάλλεται, ενώ σε περίπτωση διακοπής του συμβολαίου υπαιτιότητι του
ενοικιαστή καθίσταται απαιτητό το συμφωνηθέν ποσό ολόκληρης της περιόδου.
15. Σε περίπτωση απώλειας κλειδιού οι φοιτητές θα χρεώνονται με το ποσό των €50 για την αντικατάσταση του.
16. Οποιαδήποτε προσωπικά σας αντικείμενα ή ρουχισμός αφήνονται στο δωμάτιο ή στους κοινόχρηστους
χώρους θα θεωρούνται αζήτητα και θα προωθούνται για ανακύκλωση. Από τη στιγμή της αναχώρησης,
το Πανεπιστήμιο δεν έχει ευθύνη ή υποχρέωση για την ασφαλή φύλαξη οποιωνδήποτε προσωπικών σας
αντικειμένων.

7. δήλωση
Βεβαιώνω ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται στην παρούσα αίτηση είναι αληθή και ακριβής. Δηλώνω υπεύθυνα ότι δίαβασα
κατανόησα και αποδέχομαι τους πιο πάνω όρους και κανονισμούς.
Υπογραφή ____________________________________________________________ Ημερομηνία ______________________

Το έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί και να επιστραφεί στο Τμήμα Campus. Στέγαση δίδεται κατά προτεραιότητα.
Πανεπιστήμιο Νεάπολις, Φοιτητική Εστία
Λεωφόρος Δανάης 2, 8042 Πάφος, Κύπρος, Τηλέφωνο: +357 26843300,
Ηλεκτρονική διεύθυνση: accommodation@nup.ac.cy, Ιστότοπος: www.nup.ac.cy

