
ΠΡΟΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΠΟ : ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
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Σημειώσεις:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΝΟΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Όλες οι εγγραφές ή διαγραφές μελών για δικαίωμα χρήσης του Αθλητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου 

τίθενται σε εφαρμογή από το Γραφείο Μισθοδοσίας μόνο όταν είναι υπογραμμένες από τον εξουσιοδοτημένο 

Λειτουργό του Αθλητικού Κέντρου.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΑΠO ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ

ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Aριθμός Εγγραφής 

100.00 που αφορά την ετήσια ατομική συνδρομή μου (Κατηγορία Β)

Θέση:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ το Γραφείο Μισθοδοσίας όπως τον

2.

(έτους)

200.00 που αφορά την ετήσια ομαδική συνδρομή μου (Κατηγορία Β)

Τα πιο πάνω ποσά αφορούν προπληρωτέα ετήσια συνδρομή η οποία μπορεί να πληρωθεί σε 

μια (1) χρονιαία δόση ή σε δύο (2) εξαμηνιαίες δόσεις . Η ετήσια συνδρομή μετά την έναρξη της 

δεν δύναται να διακοπεί.

200.00

1.

 Ομαδική συνδρομή νοείται η οικογένεια του δικαιούχου

του

Όνομα : Επίθετο:

Aριθμός Δελτίου 

(μήνα) (έτους)

(μήνα)

Θα ενημερωθείτε αναλόγως, σε περίπτωση που θα ανανεώσω την παρούσα συνδρομή μου με την 

λήξη των 12 μηνών σύμφωνα με την προαναφερόμενη σημείωση 1.

4. Κατηγορία Γ: Προσωπικό με κλίμακες εργοδότησης Α8 - Α16 

που αφορά την ετήσια ατομική συνδρομή μου (Κατηγορία Γ)

300.00 που αφορά την ετήσια ομαδική συνδρομή μου (Κατηγορία Γ)

και

του

5. Κατηγορία Ε: Ειδική Κατηγορία (Ειδικοί Επιστήμονες, Επισκέπτες Ακαδημαϊκοί) 

200.00 που αφορά την ετήσια ατομική συνδρομή μου (Κατηγορία Ε)

125.00 που αφορά την εξαμηνιαία ατομική συνδρομή μου (Κατηγορία Ε)

300.00 που αφορά την ετήσια ομαδική συνδρομή μου (Κατηγορία Ε)

3. Κατηγορία Β: Προσωπικό με κλίμακες εργοδότησης Α1 - Α7 και ωρομίσθιο προσωπικό

του
(μήνα) (έτους)

ή τους

150.00 που αφορά την εξαμηνιαία ομαδική συνδρομή μου (Κατηγορία Ε)

αποκόψει από τον μισθό μου (σημειώσατε √ στο ανάλογο τετραγωνάκι πιο κάτω):

Λ.Χ.


