Ενημερωτική συνέλευση και γνωριμία:
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018, 6:00 μ.μ.
Κτήριο ΧΩΔ2, αίθουσα Β210, Πανεπιστημιούπολη

Ο Σύλλογος Ελλαδιτών Πανεπιστημίου Κύπρου (Σ.Ε.Πα.Κ) σε καλωσορίζει στη νέα σου αρχή. Όντας
τώρα και επίσημα φοιτητής, διανύεις τα καλύτερα χρόνια της ζωής σου. Είσαι ένας από τους περίπου
500 Ελλαδίτες φοιτητές που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1996 και έχει μοναδικό σκοπό να βοηθάει τους Ελλαδίτες φοιτητές σε ότι
χρειαστούν, τόσο εντός του πανεπιστημιακού χώρου όσο και εκτός αυτού.
Ο Σύλλογος Ελλαδιτών απέχει από κάθε τι το κομματικό, είναι ένα ανεξάρτητο όργανο το οποίο
λειτουργεί από εθελοντές προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Επικοινωνία και Δικτύωση με το Σύλλογο:
Για να παρακολουθείς τα δρώμενα και τις εξελίξεις του Συλλόγου για διάφορα πανεπιστημιακά θέματα,
διοργάνωση εκδρομών, συναντήσεων και βραδινών εκδηλώσεων, μπορείς:
 Να γίνεις μέλος στην ΚΛΕΙΣΤΗ ΟΜΑΔΑ στο facebook:
Σύλλογος Ελλαδιτών Πανεπιστημίου Κύπρου-Υφιστάμενα Μέλη


Να κάνεις like στη δημόσια ιστοσελίδα:

Νέα & Εκδηλώσεις Συλλόγου Ελλαδιτών Πανεπιστημίου Κύπρου
 Να παρακολουθείς τις αναρτήσεις στην ιστοσελίδα μας:
http://ucy.ac.cy/sepak
 Να στείλεις ηλεκτρονικό μήνυμα στο μέιλ του Συλλόγου για να επικοινωνήσεις με το Διοικητικό
Συμβούλιο:
sepak1996.ucy@gmail.com
 Να έρθεις στη Βραδιά Ομίλων του Πανεπιστημίου την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου, στις 8 μ.μ. στην
Πανεπιστημιούπολη, για να γνωρίσεις από κοντά το Σύλλογο και τα μέλη μας, καθώς και τους
υπόλοιπους ομίλους που υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ηλεκτρονική κάρτα σίτισης:
Όλοι οι Ελλαδίτες φοιτητές του Πανεπιστημίου δικαιούνται λόγω χορηγιών από το Κυπριακό Κράτος
500 ευρώ περίπου για κάθε εξάμηνο, τα οποία μπορούν να ξοδεύουν στο Πανεπιστήμιο για τη σίτιση
(φαγητά, σνακ, ποτά) από όλα τα εστιατόρια/καφετέριες που στεγάζονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Αυτό γίνεται μέσω της φοιτητικής ταυτότητας (πάσο) που διαθέτει ενσωματωμένο τσιπ.

Για να την εκδώσετε, ακολουθήστε τις οδηγίες
https://ucy.ac.cy/sefoipak/useful-information/meal-allowance

στην

παρακάτω

ιστοσελίδα:

Μόλις εκδοθεί η κάρτα θα ειδοποιηθείτε για να την παραλάβετε από το ισόγειο του Κτιρίου Κοινωνικών
Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη. Για την πίστωση χρημάτων στην ηλεκτρονική κάρτα οι
φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν φωτοτυπημένα τα πιο κάτω πιστοποιητικά από Τρίτη 4
Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου, καθημερινά 10πμ-2μμ, στο γραφείο 011 (βρίσκεται
κάτω από την καφετερία Café Nero στο Κτίριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στο ισόγειο στην
πανεπιστημιούπολη):
1. Φωτοτυπία της πολιτικής ταυτότητας
2. Πρόσφατο Λογαριασμό της ΔΕΗ της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου στην Ελλάδα ή
Πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής (εκδίδεται από τα ΚΕΠ στην Ελλάδα)
3. Φοιτητική ταυτότητα (πάσο)
Το ημερήσιο όριο κατανάλωσης κουπονιών είναι μέχρι 30 ευρώ. Τα χρήματα αυτά μπορούν να
ξοδευτούν από την πρώτη μέρα του Εξαμήνου μέχρι την τελευταία ημέρα της εξεταστικής του
Πανεπιστημίου. Έπειτα από την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας, το ποσό αφαιρείται από την κάρτα.
Στην κάρτα μπορείτε να αλλάξετε το pin για να κάνετε ασφαλείς συναλλαγές με σύνδεση στο:
http://ucard.ucy.ac.cy/ (Σύνδεση από το δίκτυο του Πανεπιστημίου ή VPN).
Εξαργύρωση κουπονιών γίνεται σε όλα τα παρακάτω σημεία:





Σε όλες τις καφετέριες, εστιατόρια, κυλικεία, μίνι μάρκετ του Πανεπιστημίου
Στο φούρνο Ζορπά Αγίου Αντωνίου (Λεωφόρος Διγενή Ακρίτα 24)
Στο φούρνο Ζορπά Αγλαντζιάς (Λεωφόρος Αγλαντζιάς 33)
Στο φούρνο Ζορπά στα Λατσιά (κοντά στην Ιατρική σχολή και το νοσοκομείο)

Υγεία & Ιατρική περίθαλψη:
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει ιατρικό κέντρο, το οποίο λειτουργεί καθημερινά και παρέχει δωρεάν
ιατρική περίθαλψη σε όλους τους φοιτητές. Αυτό, στεγάζεται στο Κέντρο Κοινωνικών
Δραστηριοτήτων, κτήριο 6, στο γραφείο 006 στην Πανεπιστημιούπολη. Είναι χρήσιμο να εκδόσεις και
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας την οποία μπορείς να την χρησιμοποιήσεις σε δημόσια
νοσοκομεία και ισχύει σε όλη την Ευρώπη (εκδίδεται από τα ΚΕΠ στην Ελλάδα).

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:
 Πρόγραμμα διαδρομών του δωρεάν λεωφορείου που συνδέει τα δύο campus Κεντρικών κτηρίων
και Πανεπιστημιούπολης:
https://www.ucy.ac.cy/hr/el/diadromesleoforion
 Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του φετινού έτους: (ημερομηνίες εξεταστικής και αργίες)
https://www.ucy.ac.cy/fmweb/el/acad-calen-greek

