ΦΟΙ Τ ΗΤ Ι Κ Η Ε Σ Τ Ι Α
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Εγχειρίδιο Ενοίκου

Περιεχόµενα
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ..................................................4
Καλωσόρισμα!................................................................................4
Προσφερόμενες Υπηρεσίες ............................................................5
Η Ομάδα του Γραφείου Στέγασης ..................................................6
Στη Γραμματεία του Γραφείου Στέγασης μπορείτε να εξυπηρετηθείτε
για: .............................................................................................6
Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Ενοίκων (Κ.Ε.Ε.) .................................7
Για επείγοντα θέματα.................................................................7
Αφιξη στη Φοιτητική Εστία ...........................................................8
Παραλαβή Δωματίου .....................................................................8
Παραλαβή Κλειδιών - Εξοπλισμός .................................................8
Κατάσταση Παραλαμβανομένων Ειδών Δωματίου .......................8
Αναχώρηση από τη Φοιτητική Εστία…………………………………………. 9
Παράδοση Δωματίου…………………………………………………………..... 9
Ελεγχος δωματίων και κοινόχρηστων χώρων ……………………....... 9
Παράδοση κλειδιών ………………………………………………………………… 9
Παράταση Διαμονής κατά τη θερινή περίοδο…………………………..9
Συναντήσεις Ενοίκων ..................................................................10
Τι επιτρέπεται να έχετε στο δωμάτιο...........................................10
Τι ΔΕΝ επιτρέπεται να έχετε στο δωμάτιο ...................................10
Γενικές πληροφορίες: Τι ΔΕΝ επιτρέπονται στη Φοιτητική Εστία 11
Καθαρισμοί Χώρων .....................................................................12
Καθαρισμός Δωματίου .................................................................12
Καθαρισμός Κοινόχρηστων χώρων ..............................................13
Καθαρισμός Κοινόχρηστης Κουζίνας: ...........................................14
Καθαρισμός Κοινόχρηστου Χώρου Υγιεινής (Δωμάτια τύπου Β) .15
Ελεγχος Δωματίων ......................................................................15
Προγραμματισμένοι Περιοδικοί έλεγχοι.....................................16
Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για τον περιοδικό έλεγχο: .................16
2

Αναφορά Βλαβών / Επιδιορθώσεις.............................................16
Ασφάλεια και Υγεία Ενοίκων.......................................................17
Συμπεριφορά ενοίκων ................................................................18
Θόρυβος .......................................................................................18
Φιλοξενία τρίτων (φίλων/συγγενών) ...........................................18
Η διανυκτέρευση φίλων /συγγενών ............................................18
Οι επισκέψεις τρίτων ...................................................................18
Συμβουλές για αρμονική συμβίωση στη Φοιτητική Εστία ..........19
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας ......................................19
Προσφερόμενες Υπηρεσίες .........................................................20
Χώρος στάθμευσης Φοιτητικής Εστίας ........................................20
Χρήση Διαδικτύου ........................................................................20
Χρήση Κέντρου Εκδηλώσεων .......................................................21
Παράβαση των κανόνων διαμονής/πειθαρχικά μέτρα ................21
Πρόκληση ζημιών /Χρεώσεις ......................................................22
Πίνακας Χρεώσεων …………………………………………………………………..22

3

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
Καλωσόρισµα!
Καλώς Ήρθατε στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το
Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Γραφείο Στέγασης σας καλωσορίζουν στο νέο
σας σπίτι!
Η ομάδα του Γραφείου Στέγασης – το προσωπικό και οι Βοηθοί Φοιτητικής
Εστίας - είμαστε εδώ, κοντά σας, για να σας βοηθήσουμε να εγκατασταθείτε
και να προσαρμοστείτε εύκολα, να γνωριστείτε με τους συγκατοίκους σας και
να κάνετε φίλους όσο το δυνατό γρηγορότερα.
Δεσμευόμαστε οι προσφερόμενες υπηρεσίες να σας εξασφαλίζουν την
ασφάλεια και άνεση που χρειάζεστε για να προοδεύετε με τις σπουδές
σας, όπως επίσης και ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον για να έχετε μια
ευχάριστη διαμονή με όσο το δυνατό λιγότερα προβλήματα.
Ευχόμαστε η διαμονή σας στη Φοιτητική Εστία να σας προσφέρει μια μοναδική
και αξέχαστη φοιτητική εμπειρία!
Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει πληροφορίες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής σας, γι’ αυτό σας συμβουλεύουμε να το
διαβάσετε και να το κρατήσετε για μελλοντική αναφορά.
Οι κανόνες καλής συμβίωσης στη Φοιτητική Εστία προϋποθέτουν κάποιους
περιορισμούς. Οι ένοικοι οφείλουν να σέβονται το δικαίωμα ο ένας του
άλλου για:
 ασφάλεια,
 ιδιωτική ζωή,
 ώρες κοινής ησυχίας για διάβασμα και ύπνο, και
 να διασφαλίζουν ένα καλό, ευχάριστο και υγιεινό περιβάλλον
διαμονής.
Για την επίτευξη των πιο πάνω, το Πανεπιστήμιο έχει θεσπίσει βασικούς
κανόνες, οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στο έντυπο Κανόνες Διαμονής
το οποίο λάβατε με τη Συμφωνία Διαμονής σας. Με την υπογραφή της
Συμφωνίας αποδέχεστε να σέβεστε και να τηρείτε τους κανόνες διαμονής.
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Προσφερόµενες Υπηρεσίες
Πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν :
 208 Μονόκλινα δωμάτια
 Πλήρως εξοπλισμένες κοινόχρηστες κουζίνες
 Σύνδεση με το διαδίκτυο
 Κεντρική θέρμανση / κλιματισμός σε όλα τα δωμάτια και κοινόχρηστους
χώρους
 Παροχή ζεστού νερού
 Υπηρεσία καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων
 Υπηρεσία ασφάλειας
 Ταχυδρομείο
 Χώρος Πλυντηρίων – Στεγνωτηρίων
 Χώρος στάθμευσης
 Κέντρο Εκδηλώσεων
 Κέντρο Εξυπηρέτησης Ενοίκων
 Πρόγραμμα Βοηθοί Φοιτητικής Εστίας (Β.Φ.Ε.)
 Λεωφορείο για μετάβαση στον κεντρικό χώρο και άλλους χώρους του
Πανεπιστημίου
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Η Οµάδα του Γραφείου Στέγασης
Ποιοι είμαστε / Που μπορείτε να μας βρείτε / Αρμοδιότητες:

Λειτουργός και Γραµµατεία Γραφείου Στέγασης.
Στεγάζονται στην Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας, στο Κτίριο Συμβουλίου
Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντη:
•

Λειτουργός - Υπεύθυνη Γραφείου Στέγασης
Χριστίνα Λάμπρου
Τηλ. επικοινωνίας:22894031
Ηλεκτρονική διεύθυνση: lambrouc@ucy.ac.cy

•

Γραμματεία Γραφείου Στέγασης
Έλενα Γεωργίου, Γραμματέας
Τηλ. Επικοινωνίας :22894037/4038
Ηλεκτρονική διεύθυνση: georgiou.elena@ucy.ac.cy
housing@ucy.ac.cy

Στη Γραµµατεία του Γραφείου Στέγασης µπορείτε να
εξυπηρετηθείτε για:
 Υποβολή αίτησης - για πληροφορίες για τα απαραίτητα έντυπα
αιτήσεων
 Υπογραφή Συμφωνίας διαμονής
 Οικονομικά θέματα
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Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Ενοίκων (Κ.Ε.Ε.).
Στεγάζεται στη Φοιτητική Εστία στο Κτήριο 13:
• Μαρία Καλογήρου, Υπεύθυνη του Κ.Ε.Ε.
Τηλ. Επικοινωνίας: 22893001
Ηλεκτρονική διεύθυνση:kalogirou.m@ucy.ac.cy
studenthalls@ucy.ac.cy
•

Παντελή Θωμά, Βοηθό Γραφείου
Τηλ. Επικοινωνίας: 22895144
Ηλεκτρονική διεύθυνση: thoma.p@ucy.ac.cy

Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Ενοίκων μπορείτε να εξυπηρετηθείτε για:
 Πληροφορίες σχετικά με την Εστία, το δωμάτιο, διαδικασίες
καθαρισμού / συντήρησης / περιοδικό έλεγχο / διαδικασίες άφιξης
– αναχώρησης
 Αναφορά προβλημάτων/θεμάτων συγκατοίκησης
 Αναφορά βλαβών /ζημιών
Οι ώρες εργασίας του προσωπικού του Γραφείου Στέγασης είναι:
• Δευτέρα –Παρασκευή 7.30 -14.30
• Τετάρτη: 15.00-18.00
Κατά τις ΜΗ εργάσιμες μέρες / ώρες, μπορείτε να αποταθείτε:

Για επείγοντα θέµατα
βλάβες/ζημιές , επείγοντα περιστατικά υγείας,
θέματα ασφάλειας στον Φύλακα στα τηλέφωνα επικοινωνίας
22893002 ή 9610038.
ή
Στους Βοηθούς Φοιτητικής Εστίας (τα προγράμματα επιφυλακών τους
κατά τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα, όπως επίσης και τα στοιχεία
επικοινωνίας τους, είναι αναρτημένα στις πινακίδες του ορόφου/κτηρίου
σας).
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Άφιξη στη Φοιτητική Εστία
Κατά την άφιξή σας και μέχρι να προσαρμοστείτε, αλλά και καθ’ όλη τη
διάρκεια της διαμονής σας, η ομάδα του Γραφείου Στέγασης θα βρίσκεται
στη διάθεσή σας.

Παραλαβή Δωµατίου
Ο χώρος διαμονής σας θα είναι το σπίτι σας για τους επόμενους εννέα ή
και περισσότερους μήνες. Ζητούμε από εσάς να το διατηρείτε καθαρό και
συγυρισμένο και γενικά να το φροντίζετε κατά τη διάρκεια της διαμονής σας.
Αυτό θα σας βοηθήσει να έχετε μια ευχάριστη, άνετη και ασφαλή διαμονή.
Μην ξεχνάτε ότι για τη καθαριότητα και οργάνωση του δωματίου σας είστε
εξολοκλήρου εσείς υπεύθυνοι.
Η παραλαβή των δωματίων και η είσοδος στη Φοιτητική Εστία γίνεται από
τους ίδιους τους δικαιούχους, μετά την υπογραφή της συμφωνίας διαμονής
με παρουσίαση αποδείξεων πληρωμής της προκαταβολής και 1ης δόσης
ενοικίου, υπογραφή του εντύπου εισόδου, παραλαβή των κλειδιών και της
Κατάστασης παραλαμβανόμενων ειδών.

Παραλαβή Κλειδιών - Εξοπλισµός
Κατά την άφιξη σας στη Φοιτητική Εστία παραλαμβάνετε τέσσερα κλειδιά, τα
οποία είσαστε υπεύθυνοι να φυλάγετε με ασφάλεια καθ’ όλη τη διάρκεια
της διαμονής σας και να τα επιστρέψετε με την λήξη της διαμονής σας και την
παράδοση του δωματίου. Σε περίπτωση που αυτά δεν επιστραφούν, τότε το
ποσό των €50 αφαιρείται από το ποσό της προκαταβολής.
Σε περίπτωση απώλειας κλειδιού, για λόγους ασφάλειας οφείλετε να ενημερώσετε αμέσως το Γραφείο Στέγασης. Σε τέτοια περίπτωση το Γραφείο Στέγασης θα προβεί σε άμεση αλλαγή της κλειδαριάς του δωματίου / εισόδου και
στην χρέωση των €50 από το ποσό της προκαταβολής..

Κατάσταση Παραλαµβανοµένων Ειδών Δωµατίου
Κατά την άφιξή σας θα σας δοθεί το έντυπο «Κατάσταση Παραλαμβανομένων
Ειδών Δωματίου», και αφού ελέγξετε τον εξοπλισμό θα το υπογράψετε και
θα το επιστρέψετε στο Κ.Ε.Ε.
Είναι σημαντικό όταν παραλάβετε το δωμάτιο, να αναφέρετε αν υπάρχει
κάποια ζημιά ή φθορά, ούτως ώστε να αποφευχθεί χρέωση σε μεταγενέστερο
στάδιο.
Εννοείται ότι, κατά τον έλεγχο αναχώρησης, θα χρεωθείτε με το αντίτιμο
αποκατάστασης, αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε ζημιά η απώλεια στον
εξοπλισμό ή στο δωμάτιο.
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Αναχώρηση από τη Φοιτητική Εστία
Παράδοση Δωµατίου
Η τελευταία ημερομηνία αναχώρησής σας από τη Φοιτητική Εστία είναι η
31η Μαΐου κάθε ακαδημαϊκού έτους, μέχρι τις 10.00 π.μ.

Έλεγχος δωµατίων και κοινόχρηστων χώρων πριν τις
αναχωρήσεις.
Γύρω στα μέσα Μαΐου, το Γραφείο Στέγασης διεξάγει έλεγχο όλων των
δωματίων, μετά από ενημέρωση των ενοίκων, για διαπίστωση τυχόν ζημιών,
φθορών ή ελλείψεων στους χώρους και στον εξοπλισμό.
Πριν την αναχώρηση σας από την Φοιτητική Εστία και την παράδοση κλειδιών,
φροντίστε να:
 Συλλέξετε όλα τα προσωπικά σας αντικείμενα από το δωμάτιο
 Μαζέψετε όλα τα τρόφιμα από τα ντουλαπάκια / κουζίνα
 Αδειάσετε το ψυγείο
 Αφήσετε το δωμάτιο καθαρό και συγυρισμένο αφού απαλλαγείτε
από τυχόν άχρηστα υλικά /αντικείμενα / σκουπίδια.
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 Γραφείο Στέγασης δεν έχει ευθύνη ή υποχρέωση για την ασφαλή φύλαξη
οποιωνδήποτε αντικειμένων.

Παράδοση κλειδιών
Κατά την αναχώρηση σας παραδίνετε τα κλειδιά στο Κέντρο Εξυπηρέτησης
Ενοίκων στη Φοιτητική Εστία και υπογράφετε το έντυπο αναχώρησης. Σε
περίπτωση παράλειψης παράδοσης των κλειδιών κατά την αναχώρηση, τότε
το ποσό των €50 αφαιρείται από το ποσό της προκαταβολής.

Παράταση Διαµονής κατά τη θερινή περίοδο
Κατά του θερινούς μήνες από Ιούνιο μέχρι Αύγουστο παρέχεται στους
ενοίκους το δικαίωμα παράτασης της διαμονής, κάτω από προϋποθέσεις
και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα δωματίων κατά τη περίοδο αυτή.
Το Γραφείο Στέγασης ανακοινώνει την προκήρυξη για υποβολή αίτησης για
παράταση διαμονής, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, γύρω στα μέσα
Απριλίου.
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Συναντήσεις Ενοίκων
Κατά τις συναντήσεις ενοίκων που γίνονται στις κουζίνες σας τη πρώτη
βδομάδα της άφιξής σας ή/και αργότερα αν χρειαστεί, θα σας δοθούν πολλές
και χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές. Θα έχετε την ευκαιρία να λυθούν
οποιεσδήποτε απορίες έχετε σχετικά με τη διαμονή σας:
 θα γνωριστείτε με το προσωπικό του Κέντρου Εξυπηρέτησης ενοίκων
και το/τη Βοηθό Φοιτητικής Εστίας του ορόφου σας,
 θα δοθούν επεξηγήσεις και ο σωστός τρόπος χρήσης των οικιακών
συσκευών,
 θα δοθούν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία καθαρισμού των
κοινόχρηστων χώρων,
 θα δοθούν συμβουλές για τον καθαρισμό του δωματίου,
 θα ενημερωθείτε για την ανακύκλωση,
 θα ενημερωθείτε για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας,
 θα δοθούν οδηγίες χρήσης των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.
Η παρουσία σας σε αυτές τις συναντήσεις είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση
που δεν μπορείτε να παρευρεθείτε στη συνάντηση του ορόφου σας,
ενημερώστε τον /τη Βοηθό σας ούτως ώστε να διευθετηθεί να παρευρεθείτε
σε συνάντηση άλλου ορόφου.

Τι επιτρέπεται να έχετε στο δωµάτιο
Στο δωμάτιο επιτρέπονται μόνο οι ακόλουθες ηλεκτρικές συσκευές:
Τηλεόραση, ηλεκτρονικός υπολογιστής, εκτυπωτής, στερεοφωνικό
συγκρότημα.

Τι ΔΕΝ επιτρέπεται να έχετε στο δωµάτιο
Απαγορεύεται αυστηρά για λόγους ασφάλειας η χρήση στα δωμάτια:
 Ηλεκτρικών συσκευών, όπως ψυγείο, θερμάστρα / καλοριφέρ /
κλιματιστική συσκευή, τοστιέρα, ηλεκτρική κουβέρτα, βραστήρας νερού,
ψηστιέρα, φουρνάκι, δορυφορική κεραία, ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή.
 Οποιαδήποτε συσκευή που έχει φλόγα π.χ. γκαζάκι, όπως επίσης και η
χρήση κεριών, καντηλιών κλπ.
 Οποιονδήποτε αντικειμένων ή ουσιών που απειλούν την υγεία και
την ασφάλεια σας όπως: εύφλεκτες ουσίες π.χ. βενζίνη, όπλα, εκρηκτικές
ύλες, ναρκωτικά και άλλες απαγορευμένες ουσίες
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 Ποδήλατα: Απαγορεύεται η φύλαξη και επιδιόρθωση ποδηλάτων και
μοτοποδηλάτων στα δωμάτια, στις σκάλες και διαδρόμους της Φοιτητικής
Εστίας. Τα ποδήλατα και μοτοποδήλατα πρέπει να φυλάσσονται στον
καθορισμένο χώρου (ποδηλατοστάσιο).
Κάπνισμα:
Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους εσωτερικούς
χώρους της Φοιτητικής Εστίας, συμπεριλαμβανομένων των δωματίων.
Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η χρήση και του ηλεκτρονικού τσιγάρου.
Φωτιά: Απαγορεύεται αυστηρά το άναμμα φωτιάς στους χώρους της
Φοιτητικής Εστίας όπως επίσης και το άναμμα φωτιάς για ψήσιμο
φαγητού στα μπαλκόνια της Φοιτητικής Εστίας.
Η φύλαξη και διαμονή κατοικίδιων στα δωμάτια σας ή στους κοινόχρηστους
χώρους απαγορεύεται.

Γενικές πληροφορίες:
Τι ΔΕΝ επιτρέπονται στη Φοιτητική Εστία
Οφείλετε να γνωρίζετε ότι κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στη Φοιτητική
Εστία ΔΕΝ επιτρέπονται τα ακόλουθα:
 Μετατροπές στο δωμάτιο/κοινόχρηστους χώρους. Απαγορεύεται
οποιαδήποτε μετατροπή του δωματίου συμπεριλαμβανομένου του
μπαλκονιού και των κοινόχρηστων χώρων. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται:
 το βάψιμο ή εγχάραξη/σχεδίαση παραστάσεων στους
εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους ή στον εξοπλισμό.
 η τοποθέτηση καρφιών και επικόλληση φωτογραφιών/
εντύπων/αφισών στους τοίχους και τα έπιπλα με τρόπο που
προκαλείται φθορά.
 Γενικά οποιαδήποτε μετατροπή, ενέργεια ή / και
εγκατάσταση εξοπλισμού που δημιουργεί θέμα ασφάλειας,
λειτουργικότητας ή / και παρέμβασης στην αισθητική των
κτηρίων.
�

Η ανάρτηση οποιονδήποτε ιδεολογικών συμβόλων και σημαιών σε
δημόσια θέα και στους κοινόχρηστους χώρους της Φοιτητικής Εστίας.
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�

Το ρίξιμο αντικειμένων/σκουπιδιών από τα παράθυρα ή μπαλκόνια,
και η τοποθέτηση σκουπιδιών οπουδήποτε αλλού εκτός από τους
προκαθορισμένους χώρους.

�

Υπενοικίαση δωματίου / Παραχώρηση δωματίου σε τρίτους. Δεν
επιτρέπεται η εκμίσθωση, υπενοικίαση ή / και παραχώρηση των
δωματίων σε τρίτους.
Σε τέτοια περίπτωση οι ένοικοι που προβαίνουν σε αυτή την ενέργεια
απομακρύνονται αμέσως και διά παντός από τη Φοιτητική Εστία
και δεν θα γίνεται δεκτή στο μέλλον αίτησή τους για διαμονή στη
Φοιτητική Εστία.

Καθαρισµοί Χώρων
Καθαρισµός Δωµατίου
Είστε υπεύθυνοι για τη φροντίδα και καθαριότητα του δωματίου σας. Για
να σας βοηθήσουμε, στον κάθε όροφο υπάρχει σκούπα και φαράσι,
σφουγγαρίστρα και κουβάς σφουγγαρίσματος για κοινόχρηστη χρήση.
Ο κάθε ένοικος μετά τη χρήση των αναμένεται ότι θα τα επιστρέφει καθαρά.
Φυσικά ο κάθε ένοικος μπορεί να έχει τον δικό του εξοπλισμό και να τον
φυλάσσει στο δωμάτιο ή στο μπαλκόνι του. Η προμήθεια υλικών καθαρισμού
είναι δική σας ευθύνη.
Τι θα χρειαστείτε για τον καθαρισμό δωματίου σας:
Δωμάτια τύπου Β: καθαριστικό και σφουγγαράκι, πετσάκι για τον καθαρισμό
του νιπτήρα.
Δωμάτια τύπου Α και Γ: ειδικό καθαριστικό τουαλέτας όπως επίσης και
καθαριστικό για ντουζιέρα και νιπτήρα.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια με τον τρόπο καθαρισμού ή τα υλικά
που πρέπει να προμηθευθείτε, μη διστάσετε να ζητήσετε τη βοήθεια του
προσωπικού του Κέντρου Εξυπηρέτησης Ενοίκων.
Συγκεκριμένα για τη τήρηση του δωματίου σας σε καλή κατάσταση φροντίζετε:
 να αερίζετε καθημερινά το δωμάτιο σας αφήνοντας ανοικτή τη
μπαλκονόπορτα σας για λίγα λεπτά κάθε μέρα.
 να απαλλάσσεστε από τα σκουπίδια του δωματίου σας, αφού τα
βάζετε σε σακούλα καλά κλεισμένη και την τοποθετείτε στο μεγάλο
κάδο που υπάρχει στο μπαλκόνι της κουζίνας σας.
12

 να καθιερώσετε μία μέρα της βδομάδας για σκούπισμα και
σφουγγάρισμα του πατώματος και καθάρισμα του γραφείου σας και
του χώρου υγιεινής.
Μην ξεχνάτε ότι όταν εσείς θα αναχωρήσετε, το δωμάτιο θα πρέπει να
βρίσκεται σε καλή κατάσταση για τους επόμενους ενοίκους που θα έρθουν
μετά από εσάς.

Καθαρισµός Κοινόχρηστων χώρων
Χρήση Κοινόχρηστης Κουζίνας
Κάθε κουζίνα είναι εξοπλισμένη με τον ακόλουθο εξοπλισμό:
 ψυγεία
 Κεραμική εστία -μάτια
 φούρνο
 φούρνο μικροκυμάτων


τηλεόραση

 ατομικούς χώρους αποθήκευσης τροφίμων, πάγκους για ετοιμασία
φαγητού
 τραπέζι και καρέκλες


πιατικά και κουζινικά σκεύη

Οι ένοικοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες υγιεινής στη χρήση του χώρου
και του εξοπλισμού της κουζίνας και να αναφέρουν αμέσως στο Γραφείο
Στέγασης οποιαδήποτε προβλήματα συντήρησης και λειτουργίας.
Η ετοιμασία και φύλαξη φαγητού επιτρέπεται μόνο στο χώρο της κοινόχρηστης
κουζίνας.
Οι κοινόχρηστοι χώροι καθαρίζονται από το προσωπικό του Συνεργείου
καθαρισμού, περνώντας μόνο μία φορά από τον κάθε χώρο, ώς εξής:
Στα κτήρια τύπου Β: καθημερινά και Σάββατο. Το Πανεπιστήμιο προμηθεύει
καθημερινά χαρτί τουαλέτας, χαρτοπετσέτες και σαπούνι χεριών.
Στα κτήρια τύπου Α: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο.
Στα κτήρια τύπου Γ: Μία φορά την εβδομάδα.
Στα κτήρια τύπου Δ: Δύο φορές την εβδομάδα.
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Καθαρισµός Κοινόχρηστης Κουζίνας:
Το προσωπικό του συνεργείου καθαρισμού έχει ευθύνη για:
 το άδειασμα και καθαρισμό όλων των κάδων - σκουπιδιών και ανακύκλωσης και μεταφοράς τους στο κεντρικό σημείο συγκομιδής.
 Καθάρισμα δαπέδου και επιφανειών (πάγκους και τραπέζι κουζίνας)
 Καθάρισμα νεροχύτη κουζίνας
Οι ένοικοι έχετε ευθύνη για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
στη χρήσης του χώρου και του εξοπλισμού της κουζίνας και γενικά για τη
διατήρηση του χώρου της κουζίνας καθαρό μετά από κάθε χρήση.
Αυτό περιλαμβάνει:
 Πλύσιμο πιατικών/ σκευών μετά από κάθε χρήση.

Θα χρειαστεί να προμηθευτείτε
σφουγγαράκια και πετσάκια.

υγρό

πλυσίματος

πιάτων,

 Καθάρισμα συσκευών και επιφανειών μετά το μαγείρεμα. Να
φροντίζετε να μην παραμένουν υπολείμματα φαγητών μέσα στα
κοινόχρηστα σκεύη.
 Να φροντίζετε για τακτοποίηση των τροφίμων σας στα ψυγεία
σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα, για αποφυγή παρεξηγήσεων.
 Να ελέγχετε τακτικά τα τρόφιμά σας για να βεβαιώνεστε ότι δεν
έχουν λήξει ή χαλάσει. Να διατηρείτε καθαρό το ψυγείο σας καθ’ όλη
τη διάρκεια της διαμονής σας.
Το συνεργείο καθαρισμού καθαρίζει μόνο την εξωτερική επιφάνεια του
ψυγείου.
Χρήση και καθαρισμός των άλλων Ηλεκτρικών συσκευών: Ηλεκτρική Εστία,
φούρνος, φούρνος μικροκυμάτων, τηλεόραση.
Να χρησιμοποιείτε με προσοχή τις ηλεκτρικές συσκευές, σύμφωνα με τις
οδηγίες χρήσης και να αναφέρετε οποιαδήποτε βλάβη αμέσως. Για οδηγίες
και συμβουλές χρήσης όλων των συσκευών βλέπετε «Εγχειρίδιο Ηλεκτρικών
Συσκευών»
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Καθαρισµός Κοινόχρηστου Χώρου Υγιεινής
(Δωµάτια τύπου Β)
Το προσωπικό του συνεργείου καθαρισμού έχει ευθύνη για:
 Άδειασμα και καθαρισμό κάδων απορριμμάτων
 Αναπλήρωση αναλωσίμων όπως: χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες και
σαπούνι χεριών
 Καθαρισμό /απολύμανση τουαλετών, ντουζιέρων, νιπτήρων
 Καθαρισμό δαπέδων και επιφανειών
Οι ένοικοι έχετε ευθύνη για:
 Τήρηση των κανόνων υγιεινής μετά από κάθε χρήση της τουαλέτας και
των ντουζιέρων.
 Αναμένεται μετά από κάθε χρήση της ντουζιέρας ο χώρος να παραμένει
καθαρός και στεγνός.

Έλεγχος Δωµατίων
Το Γραφείο Στέγασης προβαίνει σε ελέγχους των δωματίων για τους πιο
κάτω λόγους:
 Επισήμανση και καταγραφή προβλημάτων λειτουργίας
 Έλεγχο ασφάλειας δωματίου και εξοπλισμού.
 Διαβεβαίωση ότι τα δωμάτια χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους
δικαιούχους.
 Διαβεβαίωση ότι δεν χρησιμοποιούνται αντικείμενα και ουσίες που
απειλούν την υγεία και ασφάλεια των ενοίκων.
 Επείγοντα περιστατικά.
Σε περιπτώσεις έκτακτης και/ή επειγούσης ανάγκης, ιδιαίτερα, μεταξύ άλλων
περιπτώσεις άμεσου κινδύνου, το Γραφείο στέγασης έχει εξουσιοδότηση
για είσοδο στο δωμάτιο χωρίς να έχει εξασφαλισθεί η συγκατάθεση σας.
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Προγραµµατισµένοι Περιοδικοί έλεγχοι
Για τους πιο πάνω λόγους το Γραφείο Στέγασης διεξάγει προγραμματισμένους
περιοδικούς ελέγχους δύο φορές κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους,
κατά τους μήνες Νοέμβριο και Μάρτιο.
Το Γραφείο Στέγασης σας γνωστοποιεί αρκετές μέρες προηγουμένως με
γραπτή ειδοποίηση στα δωμάτια σας για τη περίοδο διεξαγωγής του ελέγχου.
Μια με δύο ημέρες πριν από τον έλεγχο ενημερώνεστε για την ακριβή ημέρα
του ελέγχου.

Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για τον περιοδικό έλεγχο:
 δεν είναι απαραίτητο να είστε στο δωμάτιο κατά τον έλεγχο
 το αρμόδιο προσωπικό για τον έλεγχο θα εισέλθει στο δωμάτιο έστω
και αν απουσιάζετε
 φροντίστε όπως το δωμάτιο και τα προσωπικά σας αντικείμενα είναι
συγυρισμένα για διευκόλυνση του προσωπικού και τη διεξαγωγή του
ελέγχου χωρίς παρεξηγήσεις
 αν καταγραφεί κάποια βλάβη ή ζημιά θα ενημερωθείτε ότι τις επόμενες
μέρες θα εισέλθουν τεχνικοί για τις απαραίτητες επιδιορθώσεις
 σε περίπτωση ζημιάς ή κακής χρήσης ή οποιασδήποτε παράβασης θα
πάρετε ειδοποίηση με σχετικές οδηγίες ή/και χρεώσεις

Αναφορά Βλαβών / Επιδιορθώσεις
Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποια βλάβη στο δωμάτιο σας πρέπει να το
αναφέρετε άμεσα στο Γραφείο Στέγασης.
Κατά τις εργάσιμες ώρες μπορείτε να αποταθείτε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης
Ενοίκων στη Φοιτητική Εστία, στο κτ.13 ή καλώντας τα τηλέφωνα 22893001/3002, 22895144.
Κατά τις μη εργάσιμες ώρες ενημερώνετε τον /την Βοηθό υπεύθυνο/η για τον
όροφό σου ή τον/την Βοηθό σε επιφυλακή
ή
Αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα αναφέροντας το όνομά σας και το
συγκεκριμένο πρόβλημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: studenthalls@ucy.
ac.cy
Για επείγοντα θέματα, όπως π.χ. διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, διαρροή
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νερού, πρόβλημα με τη θέρμανση ή με το ζεστό νερό, ενημερώνετε άμεσα
το Φύλακα στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Ενοίκων στα τηλέφωνα 22893002 ή
9610038.
Να γνωρίζετε ότι, από τη στιγμή που θα αναφέρετε το πρόβλημα, κατά τις
επόμενες ημέρες τεχνικοί θα εισέλθουν στο δωμάτιο σας για τις απαραίτητες
επιδιορθώσεις.
Η ανταπόκριση των Τεχνικών Υπηρεσιών γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας
και ανάλογα με τη φύση και σημαντικότητα του κάθε προβλήματος.
Στο βαθμό που είναι δυνατό, η είσοδος στα δωμάτια από εξουσιοδοτημένους
υπαλλήλους ή/και συνεργάτες του Γραφείου Στέγασης γίνεται εν γνώσει και
με τη συνεργασία σας.
Υπάρχει υποχρέωση από μέρους σας να συνεργάζεστε με την ομάδα του
Γραφείου Στέγασης και να διευκολύνετε το έργο μας.

Ασφάλεια και Υγεία Ενοίκων
Για την ασφάλεια, υγεία και ευημερία των ενοίκων, στη Φοιτητική Εστία
λειτουργεί Κλειστό Κύκλωμα Παρακολούθησης, μόνο στους εξωτερικούς
κοινόχρηστους χώρους της. Οφείλετε να τηρείτε τα ακόλουθα:
 να κλειδώνετε την πόρτα και το παράθυρο-μπαλκονόπορτα
δωματίου σας.

του

 να φροντίζετε έτσι ώστε οι πόρτες διαφυγής και οι πόρτες εισόδων των
ορόφων να παραμένουν κλειστές, ιδιαίτερα όταν εσείς απουσιάζετε από
τον χώρο.
 να ενημερώνετε αμέσως το Γραφείο Στέγασης για διακίνηση ύποπτων
ατόμων στους χώρους της Φοιτητικής Εστίας.
 να αναφέρετε αμέσως στο Γραφείο Στέγασης περιστατικά κλοπών κλπ.
 να ενημερώνετε αμέσως το Γραφείο Στέγασης σε περίπτωση ασθένειας
σας ή των συγκατοίκων σας ή σε περίπτωση που άλλος ένοικος πάσχει
από μεταδοτικό νόσημα.
 να ενημερώνετε αμέσως το Γραφείο Στέγασης στην περίπτωση
απώλειας των κλειδιών σας.
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 να τηρείτε οδηγίες σε θέματα ασφάλειας και υγείας και να συμμετέχετε
σε ενημερωτικές διαλέξεις για θέματα ασφάλειας και υγείας που
διοργανώνει το Γραφείο Στέγασης σε συνεργασία με τον Τομέα Ασφάλειας
και Υγείας.

Συµπεριφορά ενοίκων
Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής σας αναμένεται να συμπεριφέρεστε
κόσμια και με τρόπο που να μην προκαλείτε ενόχληση ή να απειλείτε την
υγεία ή σωματική ακεραιότητα των υπόλοιπων ενοίκων, και του προσωπικού.
Επίσης, να μην προκαλείτε ζημιές και αδικαιολόγητες φθορές στο δωμάτιό
σας ή στους κοινόχρηστους χώρους της Φοιτητικής Εστίας.

Θόρυβος
Ως ένοικοι της Φοιτητικής Εστίας πρέπει να γνωρίζετε και να τηράτε τις
ώρες κοινής ησυχίας που είναι από:
3.00μ.μ. μέχρι 5.30μ.μ. και από τις 11.00μ.μ. μέχρι 8.00π.μ.
Πέραν των ωρών αυτών, αναμένεται ότι όλοι οι ένοικοι θα τηράτε τους
κανόνες καλής συμβίωσης και θα σέβεστε την ησυχία του άλλου καθ’ όλη
τη διάρκεια του 24ώρου.

Φιλοξενία τρίτων (φίλων/συγγενών)
Η επίσκεψη ή /και διανυκτέρευση τρίτων θα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας
όλα τα πιο πάνω υπόψη.

Η διανυκτέρευση φίλων /συγγενών
θα πρέπει να γίνεται μετά από ενημέρωση του Γραφείου Στέγασης και των
συγκατοίκων και δεν πρέπει να υπερβαίνει 2 συνεχόμενες ή διαφορετικές
μέρες μέσα στην ίδια βδομάδα.

Οι επισκέψεις τρίτων
στη φοιτητική εστία επιτρέπονται:
 τις καθημερινές και την Κυριακή μεταξύ 8.00 π.μ. και 12.00 μμ.
 την Παρασκευή και το Σάββατο και 8.00 π.μ.-2.00 π.μ.
Επιπρόσθετα, οι φιλοξενούμενοι ή επισκέπτες οφείλουν να τηρούν τους
κανόνες διαμονής.
Εννοείται ότι οι φιλοξενούμενοι ή επισκέπτες σας δεν μπορούν να
περιφέρονται μόνοι τους, στους χώρους του ορόφου όταν εσείς απουσιάζετε
από τον χώρο.
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Ως ένοικοι είστε πλήρως υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά των φιλοξενουμένων
σας και υπόχρεοι καταβολής αποζημίωσης για ζημιές και φθορές που τυχόν
προκληθούν από αυτούς.

Συµβουλές για αρµονική συµβίωση στη Φοιτητική Εστία
Η συγκατοίκηση με ένα ή περισσότερα άτομα μπορεί να αποτελέσει μια
θετική εμπειρία και μια όμορφη ανάμνηση των φοιτητικών σας χρόνων.
Απαραίτητες προϋποθέσεις η επικοινωνία και ο αλληλοσεβασμός.

Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις σας
Η τήρηση των κανόνων συγκατοίκησης προϋποθέτει συνειδητοποίηση
των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που έχετε ως συγκάτοικοι:
Έχετε Δικαιώματα
 Να κοιμάστε και να μελετάτε απερίσπαστοι χωρίς
να ενοχλήστε από θόρυβο ή άλλους παράγοντες
 Να αναμένετε ότι οι συγκάτοικοι σας θα σεβαστούν
τα προσωπικά σας αντικείμενα
 Να απολαμβάνετε ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον
διαμονής
 Να έχετε ελεύθερη πρόσβαση στο χώρο διαμονής οποιαδήποτε ώρα
 Να έχετε δικαίωμα ιδιωτικής ζωής
 Να αναμένετε ότι οι άλλοι θα σεβαστούν τα δικαιώματά σας όπως
θα σεβαστείτε εσείς τα δικά τους
Έχετε Υποχρεώσεις
 Να τηράτε τους κανόνες διαμονής
 Να συμπεριφέρεστε στους συγκατοίκους σας με σεβασμό προς τα
δικαιώματά τους
 Να ανταποκρίνεστε σε λογικά αιτήματα ή εισηγήσεις των συγκατοίκων
σας.
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Προσφερόµενες Υπηρεσίες
Χώρος στάθµευσης Φοιτητικής Εστίας
Στο κτηριακό συγκρότημα της Φοιτητικής Εστίας παρέχεται ελεγχόμενος
χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για τους ενοίκους που κατέχουν αυτοκίνητο.
Δικαίωμα πρόσβασης στο χώρο έχουν μόνο οι ένοικοι κάτοχοι αυτοκινήτου
που έχουν δηλώσει τους αριθμούς εγγραφής του οχήματος τους στο Γραφείο
Στέγασης. Επισκέπτες των ενοίκων μπορούν να σταθμεύουν στο χώρο
επισκεπτών, που βρίσκεται κοντά στην είσοδο, εκτός του ελεγχόμενου χώρου.
Σε περίπτωση παράνομης στάθμευσης, τότε ο Τομέας Ασφάλειας και Υγείας
προβαίνει στη λήψη μέτρων που ισχύουν για όλους τους χώρους στάθμευσης
της πανεπιστημιούπολης.

Χρήση Διαδικτύου
Σε όλους τους χώρους του κτηριακού συγκροτήματος της Φοιτητικής Εστίας
παρέχεται δωρεάν πρόσβαση σε ασύρματο δίκτυο.
Κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στη Φοιτητική Εστία, οφείλετε να κάνετε
χρήση του διαδικτύου με στόχο την έρευνα και την επικοινωνία με το
ακαδημαϊκό/διοικητικό προσωπικό και άλλους συμφοιτητές σας .
Η χρήση του διαδικτύου πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο της Πολιτικής
Ασφάλειας Πληροφοριών Πανεπιστημίου Κύπρου.
Ένοικοι που εμπλέκονται σε απαγορευμένες δραστηριότητες στο διαδίκτυο,
όπως αυτές περιγράφονται στην Πολιτική Ασφάλειας, υπόκεινται στη λήψη
πειθαρχικών μέτρων.
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Χρήση Κέντρου Εκδηλώσεων
Στο κτηριακό συγκρότημα λειτουργεί το Κέντρο Εκδηλώσεων, ένα κτήριο
πολλαπλής χρήσης που χρησιμοποιείται ως χώρος διοργάνωσης διαλέξεων/
παρουσιάσεων/προβολών κλπ. καθώς και ως χώρος ανάπαυσης και
κοινωνικών δραστηριοτήτων των ενοίκων της Φοιτητικής Εστίας.
Για κράτηση του Κέντρου Εκδηλώσεων για διοργάνωση εκδήλωσης, μπορείτε
να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Ενοίκων για υποβολή αίτησης,
τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από τη διοργάνωση της εκδήλωσης.
Θα πρέπει επίσης να γνωρίζεται ότι η κάθε εκδήλωση πρέπει να γίνεται
στο πλαίσιο των κανόνων διαμονής και ότι δεν επιτρέπεται η διοργάνωση
εκδηλώσεων μετά τις 2:00 π.μ.

Παράβαση των κανόνων διαµονής/πειθαρχικά µέτρα
Η παράβαση των κανόνων διαμονής έχει ως συνέπεια τη λήψη πειθαρχικών
μέτρων, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο έντυπο Κανόνες Διαμονής,
το οποίο λάβατε με τη Συμφωνία Διαμονής σας και οι οποίοι βρίσκονται
αναρτημένοι και στην ιστοσελίδα μας. Με την υπογραφή της Συμφωνίας,
αποδέχεστε να σέβεστε και να τηρείτε τους κανόνες διαμονής. Τα πειθαρχικά
μέτρα λαμβάνονται ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος:
 Προφορική παρατήρηση
 Γραπτή προειδοποίηση
 Παρακράτηση προκαταβολής ή αποκοπή ποσού προκαταβολής
 Τερματισμός συμβολαίου διαμονής, ή
 Μόνιμη απομάκρυνση από τη φοιτητική εστία
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Η προφορική παρατήρηση ή/και γραπτή προειδοποίηση γίνεται άμεσα από την
Υπεύθυνη του Γραφείου Στέγασης. Τα μέτρα τερματισμού του συμβολαίου ή
μόνιμης απομάκρυνσης λαμβάνονται με απόφαση της Επιτροπής Φοιτητικής
Μέριμνας μετά από σχετική εισήγηση της Υπεύθυνης του Γραφείου.
Σημειώνεται ότι το συμβόλαιο τερματίζεται μετά από δύο γραπτές προειδοποιήσεις.

Πρόκληση ζηµιών /Χρεώσεις
Οι ένοικοι είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά ή/και απώλεια ή/και
αδικαιολόγητη φθορά που θα προκληθεί στους χώρους και στον εξοπλισμό
της φοιτητικής εστίας.
Σε περίπτωση που η ζημιά είναι αποτέλεσμα βανδαλισμού, τότε το Γραφείο
Στέγασης προωθεί τη λήψη πειθαρχικών μέτρων επιπροσθέτως της καταβολής
αποζημίωσης από τον υπαίτιο.
Σε περίπτωση που ο ένοικος που έχει προκαλέσει τη ζημιά δεν εξευρεθεί,
τότε το σύνολο των ενοίκων του κτιρίου στο οποίο έχει γίνει η ζημιά οφείλουν
να καταβάλουν το ποσό της αποζημίωσης.
Με οδηγίες του Γραφείου Στέγασης, το Λογιστήριο παρακρατεί από την
προκαταβολή κάθε ενοίκου το ποσό της αποζημίωσης που του αναλογεί.

Πίνακας Χρεώσεων
Απώλεια κλειδιών/Μη παράδοση κλειδιών κατά την αναχώρηση

€50

Απώλεια κρίκου για κλειδιά

€4

Σπασμένη καρέκλα κουζίνας - κάθισμα

€10.35

Σπασμένη καρέκλα κουζίνας - πλάτη

€11.21

Καρέκλα δωματίου (μπλε)

€32.46

Καρέκλα γραφείου

€85.43

Ζημιά στο δωμάτιο/ εξοπλισμό Ανάλογα με το κόστος επιδιόρθωσης ή
αντικατάστασης
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