ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΚ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ταµείο Ευηµερίας της Ο.Ι.Υ.Κ. ΣΕΚ είναι στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσει ότι
για την περίοδο 01/05/2019 µέχρι 15/11/2019 θα επιχορηγήσει αριθµό µελών (µέχρι 150)
τους οποίους ο εργοδότης τους εισφέρει στο Ταµείο ευηµερίας, για ταξίδι ή
κρουαζιέρα ψυχαγωγίας στο εξωτερικό µε το ποσό των €150 ανά µέλος.
Μέλος του Ταµείου Ευηµερίας που προτίθεται να κάνει χρήση της πιο πάνω
επιχορήγησης θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για έγκριση και το ποσό θα το
εισπράξει µετά την διοργάνωση του ταξιδιού ή της κρουαζιέρας και αφού
προσκοµίσει πρωτότυπη απόδειξη πληρωµής και κάρτα επιβίβασης, µαζί µε την
επιστολή της προέγκρισης του. Νοείται ότι επιχορηγούνται ταξίδια που θα
πραγµατοποιηθούν από το νόµιµα λιµάνια και αεροδρόµια της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας.
Κριτήριο επίσης θα είναι ότι για το 2019 δεν θα επιχορηγηθεί για άλλο πρόγραµµα όπως
παραµονή σε διαµερίσµατα για την καλοκαιρινή περίοδο. Προτεραιότητα θα έχουν όσοι δεν
έτυχαν επιχορήγησης από το Ταµείο Ευηµερίας για ταξίδι / κρουαζιέρα ή για χρήση των
διαµερισµάτων τα προηγούµενα 3 χρόνια (2016, 2017, 2018) και έχουν εγγραφεί ως µελή
της ΣΕΚ πριν από 31/12/2017. Σηµειώνουµε ότι η επιχορήγηση θα ληφθεί υπόψη για
µελλοντικές επιχορηγήσεις
Η πληρωµή της επιχορήγησης θα καταβληθεί µεταξύ των µηνών Σεπτέµβριου – Οκτωβρίου,
για όσους θα προσκοµίσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά µέχρι τον Αύγουστο και τον
Νοέµβριο για όσους τα προσκοµίσουν τα ποιστοποιητικά µετά τον Αύγουστο.
Η Επιτροπή θα δέχεται αιτήσεις ως ακολούθως:
Για ταξίδι / κρουαζιέρα που θα πραγµατοποιηθεί για την περίοδο από 1/5/2019 - 31/7/2019 ,
µέχρι 31/05/2019.
Για Ταξίδι / κρουαζιέρα που θα πραγµατοποιηθεί για την περίοδο από 1/8/2019 - 15/11/19 ,
µέχρι 30/06/2019.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Η Συνοµοσπονδία Εργαζοµένων Κύπρου (ΣΕΚ) στα πλαίσια της εναρµόνισης της µε τον Γενικό Κανονισµό Προστασίας
∆εδοµένων και την Νοµοθεσία 125(Ι)2018 ενηµερώνει πως έχει λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των µελών της.
Συγκεκριµένα τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει µε το παρόν έντυπο θα χρησιµοποιηθούν µόνο για τους
σκοπούς της παρούσας αίτησης για διαµονή σε παραθεριστικά διαµερίσµατα και θα διατηρηθούν µόνο για όσο χρονικό διάστηµα
κρίνεται απαραίτητο ως οι λειτουργικές και νοµοθετικές ανάγκες της ΣΕΚ.
Νοείται πως για οποιεσδήποτε απορίες τυχόν έχετε αναφορικά µε τον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών σας δεδοµένων
µπορείτε να επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου µας στο www.sek.org.cy ή να επικοινωνήσετε µε τον Υπεύθυνο Προστασίας
∆εδοµένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@sek.org.cy.

Λευκωσία,

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΙΥΚ ΣΕΚ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ / ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2019
Το έντυπο αυτό ισχύει ΜΟΝΟ για τα µέλη του Ταµείου Ευηµερίας της ΟΙΥΚ - ΣΕΚ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ / ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ
Ονοµατεπώνυµο : MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM..
Αριθµός ταυτότητας : MMMMMM.

Ηµεροµηνία Γέννησης : MMMMMMMM..

∆ιεύθυνση : Οδός MMMMMMMMMMMMMMMMMMM.. ΑρMM Τ.ΚMMMM..
Πόλη / Χωριό : MMMMMMMMM Τηλέφωνο : MMMMMM.. Κινητό : MMMMM...
Μέλος Σωµατείου – Συντεχνίας : MMMMMMMMMMMM Επαρχίας : MMMM.......
Όνοµα Εργοδότη : MMMMMMMMMMMMMMMMMM Τηλέφωνο : MMMMM...
Αιτούµαι επιχορήγηση από το Ταµείο Ευηµερίας της ΟΙΥΚ γιατί προτίθεµαι να ταξιδέψω στο
εξωτερικό για λόγους ψυχαγωγίας:
Χώρα Προορισµού : MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM...
Κρουαζιέρα

Αεροπορικός

Ηµεροµηνία Ταξιδιού ...M/..M/ 2019

Τουριστικό Γραφείο που θα συνεργαστώ : MMMMMMMMMMMMMMMMMMM.
Μέσο διαδικτύου
Με την παρούσα το µέλος λαµβάνει γνώση:
1. Πως η επιδότηση θα δοθεί σε συγκεκριµένο αριθµό αιτήσεων µε βάση τα ίδια κριτήρια
που ισχύουν από τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή για την παραχώρηση διαµερισµάτων, κάτι που
θα λαµβάνεται υπόψη και για µελλοντικές επιχορηγήσεις.
2. Το µέλος που θα εγκριθεί θα πρέπει µετά το ταξίδι να παρουσιάσει στη ∆ιαχειριστική
Επιτροπή πρωτότυπη απόδειξη της αγοράς του εισιτηρίου, αντίγραφο του εισιτηρίου και τις
κάρτες επιβίβασης καθώς και την επιστολή προέγκρισης από την ∆ιαχειριστική Επιτροπή.
Σηµειώσεις:
1. Η παρούσα µπορεί να υποβληθεί χωρίς να επισυναφθεί οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο.
2. Πέραν της επιδότησης που µπορείτε να πάρετε µέσω της παρούσας διαδικασίας µπορείτε να
επωφεληθείτε και των ειδικών εκπτώσεων που η ΣΕΚ συµφωνεί µε συγκεκριµένες εταιρείες
ειδικά για τα µέλη της. Τον κατάλογο των εταιρειών και πρόσθετες πληροφορίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα της ΣΕΚ www.sek.org.cy

Οι αιτήσεις µπορούν να γίνονται και ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας µας
www.sek.org.cy. Μπορούν επίσης να αποστέλλονται µε fax στο _ _ _ _ _ _ ή στην
ηλεκτρονική διεύθυνση diakopes.oiyk@sek.org.cy
Ηµεροµηνία : MMMMMMMMM

Υπογραφή αιτητή/τριας : MMMMMMM.......

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΟνοµατεπώνυµοMMMMMMMM.

ΥπογραφήMMMMMMMMMMMMMM...

