ΣΑΜΕΘΟ ΕΤΗΜΕΡΘΑ ΟΕΚΔΤ ΕΚ
ΑΝΑΚΟΘΝΩΗ ΓΘΑ ΕΠΘΥΟΡΗΓΗΗ ΚΡΟΤΑΖΘΕΡΩΝ
ΚΑΘ ΔΘΑΚΟΠΩΝ 2019
Σν Σακείν Επεκεξίαο ηεο ΟΕΚΔΤ ΕΚ έρεη απνθαζίζεη όπωο επηρνξεγήζεη αξηζκό κειώλ
ηνπ πνπ ζα επηιέμνπλ λα θάλνπλ δηαθνπέο ζην εμωηεξηθό ή ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε
νξγαλωκέλεο θξνπαδηέξεο (λόκηκα, κέζνλ ιηκαληώλ θαη αεξνδξνκίωλ πνπ ειέγρνληαη από
ηελ Κππξηαθή Δεκνθξαηία), ή ζα θάλνπλ δηαθνπέο ζηελ Κύπξν ζε εγθεθξηκέλα από ηνλ
Κππξηαθό Οξγαληζκό Σνπξηζκνύ ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα, λννπκέλνπ όηη ε πεξίνδνο
εθδξνκήο/δηακνλήο ζα εκπίπηεη ζηελ πεξίνδν 1/04/2019 κέρξη 31/10/2019.
Όια ηα κέιε πνπ επηζπκνύλ λα επηρνξεγεζνύλ γηα ηηο δηαθνπέο ηνπο ζα πξέπεη λα
ππνβάινπλ ηελ ζρεηηθή αίηεζε κέρξη ηηο 3 Ινπλίνπ 2019.
Σα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία ζα εμεηάδνληαη νη αηηήζεηο ηωλ κειώλ γηα επηρνξήγεζε
θξνπαδηέξωλ, αεξνπνξηθώλ ηαμηδηώλ ή δηακνλή ζε ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα ζηε Κύπξν ζα
είλαη ηα ίδηα κε απηά πνπ εθαξκόδνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο αίηεζεο γηα παξακνλήο ζε
δηακεξίζκαηα ηεο ΟΕΚΔΤ. Θα δίλεηαη δειαδή πξνηεξαηόηεηα ζε κέιε πνπ δελ έρνπλ
πξνεγνπκέλωο επωθειεζεί από ην Σακείν Επεκεξίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα δίδεηαη
πξνηεξαηόηεηα ζε απηνύο πνπ έρνπλ επωθειεζεί παιαηόηεξα.
Σα κέιε πνπ ζα εγθξηζνύλ από ηελ Επηηξνπή ηνπ Σακείνπ ζα επηρνξεγεζνύλ κε ην πνζό
ηωλ €200 όηαλ ζα παξαδώζνπλ ζηα επαξρηαθά γξαθεία καο ζε όιεο ηηο πόιεηο κεηά ηελ
επηζηξνθή ηνπο ηα πην θάηω απαξαίηεηα έγγξαθα.
Γηα ηαμίδη ζην εμωηεξηθό:
(α) αληίγξαθν ηνπ εηζηηεξίνπ ζην όλνκα ηνπ κέινπο,
(β) απόδεημε πιεξωκήο ζην όλνκα ηνπ κέινπο, θαη
(γ) θάξηα επηβίβαζεο ζε πινίν ή αεξνπιάλν ζην όλνκα ηνπ κέινπο.
Γηα ηελ παξακνλή ζε ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα ζηε Κύπξν (μελνδνρεία ή δηακεξίζκαηα):
απόδεημε ζην όλνκα ηνπ κέινπο ε νπνία λα αθνξά εγθεθξηκέλν από ην Κππξηαθό
Οξγαληζκό Σνπξηζκνύ θαηάιπκα θαη λα έρεη αξηζκό ΦΠΑ.
Οη αηηήζεηο ηωλ κειώλ ζα γίλνληαη δεθηέο κέρξη ηηο 3 Θνπλίνπ 2019. Γηα ηελ απνθπγή
νπνηνλδήπνηε πξνβιεκάηωλ ζπζηήλεηαη ζηα κέιε όπωο πξηλ πξνβνύλ ζε νπνηεζδήπνηε
δηεπζεηήζεηο λα ζπκβνπιεύνληαη ηνπο Οξγαλωηηθνύο Γξακκαηείο ηεο ΟΕΚΔΤ ΕΚ ζηελ
επαξρία ηνπο.
Παξαθαινύληαη ηα κέιε όπωο αλαιάβνπλ νη ίδηνη ηελ παξάδνζε ηωλ αηηήζεωλ ηνπο
ζηα θαηά ηόπνπο επαξρηαθά γξαθεία ηεο ΕΚ πξηλ ηηο 3 Θνπλίνπ 2019.
Οη αηηήζεη γίλνληαη δεθηέο κε θαμ ή email. Οη αξηζκνί ηωλ θαμ θαη ηα email θαηά επαξρία
είλαη:
Λεπθωζία
θαμ 22849851 andreas.papaioakim@sek.org.cy
Λεκεζόο
θαμ 25362567 nantia.pieridou@sek.org.cy
Λάξλαθα
θαμ 24642110 christoforos.kint@sek.org.cy
Ακκόρωζηνο θαμ 23826438 kostakis.kyriakou@sek.org.cy
Πάθνο
θαμ 26946356 n.nikolaou@sek.org.cy
Τα μέλη θα ππέπει να κπαηούν ηην απόδειξη αποζηολήρ ηος θαξ ωρ αποδεικηικό
ζηοισείο.

εκ. Οη πιεξωκέο γηα όζα κέιε εγθξηζνύλ ζα γίλνληαη κηα θνξά ηνλ κήλα, αθνύ γίλεη ν
έιεγρνο όιωλ ηωλ πην πάλω ζηνηρείωλ θαη ζρεηηθώλ εγγξάθωλ.

Αίηεζε κέινπο γηα ηελ επηρνξήγεζε δηαθνπώλ ζην εμωηεξηθό, ή ζε θξνπαδηέξα, ή
γηα δηακνλή ζε ηνπξηζηηθό θαηάιπκα ζηελ Κύπξν, πεξίνδνο 1/4/2019- 31/10/2019

Όλνκα κέινπο................................................................................................................………………………...
Αξ. Σαπηόηεηαο......................................... Ηκεξ. Γελλήζεωο…………………………………………………
Δηεύζπλζε/ Οδόο...................................….....................................................................………...........................
Αξ. ................Σ.Κ.........................Σει.Οηθίαο…………....................….. Κηλεηό Σει...…….....……………....
E- mail: ………………………………………………..………………………………….….………………….
Σκήκα εξγαζίαο...............…………..................................... Επαξρία ……………………………………….

Ηκεξνκελία :………………

Τπνγξαθή Αηηεηή/ηξηαο…………………….

ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η πλνκνζπνλδία Εξγαδνκέλωλ Κύπξνπ (ΕΚ) ζηα πιαίζηα ηεο ελαξκόληζεο ηεο κε ηνλ Γεληθό Καλνληζκό Πξνζηαζίαο
Δεδνκέλωλ θαη ηελ Ννκνζεζία 125(Ι)2018 ελεκεξώλεη πωο έρεη ιάβεη όια ηα απαξαίηεηα νξγαλωηηθά θαη ηερληθά κέηξα γηα
ηελ πξνζηαζία ηωλ δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα ηωλ κειώλ ηεο.
πγθεθξηκέλα ηα δεδνκέλα πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ζπιιέγεη κε ην παξόλ έληππν ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν γηα ηνπο
ζθνπνύο ηεο παξνύζαο αίηεζεο γηα δηακνλή ζε παξαζεξηζηηθά δηακεξίζκαηα θαη ζα δηαηεξεζνύλ κόλν γηα όζν ρξνληθό
δηάζηεκα θξίλεηαη απαξαίηεην ωο νη ιεηηνπξγηθέο θαη λνκνζεηηθέο αλάγθεο ηεο ΕΚ.
Ννείηαη πωο γηα νπνηεζδήπνηε απνξίεο ηπρόλ έρεηε αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ηωλ πξνζωπηθώλ ζαο
δεδνκέλωλ κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ηελ Πνιηηηθή Απνξξήηνπ καο ζην www.sek.org.cy ή λα επηθνηλωλήζεηε κε ηνλ
Τπεύζπλν Πξνζηαζίαο Δεδνκέλωλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε dpo@sek.org.cy.

ΓΘΑ ΕΠΘΗΜΗ ΥΡΗΗ ΑΠΟ ΣΗ ΔΘΑΥΕΘΡΘΣΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ
Πξνεγνύκελε ρξήζε Σακείνπ Επεκεξίαο:………………………………………………….
…..………………………………………………………………………………………………
Εγθξίλεηαη

Πξόεδξνο
……………………

Απνξξίπηεηαη

Σακίαο
…………………

Μέινο
…….……………

