ΣΑΜΕΙΟ ΕΤΗΜΕΡΙΑ ΟΕΚΔΤ-ΕΚ
ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ Ε ΕΞΟΥΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΑ 2019
Ολνκαηεπώλπκν αηηεηή/ηξηαο ………………………………………………………..……………
Αξηζκόο ηαπηόηεηαο………………………….. Ηκεξνκελία γελλήζεωο …………...……………
Δηεύζπλζε: Οδόο……………….………..…………………...….…….. Αξ…… Σ.K ………….…
Πόιε/Υωξίν……………………………..… Σειέθωλν ……………….. Κηλεηό …...……………
Επαξρία …………....……..…………...Όλνκα εξγνδόηε …………………………………..….…
ΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, παξαθαιώ ζεκεηώζηε √ ζηα ηεηξάγωλα δίπια από ηελ πεξίνδν πνπ πξνηηκάηε.

7ήκεξα κόλν γηα ηα ζπγθξνηήκαηα ηεο ΕΚ ζην Πηζζνύξη θαη ζην Κάηω Ακίαλην
6 ΙΟΤΛΙΟΤ13 ΙΟΤΛΙΟΤ

29 IOYΝIOY 6 ΙΟΤΛΙΟΤ

13 ΙΟΤΛΙΟΤ20 ΙΟΤΛΙΟΤ

20 ΙΟΤΛΙΟΤ27 ΙΟΤΛΙΟΤ

5ήκεξα
29/6 -4/7

4/7-9/7

9/7-14/7

14/7-19/7

19/7-24/7

24/7-29/7

3/8-8/8

8/8-13/8

13/8-18/8

18/8-23/8

23/8-28/8

28/8-2/9

29/7-3/8

ΠΕΡΙΟΥΕ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΩΝ, παξαθαιώ ζεκεηώζηε √ ζηα ηεηξάγωλα δίπια από ηελ πξνηίκεζε ζαο.
5ήκεξα 29/6-2/9

Παξαιίκλη Ιδηόθηεηα
ΟΕΚΔΤ
29/6-2/9/2019 (5ήκεξα)

(Πάθνο) APHRODITE GARDENS
(δύν ππλνδωκαηίωλ)
14/7-2/9/2019 (5ήκεξα)

7ήκεξα από 29/6- 27/7
5ήκεξα από 29/7- 2/9

ΕΚ ΠΙΟΤΡΙ
29/6-2/9/2019

ΕΚ ΑΜΙΑΝΣΟ
29/6-2/9/2019

ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΞΑΡΣΩΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΑΙΣΗΣΗ ΠΟΤ ΘΑ ΔΙΑΜΕΝΟΤΝ ΣΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑ
ΤΓΓΕΝΕΙΑ
ΑΡ.ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΕΩ

1
2
3
4
5
6
εκεηώζηε √ ζην ηεηξάγωλν αλ ρξεηάδεζηε δηακέξηζκα δηακνξθωκέλν γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο:
(Απαηηείηαη ηαηξηθή βεβαίωζε γηα ηελ παξαρώξεζε εηδηθά δηακνξθωκέλνπ δηακεξίζκαηνο γηα λα
παξαρωξνύληαη ηα εηδηθά δηακεξίζκαηα ζε απηνύο πνπ αληηκεηωπίδνπλ πξαγκαηηθέο αλάγθεο)
Ηκεξνκελία: …………………………

Τπνγξαθή αηηεηή/ηξηαο:…………………………….

ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 3 ΙΟΤΝΙΟΤ 2019
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.

ΣΑΜΕΙΟ ΕΤΗΜΕΡΙΑ ΟΕΚΔΤ-ΕΚ
ΕΞΟΥΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΑ 2019
Η Οκνζπνλδία Εξγαηνϋπαιιήιωλ Κπβεξλεηηθoζηξαηηωηηθώλ θαη
Δεκνζίωλ Τπεξεζηώλ (ΟΕΚΔΤ-ΕΚ) πιεξνθνξεί ηα κέιε ηεο όηη δέρεηαη αηηήζεηο γηα
ζπκκεηνρή ζηα εμνρηθά δηακεξίζκαηα ηνπ Σακείνπ Επεκεξίαο ηεο γηα ηελ ζεξηλή πεξίνδν
ηωλ δηαθνπώλ ηνπ 2019.
Καηά ηελ θεηηλή θαινθαηξηλή πεξίνδν εθηόο από ην ηδηόθηεην ζπγθξόηεκα καο ζην
Παξαιίκλη, έρνπλ ελνηθηαζηεί πέληε δηακεξίζκαηα δύν ππλνδωκαηίωλ ζηελ Πάθν
(Aphrodite Gardens). Επηπξόζζεηα έρνπκε αξηζκό δηακεξηζκάηωλ ζην ηδηόθηεην
ζπγθξόηεκα ηεο ΕΚ ζην Πηζζνύξη, ζην Κάηω Ακίαλην.
Καινύληαη ηα κέιε λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο ζηα επαξρηαθά γξαθεία ηεο ΕΚ
κέρξη ηηο 3 Ινπλίνπ 2019 γηα λα κπνξέζεη ε επηηξνπή λα δηεθπεξαηώζεη έγθαηξα ην
έξγν ηεο θαη λα ελεκεξώζεη ηνπο αηηεζέληεο.
Σα κέιε ζα πιεξώλνπλ ηηο πην θάηω ηηκέο ηηο νπνίεο θαζόξηζε ε Δηαρεηξηζηηθή Επηηξνπή.
Οη ηηκέο ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη Φόξν Πξνζηηζεκέλεο Αμίαο (ΦΠΑ).
ΕΚ ζην Πηζνύξη θαη ζην
ΟΕΚΔΤ ζην Παξαιίκλη θαη
Κάηω Ακίαλην
Aphrodite Gardens ζηε Πάθν
Δηακέξηζκα 2 ππλνδωκαηίωλ
160
€200
Δηακέξηζκα 1 ππλνδωκαηίνπ
120
€160
Δηακέξηζκα ζηνύληην
----€100
ηνπο πνιύηεθλνπο θαη πεληακειήο νηθνγέλεηεο ζα γίλεηαη έθπηωζε 10% κε ηελ
πξνζθόκηζε ηεο ζρεηηθήο θάξηαο
Σα δηακεξίζκαηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν από ηα κέιε ηνπ Σακείνπ θαη ηηο
νηθνγέλεηεο ηνπο. Η δηακνλή ζηα δηακεξίζκαηα ζε κε δηθαηνύρα πξόζωπα απαγνξεύεηαη
απζηεξά θαη γηα ηνλ ιόγν απηό ζα γίλεηαη ζρεηηθόο έιεγρνο. Σα κέιε ζα παξνπζηάδνπλ
ηελ ηαπηόηεηα ηνπο ζηνπο θαηά ηόπνπο ππεύζπλνπο ηωλ ζπγθξνηεκάηωλ πξηλ
εηζέιζνπλ ζηα δηακεξίζκαηα.
Tα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηωλ εγθξίζεωλ είλαη: α) πξνηεξαηόηεηα ζε κέιε πνπ έρνπλ
πεξηζζόηεξα ρξόληα λα επωθειεζνύλ από ην Σακείν Επεκεξίαο ζε ζύγθξηζε κε όζνπο
αηηήζεθαλ ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, β) εάλ ηα δηαζέζηκα δηακεξίζκαηα κπνξνύλ λα
θηινμελήζνπλ ηνλ αξηζκό εμαξηωκέλωλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηε αίηεζε, γ) πόζε δήηεζε
ππάξρεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζπγθξόηεκα ηελ πεξίνδν πνπ δεηά ην κέινο, δ) ηα εηδηθά
δηακνξθωκέλα δηακεξίζκαηα δίλνληαη ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Σα κεγάια ζε
ρωξεηηθόηεηα δηακεξίζκαηα δίλνληαη θαηά πξνηεξαηόηεηα ζε κεγάιεο νηθνγέλεηεο.
ε πεξίπηωζε πνπ ε πιεξωκή δελ ζα γίλεη κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη
ζην κήλπκα πνπ ζα ιάβεη ην κέινο πνπ ζα επηιεγεί, ην δηακέξηζκα ζα δίλεηαη ζε
άιιν κέινο πνπ έρεη ζεηξά κε βάζε ηα θξηηήξηα.
Παξαθαινύληαη ηα κέιε όπωο αλαιάβνπλ νη ίδηνη ηελ παξάδνζε ηωλ αηηήζεωλ ηνπο
ζηα θαηά ηόπνπο επαξρηαθά γξαθεία ηεο ΕΚ πξηλ ηηο 3 Ινπλίνπ 2019.
Οη αηηήζεη γίλνληαη δεθηέο κε θαμ ή email. Οη αξηζκνί ηωλ θαμ θαη ηα email θαηά επαξρία είλαη:
Λεπθωζία
θαμ 22849854 andreas.papaioakim@sek.org.cy
Λεκεζόο
θαμ 25861146 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
Σα μέλη θα ππέπει να κπαηούν ηην απόδειξη αποζηολήρ ηος θαξ ωρ αποδεικηικό ζηοισείο.

