ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΕΞΟΧΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2021
Ονοματεπώνυμο αιτητή/τριας ………………………………………………………..……………
Αριθμός ταυτότητας………………………….. Ημερομηνία γεννήσεως …………...……………
Διεύθυνση: Οδός……………….………..…………………...….…….. Αρ…… Τ.K ………….…
Πόλη/Χωρίο……………………………..… Τηλέφωνο ……………….. Κινητό …...……………
Επαρχία …………....……..…………...Όνομα εργοδότη …………………………………..….…
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, παρακαλώ σημειώστε √ στα τετράγωνα δίπλα από την περίοδο που προτιμάτε.
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ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, παρακαλώ σημειώστε √ στα τετράγωνα δίπλα από την προτίμηση σας.
Παραλίμνι Ιδιόκτητα
ΟΕΚΔΥ

(Πάφος) APHRODITE GARDENS
(δύο υπνοδωματίων)
13/7-1/9/2020

ΣΕΚ ΠΙΣΣΟΥΡΙ

ΣΕΚ ΑΜΙΑΝΤΟΣ
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Σημειώστε √ στο τετράγωνο αν χρειάζεστε διαμέρισμα διαμορφωμένο για άτομα με ειδικές ανάγκες:
(Απαιτείται ιατρική βεβαίωση για την παραχώρηση ειδικά διαμορφωμένου διαμερίσματος για να
παραχωρούνται τα ειδικά διαμερίσματα σε αυτούς που αντιμετωπίζουν πραγματικές ανάγκες)
Ημερομηνία: …………………………

Υπογραφή αιτητή/τριας:…………………………….

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Οι αιτήσει γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΣΕΚ www.sek.org.cy και με φαξ.
Οι αριθμοί των φαξ κατά επαρχία είναι:
Λευκωσία
φαξ 22849854
Λεμεσός
φαξ 25861146
Λάρνακα
φαξ 24642110
Αμμόχωστος φαξ 23826438
Πάφος
φαξ 26946356
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ) στα πλαίσια της εναρμόνισης της με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 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 Δεδομένων στην
ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@sek.org.cy.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ
ΕΞΟΧΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2021
Η Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κυβερνητικoστρατιωτικών και Δημοσίων Υπηρεσιών (ΟΕΚΔΥΣΕΚ) πληροφορεί τα μέλη της ότι δέχεται αιτήσεις για συμμετοχή στα εξοχικά διαμερίσματα του
Ταμείου Ευημερίας της για την θερινή περίοδο των διακοπών του 2021.
Κατά την φετινή καλοκαιρινή περίοδο εκτός από το ιδιόκτητο συγκρότημα μας στο Παραλίμνι, έχουν
ενοικιαστεί πέντε διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων στην Πάφο για τις ημερομηνίες 13/7/2021
- 1/9/2021 (Aphrodite Gardens). Επιπρόσθετα έχουμε αριθμό διαμερισμάτων στο ιδιόκτητο
συγκρότημα της ΣΕΚ στο Πισσούρι, στο Κάτω Αμίαντο.
Καλούνται τα μέλη να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα επαρχιακά γραφεία της ΣΕΚ μέχρι
τις 4 Ιουνίου για διαμονή τον Ιούλιο και μέχρι τις 11 Ιουνίου για διαμονή τον Αύγουστο για να
μπορέσει η επιτροπή να διεκπεραιώσει έγκαιρα το έργο της και να ενημερώσει τους
αιτηθέντες.
Τα μέλη θα πληρώνουν τις πιο κάτω τιμές τις οποίες καθόρισε η Διαχειριστική Επιτροπή.
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν και Φόρο Προστιθεμένης Αξίας (ΦΠΑ).

ΣΕΚ στο Πισούρι και στο
ΟΕΚΔΥ στο Παραλίμνι και
Κάτω Αμίαντο
Aphrodite Gardens στη Πάφο
Διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων
170
€220
Διαμέρισμα 1 υπνοδωματίου
130
€170
Διαμέρισμα στούντιο
----€120
Στους πολύτεκνους και πενταμελής οικογένειες θα γίνεται έκπτωση 10% με την προσκόμιση
της σχετικής κάρτας
Τα διαμερίσματα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από τα μέλη του Ταμείου και τις
οικογένειες τους. Η διαμονή στα διαμερίσματα σε μη δικαιούχα πρόσωπα απαγορεύεται αυστηρά
και για τον λόγο αυτό θα γίνεται σχετικός έλεγχος. Τα μέλη θα παρουσιάζουν την ταυτότητα τους
στους κατά τόπους υπεύθυνους των συγκροτημάτων πριν εισέλθουν στα διαμερίσματα.
Σημειώνεται ότι η λειτουργία των εξοχικών κατοικιών της ΣΕΚ τόσο στα ιδιόκτητα συγκροτήματα, όσο
και στα ενοικιαζόμενα, θα λειτουργήσουν στη βάση των διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας και θα
εφαρμόζονται πιστά τα πρωτόκολλα που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση της πανδημίας
COVID-19. Η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ τηρεί όλα τα μέτρα υγιεινής και διευκρινίζει ότι σε περιπτώσεις
μόλυνσης με κορωνοϊό δεν φέρει οποιανδήποτε ευθύνη.
Κάθε μέλος της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση, είτε για διαμέρισμα, είτε
για επιχορήγηση διακοπών. Από την στιγμή που γίνεται αίτηση για διαμονή σε διαμέρισμα
δεν θα γίνεται δεκτή αίτηση για επιχορήγηση διακοπών και αν γίνει αίτηση για
επιχορήγηση διακοπών δεν θα γίνεται δεκτή αίτηση για διαμονή σε διαμέρισμα.
Tα κριτήρια για την επιλογή των εγκρίσεων είναι: α) προτεραιότητα σε μέλη που έχουν
περισσότερα χρόνια να επωφεληθούν από το Ταμείο Ευημερίας σε σύγκριση με όσους αιτήθηκαν
την ίδια χρονική περίοδο, β) εάν τα διαθέσιμα διαμερίσματα μπορούν να φιλοξενήσουν τον αριθμό
εξαρτωμένων που αναγράφονται στη αίτηση, γ) πόση ζήτηση υπάρχει για το συγκεκριμένο
συγκρότημα την περίοδο που ζητά το μέλος, δ) τα ειδικά διαμορφωμένα διαμερίσματα δίνονται σε
άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα μεγάλα σε χωρητικότητα διαμερίσματα δίνονται κατά προτεραιότητα σε
μεγάλες οικογένειες.
Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση σας και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΣΕΚ στο
σύνδεσμο www.sek.org.cy και επίσης θα έχετε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής
μέσω JCC σε περίπτωση που εγκριθείτε.
Σε περίπτωση που η πληρωμή δεν θα γίνει μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται στο
μήνυμα που θα λάβει το μέλος που θα επιλεγεί, το διαμέρισμα θα δίνεται σε άλλο μέλος που
έχει σειρά με βάση τα κριτήρια.

