ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΚ

Το Ταμείο Ευημερίας της Ο.Ι.Υ.Κ. ΣΕΚ είναι στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσει
ότι για την περίοδο 15/05/2022 μέχρι 15/11/2022 θα επιχορηγήσει αριθμό μελών (μέχρι
130) 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 τα νόμιμα λιμάνια και αεροδρόμια της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Κριτήριο επίσης θα είναι ότι για το 2022 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 (2019, 2020, 2021) και έχουν εγγραφεί ως
μέλη της ΣΕΚ πριν από τις 31/12/2020. Σημειώνουμε ότι η επιχορήγηση θα ληφθεί υπόψη
για μελλοντικές επιχορηγήσεις από το Ταμείο Ευημερίας ΟΙΥΚ – ΣΕΚ.
Η πληρωμή της επιχορήγησης θα καταβληθεί μεταξύ των μηνών Σεπτεμβρίου –
Οκτωβρίου, για όσους θα προσκομίσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά μέχρι τις 9
Σεπτεμβρίου και τον Νοέμβριο για όσους θα προσκομίσουν τα πιστοποιητικά μετά τις 9
Σεπτεμβρίου.
Η Επιτροπή θα δέχεται αιτήσεις ως ακολούθως:
Για ταξίδι / κρουαζιέρα που θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 15/5/2022 – 31/8/2022
μέχρι 30/06/2022
Για ταξίδι / κρουαζιέρα που θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 1/9/2022 – 15/11/2022
μέχρι 20/07/2022
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας της ΣΕΚ μέχρι
τις 16/6/2022. Από τις 17/6/2022 μέχρι και τις 20/7/2022 αιτήσεις μπορούν να
υποβληθούν μόνο στην έντυπη τους μορφή.
Αιτήσεις που δεν αφορούν ταξίδι εντός των προαναφερθέντων ημερομηνιών δεν
θα γίνονται αποδεκτές.
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
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΙΥΚ ΣΕΚ)
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ / ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2022

Το έντυπο αυτό ισχύει ΜΟΝΟ για τα μέλη του Ταμείου Ευημερίας της ΟΙΥΚ -ΣΕΚ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ / ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο : ……………………………………………………………………………….
Αριθμός ταυτότητας : ……………………….Ημερομηνία Γέννησης : ……………………....
Διεύθυνση : Οδός ……………………………………………….. Αρ.: ….… Τ.Κ : ………….
Πόλη / Χωριό : ……………………… Τηλέφωνο : ……………….. Κινητό : …………..…...
Μέλος Σωματείου / Επαρχίας : ……………………………
Όνομα Εργοδότη : ……………………………………………….. Τηλέφωνο : ……………...
Αιτούμαι επιχορήγηση από το Ταμείο Ευημερίας της ΟΙΥΚ γιατί προτίθεμαι να ταξιδέψω
στο εξωτερικό για λόγους ψυχαγωγίας:
Χώρα Προορισμού : …………………..………………………………………………………...
Κρουαζιέρα

Αεροπορικός

Ημερομηνίας Ταξιδιού : …………………………….

Τουριστικό Γραφείο που θα συνεργαστώ : ………………………..………………………….
Μέσω 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 Διαχειριστική 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 Διαχειριστική
Επιτροπή πρωτότυπη απόδειξη της αγοράς του εισιτηρίου, αντίγραφο του εισιτηρίου και τις
κάρτες επιβίβασης.
Σημειώσεις:
1. Η παρούσα μπορεί να υποβληθεί χωρίς να επισυναφθεί οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο.
Τις αιτήσεις μπορείτε να τις βρείτε και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδας μας www.sek.org.cy.
Μπορούν επίσης να αποστέλλονται με fax (Λευκωσία 22849851, Λεμεσός 25362567, Αμμόχωστος
23826438, Λάρνακα 24642110, Πάφος 26946356) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
diakopes.oiyk@sek.org.cy

Ημερομηνία : ……/……/2022

Υπογραφή αιτητή/τριας : ………………...……….......

_____________________________________________________________________
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ονοματεπώνυμο……………………..........................................................................
Υπογραφή……………………………………......

