ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 2022
Το Ταμείο Ευημερίας της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ έχει αποφασίσει όπως επιχορηγήσει αριθμό μελών
του που θα επιλέξουν να κάνουν διακοπές στο εξωτερικό ή θα συμμετάσχουν σε
οργανωμένες κρουαζιέρες (νόμιμα, μέσον λιμανιών και αεροδρομίων που ελέγχονται από
την Κυπριακή Δημοκρατία), ή θα κάνουν διακοπές στην Κύπρο σε εγκεκριμένα από τον
Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού τουριστικά καταλύματα, νοουμένου ότι η περίοδος
εκδρομής/διαμονής θα εμπίπτει στην περίοδο 1/04/2022 μέχρι 31/12/2022.
Όλα τα μέλη που επιθυμούν να επιχορηγηθούν για τις διακοπές τους θα πρέπει να
υποβάλουν την σχετική αίτηση μέχρι τις 10 Ιουνίου 2022.
Τα κριτήρια με βάση τα οποία θα εξετάζονται οι αιτήσεις των μελών για επιχορήγηση
κρουαζιέρων, αεροπορικών ταξιδιών ή διαμονή σε τουριστικά καταλύματα στη Κύπρο θα
είναι τα ίδια με αυτά που εφαρμόζονται στις περιπτώσεις αίτησης για παραμονής σε
διαμερίσματα της ΟΕΚΔΥ. Θα δίνεται δηλαδή προτεραιότητα σε μέλη που δεν έχουν
προηγουμένως επωφεληθεί από το Ταμείο Ευημερίας και στη συνέχεια θα δίδεται
προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν επωφεληθεί παλαιότερα.
Τα μέλη που θα εγκριθούν από την Επιτροπή του Ταμείου θα επιχορηγηθούν με το ποσό
των €200 όταν θα παραδώσουν στα επαρχιακά γραφεία μας σε όλες τις πόλεις μετά την
επιστροφή τους τα πιο κάτω απαραίτητα έγγραφα.
Για ταξίδι στο εξωτερικό:
(α) αντίγραφο του εισιτηρίου στο όνομα του μέλους,
(β) απόδειξη πληρωμής στο όνομα του μέλους, και
(γ) κάρτα επιβίβασης σε πλοίο ή αεροπλάνο στο όνομα του μέλους.
Για την παραμονή σε τουριστικά καταλύματα στη Κύπρο (ξενοδοχεία ή διαμερίσματα):
απόδειξη στο όνομα του μέλους η οποία να αφορά εγκεκριμένο από το Κυπριακό
Οργανισμό Τουρισμού κατάλυμα και να έχει αριθμό ΦΠΑ.
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.
Οι αιτήσεις των μελών θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 10 Ιουνίου 2022. Για την αποφυγή
οποιονδήποτε προβλημάτων συστήνεται στα μέλη όπως πριν προβούν σε οποιεσδήποτε
διευθετήσεις να συμβουλεύονται τους Οργανωτικούς Γραμματείς της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ στην
επαρχία τους.
Παρακαλούνται τα μέλη όπως αναλάβουν την υποβολή της αίτησης διαδικτυακά
πριν τις 10 Ιουνίου 2022.
Σημ. Οι πληρωμές για όσα μέλη εγκριθούν θα γίνονται μια φορά τον μήνα, αφού γίνει ο
έλεγχος όλων των πιο πάνω στοιχείων και σχετικών εγγράφων.

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

Αίτηση μέλους για την επιχορήγηση διακοπών στο εξωτερικό, ή σε κρουαζιέρα, ή
για διαμονή σε τουριστικό κατάλυμα στην Κύπρο, περίοδος 1/4/2022- 31/12/2022

Όνομα μέλους................................................................................................................………………………...
Αρ. Ταυτότητας......................................... Ημερ. Γεννήσεως…………………………………………………
Διεύθυνση/ Οδός...................................….....................................................................………...........................
Αρ. ................Τ.Κ.........................Τηλ.Οικίας…………....................….. Κινητό Τηλ...…….....……………....
E- mail: ………………………………………………..………………………………….….………………….
Τμήμα εργασίας...............…………....................................... Επαρχία ……………………………………….

Ημερομηνία :………………

Υπογραφή Αιτητή/τριας…………………….

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.

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προηγούμενη χρήση Ταμείου Ευημερίας:………………………………………………….
…..………………………………………………………………………………………………
Εγκρίνεται

Πρόεδρος
……………………

Απορρίπτεται

Ταμίας
…………………

Μέλος
…….……………

