ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 2020
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΚ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου ΣΕΚ, είναι στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσει ότι
δέχεται αιτήσεις από τα μέλη της των οποίων οι εργοδότες τους εισφέρουν στο Ταμείο
Ευημερίας για παραχώρηση διαμερισμάτων στο Παραλίμνι, Πισσούρι, Πάφο και Αμίαντο για την περίοδο
από 4 Ιουλίου μέχρι 30 Αυγούστου 2020.
Τα διαμερίσματα είναι πλήρως εξοπλισμένα, διαθέτουν κλιματισμό, πλήρη οικιακό εξοπλισμό, σεντόνια,
τηλεόραση, πισίνα, ενώ στα ιδιόκτητα διαμερίσματα της ΣΕΚ στις περιοχές Παραλιμνίου, Πισσουρίου και
Αμιάντου, θα λειτουργήσει καφεστιατόριο σε λογικές τιμές.
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα 15/6/20 για όσους ενδιαφέρονται για τον
Ιούλιο και μέχρι την Δευτέρα 22/6/20 για όσους ενδιαφέρονται για τον Αύγουστο, έτσι ώστε η
επιτροπή μπορέσει να διεκπεραιώσει το έργο της. Τονίζεται ότι οι αιτήσεις, μετά την πιο πάνω
ημερομηνία, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο εάν υπάρχουν ελεύθερα διαμερίσματα.
Η περίοδος διαμονής θα είναι ως εξής , από τις 4/7/20 μέχρι 24/7/20 και από 24/8/20 μέχρι
30/8/20 για 6 νύχτες , για τη περίοδο από 25/7/20 μέχρι 24/8/20 για 5 νύχτες.
Όσα μέλη του Ταμείου Ευημερίας εγκριθούν για παραμονή στα διαμερίσματα, οι
επιχορηγημένες τιμές για όλες τις περιόδους αναγράφονται στις δύο πρώτες πιο κάτω στήλες
και για τα Μη μέλη του Ταμείου Ευημερίας στις δύο τελευταίες στήλες:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ ΣΕΚ
ΠΙΣΣΟΥΡΙ ΣΕΚ
ΠΑΦΟΣ ΣΕΚ
ΠΑΦΟΣ ANNA
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ ΣΕΚ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
MANDALENA
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ MYTHICAL

Διαμονή 5/6/ νύχτες
Μέλη Ταμείου Ευημερίας
Ενός
Δύο

Διαμονή 5/6/ νύχτες
Μη μέλη Ταμείου Ευημερίας
Ενός
Δύο

Υπνοδωματίου

Υπνοδωματίων

Υπνοδωματίου

Υπνοδωματίων

€130
€130
€190
€190
€190
€190

€170
€170
X
X
€230
X

€160
€160
€240
€240
€240
€240

€200
€200
X
X
€280
X

€190
X

€230
€280

€240
X

€280
€350

Διαβάστε προσεκτικά τις πιο κάτω σημειώσεις:
1. Μέλη που έχουν εγκριθεί τα έτη 2017, 2018, 2019, οι αιτήσεις τους θα ληφθούν υπόψη
εάν και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα διαμερίσματα έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία και σε
άλλα μέλη να φιλοξενηθούν.
2. Τα μέλη θα πληρώνουν τις πιο πάνω τιμές τις οποίες καθόρισε η Διαχειριστική Επιτροπή.
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
Η πληρωμή μπορεί να γίνεται με μετρητά ή επιταγή ή πιστωτική κάρτα , στα κατά
τόπους γραφεία της ΣΕΚ σε όλες τις επαρχίες.

3. Οι πολύτεκνες και οι τρίτεκνες οικογένειες θα δικαιούνται έκπτωση 10% στις
πιο πάνω τιμές , με την παρουσίαση της ταυτότητας πολυτέκνων και τρίτεκνων κατά την
πληρωμή.
4. Στα διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου μπορούν να φιλοξενηθούν μέχρι 5 άτομα, εκτός
των συγκροτημάτων στον Κάτω Αμίαντο και Παραλίμνι Κυκλάδες όπου μπορούν να
φιλοξενηθούν μέχρι 4 άτομα.
5. Στα διαμερίσματα δυο υπνοδωματίων μπορούν να φιλοξενηθούν μέχρι 6 άτομα, εκτός
των συγκροτημάτων στο Παραλίμνι Κυκλάδες και Παραλίμνι MYTHICAL όπου μπορούν να
φιλοξενηθούν μέχρι 5 άτομα.
6. θα ακολουθούνται οι πρόνοιες του κυβερνητικού πρωτοκόλλου που αφορά τον κορωνοιό
και για αυτές τις ειδικές διευθετήσεις θα ενημερώνεστε είτε με την παραλαβή της
απόδειξης είτε κατά την προσέλευση σας στο κάθε συγκρότημα.
7. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του πρωτοκόλλου που ισχύουν σήμερα, δεν
επιτρέπεται η διαμονή στο ίδιο διαμέρισμα ατόμων που ΔΕΝ κατοικούν στην
ίδια οικία , για αυτό και προτρέπεστε να αποφεύγετε να δηλώνετε άτομα
πέραν της δικής σας οικογένειας.
8. Τα διαμερίσματα πρέπει να χρησιμοποιούνται αυστηρά μόνο από τα μέλη του
Ταμείου και τον αριθμό των ατόμων που αναγράφονται στις αιτήσεις. Κατά την
προσέλευση στα διαμερίσματα είναι απαραίτητη η επίδειξη της πολιτικής
ταυτότητας του μέλους ενώ θα γίνεται καταγραφή των ατόμων που θα
δηλωθούν στην αίτηση ότι θα συνοδεύουν το μέλος ( για σκοπούς ιχνηλάτησης
εάν παραστεί ανάγκη).
9. Η διαμονή στα διαμερίσματα σε μη δικαιούχα πρόσωπα όπως και σε κατοικίδια ζώα
απαγορεύεται αυστηρά και για τον λόγο αυτό θα γίνεται σχετικός έλεγχος.
10. Ο αριθμός διαμερισμάτων με 2 υπνοδωμάτια είναι περιορισμένος και συνεπώς θα δοθεί
προτεραιότητα στις πολύτεκνες και στις τρίτεκνες οικογένειες.
11. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς στην περιουσία των διαμερισμάτων/συγκροτημάτων, το
κόστος θα το επιβαρύνεται ο ενοικιαστής/δικαιούχος.
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.

Προσοχή: Όλα τα στοιχεία της αίτησης και ιδιαίτερα οι αριθμοί ταυτοτήτων και τηλεφώνου
να συμπληρώνονται ευανάγνωστα.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΚ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2020
Ονοματεπώνυμο: ………………..………………………………………………………………………..
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας: ……………………………… Ημερ. Γεννήσεως: …………….…………..
Διεύθυνση: ………………………………………..…………………………….. Τ.Κ.: ………………..
Πόλη/ Χωριό: ……………………………Τηλ. Οικίας: ……………… Κινητό Τηλ.: ..………………..
Μέλος Σωματείου: ……………………………..………... Επαρχίας: ……………………....................
Όνομα εργοδότη: ……………………………………………….. Τηλέφωνο: …………………………
Για τα συγκροτήματα MYTHICAL, ΚΥΚΛΑΔΕΣ και ANNA υπάρχει περιορισμένος αριθμός
διαμερισμάτων, ως εκ τούτου συνιστάται όπως σημειώνονται περισσότερες από μια περίοδο και
περισσότεροι από ένα τόπο διαμονής, έτσι ώστε να υπάρξουν αυξημένες πιθανότητες έγκρισης.
Ζητούμενη Περίοδος (Σημειώστε με + στο/α ανάλογο/α τετράγωνο/α)
1
2
3
4

04 - 10 Ιουλίου
11 - 17 Ιουλίου
18 - 24 Ιουλίου
25 - 30 Ιουλίου

5
6
7
8

30 Ιουλ.- 04 Αυγού.
04 - 9 Αυγούστου
09 - 14 Αυγούστου
14 - 19 Αυγούστου

9 19 - 24 Αυγούστου
10 24 - 30 Αυγούστου

Τοποθεσίες διαμερισμάτων (Σημειώστε με + στο/α ανάλογο/α τετράγωνο/α)
ΠΡΩΤΑΡΑΣ
ΣΕΚ

ΠΡΩΤΑΡΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΠΡΩΤΑΡΑΣ
MANDALENA

ΠΡΩΤΑΡΑΣ
MYTHICAL

(Από 18/7 –
24/8/20)

(Από 18/7 –
24/8/20)

(Από 25/7 –
24/8/20)

ΠΑΦΟΣ
ΣΕΚ

ΠΑΦΟΣ
ANNA Hotel
Apts
(Από25/7 –
24/8/20)

ΚΑΤΩ
ΑΜΙΑΝΤΟΣ
ΣΕΚ

ΠΙΣΣΟΥΡΙ
ΣΕΚ

Στοιχεία Ατόμων που θα συνοδεύσουν τον Αιτητή

A/A
1
2
3
4
5

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΕΡ.
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Έχετε χρησιμοποιήσει το ωφέλημα παλαιότερα κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο;
Ναι

Όχι

Αν Ναι, πότε; …………………

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων που αφορούν τον Ιούλιο είναι η 15/6/2020 και
για τις αιτήσεις που αφορούν τον Αύγουστο είναι η 22/6/2020.
Σημείωση: Τα διαμερίσματα θα παραχωρούνται στους δικαιούχους την ημέρα άφιξης τους από τις
15:00 μέχρι τις 20:00 το αργότερο, μέχρι την ημέρα αποχώρησης τους στις 10:00 πμ το αργότερο της.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να περάσουν από το Εργατικό Κέντρο της επαρχίας τους για πληρωμή
σύμφωνα με την ενημέρωση που θα έχουν μέσω SMS. Σε αντίθετη περίπτωση θα χάνουν το δικαίωμα
τους για χρήση των διαμερισμάτων, ενώ για τυχόν ακυρώσεις θα πρέπει να ενημερώνουν έγκαιρα
τηλεφωνικώς τον συντεχνιακό που τους παρακολουθεί.
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

