ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΟOΙΜΣΕΚ - ΣΕΚ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΕΞΟΧΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - 2020
* Πρωτού συμπληρώσετε την αίτηση, παρακαλούμε όπως διαβάσετε τις οδηγίες που αναγράφονται στην
πίσω σελίδα, η οποία περιλαμβάνει τις τιμές, τις ημερομηνίες που είναι διαθέσιμο το κάθε συγκρότημα και τις
διάφορες άλλες σχετικές πληροφορίες
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ

Ονοματεπώνυμο…………………………………………………………………………..…………
Αριθμός ταυτότητας…………………………...Ημερομηνία γεννήσεως…………...…………….
Διεύθυνση: Οδός……………….………..…………………...….……...Αρ………Τ.K……………
Πόλη/Χωρίο……………………………..……Τηλέφωνο………………..Κινητό…………………
Μέλος Σωματείου……………….………………………….Επαρχίας…………....……………….
Όνομα εργοδότη…………………………………..….……………….Τηλέφωνο……………...….
Τοποθεσία : KANNABIA
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ παρακαλώ επιλέξτε την περίοδο που σας ενδιαφέρει.
1 – 7 Αυγούστου

8 - 14 Αυγούστου

16 – 22 Αυγούστου

Σε κάθε περίοδο φιλοξενίας θα πραγματοποιηθεί μια μουσική βράδια, καθώς και πρόγραμμα με Τόμπολα,
καραόκε, εκδρομή με λεωφορείο και άλλες δραστηριότητες.

Άλλες Επιλογές : παρακαλώ σημειώστε στα ανάλογα τετραγωνάκια √
ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΣ

ΠΙΣΣΟΥΡΙ ΣΕΚ

Madalena – ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ ΣΕΚ

ΑΜΙΑΝΤΟΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Mythical Sands Resort
KARMA - ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

AMORE HOTEL APΑRΤ.
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ παρακαλώ σημειώστε στα ανάλογα τετραγωνάκια √
4 Ιουλίου – 10 Ιουλίου

25 – 30 Ιουλίου

11 – 16 Αυγούστου

11 Ιουλίου – 17 Ιουλίου

31 Ιουλίου –
6 Αυγούστου

16 – 21 Αυγούστου

18 Ιουλίου – 24 Ιουλίου

6 - 11 Αυγούστου

21 – 26 Αυγούστου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΤΗ
Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

1
2
3
4
5
6
- Λόγω των ισχυόντων περιορισμών, θα υπάρχουν ειδικές διευθετήσεις σε όλα τα συγκροτήματα διαμερισμάτων για τα οποία
θα ενημερώνεστε είτε με την παραλαβή της απόδειξης είτε επι τόπου στο κάθε συγκρότημα».
- Δεν επιτρέπεται η παραμονή στο ίδιο διαμέρισμα ατόμων που ΔΕΝ διαμένουν μόνιμα στην ίδια οικία, γι αυτό προτρέπεστε
να αποφύγετε να δηλώσετε άτομα πέραν της δικής σας οικογένειας
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : μέχρι 26 Ιουνίου

Ημερομηνία:……………………………..

Υπογραφή αιτητή/ριας:..……………………………..

Πιστοποίηση Οργανωτικού Γραμματέα
Ονοματεπώνυμο:………………………………………

Υπογραφή:…………………………………………......

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΟOΙΜΣΕΚ - ΣΕΚ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΕΞΟΧΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - 2020
Η Ομοσπονδία Οικοδόμων ΣΕΚ σας ενημερώνει ότι δέχεται αιτήσεις από τα μέλη της για
παραχώρηση διαμερισμάτων στα Καννάβια , Πάφο, Παραλίμνι, Πισσούρι και Αμίαντο.
Τα διαμερίσματα είναι πλήρως εξοπλισμένα, διαθέτουν κλιματισμό, πλήρη οικιακό εξοπλισμό,
σεντόνια, τηλεόραση και πισίνα. Σε όλα τα συγκροτήματα με εξαίρεση το συγκρότημα της Πάφου,
λειτουργούν καφεστιατόρια για την εξυπηρέτηση των μελών σε πολύ λογικές τιμές.
Η τιμολόγηση είναι η πιο κάτω :
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΑΡΩΓΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΜΟΝΟ
ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ
ΔΙΠΛΟ
ΚΑΝΝΑΒΙΑ ΟΟΙΜ ΣΕΚ *
1 – 22 Αυγούστου
€120
€150
ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ ΣΕΚ
4 Ιουλίου – 26 Αυγούστου
€135
€175
€165
€195
4 Ιουλίου – 26 Αυγούστου
ΠΙΣΣΟΥΡΙ ΣΕΚ
€135
€175
€165
€195
ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΣ ΟΟΙΜ ΣΕΚ
4 Ιουλίου – 26 Αυγούστου
€165
€195
€215
€245
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ ΣΕΚ
4 Ιουλίου – 26 Αυγούστου
€185
€225
€245
€285
MANDALENA (Παραλίμνι)
31 Ιουλίου – 21 Αυγούστου
€185
x
€275
x
AMORE HOTEL APTS (Παραλίμνι) 31 Ιουλίου – 21 Αυγούστου
€185
x
€275
x
MYTHICAL – KARMA (Παραλίμνι)
31 Ιουλίου - 21 Αυγούστου
x
€285
x
€435





Στους πολύτεκνους και πενταμελείς οικογένειες θα γίνεται έκπτωση 10% με την προσκόμιση της
σχετικής κάρτας.
Θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους δεν έχουν κάνει χρήση των διαμερισμάτων τα τελευταία τρία
χρόνια.
Το διαμέρισμα θα παραδίδεται μόνο στο δικαιούχο ή σε εξαρτώμενό του, ο οποίος είναι
καταχωρημένος στην αίτηση, νοουμένου ότι είναι άνω των 18 χρονών.
* Στο συγκρότημα στα Καννάβια, η διαμονή η οποία περιλαμβάνει και πλήρη διατροφή για
κάθε ζευγάρι που θα εγκρίνονται το κόστος ανέρχεται στην τιμή των 120.00 ευρώ.
Επιπλέον 30 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο άνω των 12 ετών για όλη την περίοδο διαμονής. Για
παιδιά κάτω των 12 ετών δεν θα υπάρχει επιπρόσθετη χρέωση.

Διακοπές Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας
Για τα μέλη του Ταμείου Αρωγής που δεν έχουν κάνει χρήση των διαμερισμάτων τα τελευταία 3 χρόνια
(2017, 2018 & 2019) και δεν έχουν επωφεληθεί τις τρεις αυτές χρονιές με διακοπές ιδιωτικής
πρωτοβουλίας, υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης €170 ευρώ νοούμενου ότι θα προσκομίσουν τα πιο κάτω
δικαιολογητικά .
 Πρωτότυπη απόδειξη πληρωμής, αντίγραφο εισιτήριου και κάρτα επιβίβασης για κρουαζιέρα η
ταξίδι εξωτερικού. ( Εξαιρούνται τα παράνομα κατοχικά αεροδρόμια, λιμάνια και καταλύματα )
 Πρωτότυπη απόδειξη πληρωμής για διαμονή σε Ξενοδοχείο .
 Το έντυπο να υποβληθεί μέχρι 26/6/20 και τα απαραίτητα πιστοποιητικά μέχρι 20/9/19.
Η επιχορήγηση των €170 αφορά για διακοπές από την 1η Ιουλίου μέχρι τη 15η Σεπτέμβριου.
Σε όλες τις περιπτώσεις στην απόδειξη πληρωμής θα πρέπει να αναγράφεται η περίοδος ταξιδίου η
διαμονή καθώς και το όνομα του μέλους . Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει μετά τις 30/09/2020.
Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες , δεν θα αξιολογούνται.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)
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.

