ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ∆ΙΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΣΕΚ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ
Ονοµατεπώνυµο:

……………………………………………………………………..……

Αριθµός ταυτότητας: ….…………………... Ηµεροµηνία γεννήσεως: …..……………...
∆ιεύθυνση: Οδός……………………………………..…….. Αριθ. ….…… Τ.K ....………
Πόλη/Χωρίο: …………………… Τηλέφωνο: ……………….. Κινητό ...…….………
Μέλος Σωµατείου:

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ

Επαρχίας: ……………………………

Όνοµα εργοδότη: ………………………..…………….
Ιδιότητα µέλους:

Μέλος Επαρχ. Συµβουλίου 

Τηλέφωνο: …....……………..….

Τοπικός Επίτροπος 

Μέλος 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ: Σηµειώστε τις επιλογές σας κατά αύξοντα αριθµό 1,2,3….
29/6 – 6 Ιουλίου  20 – 27 Ιουλίου
 06 – 11 Αυγούστου  21 – 26 Αυγούστου 
06 – 13 Ιουλίου  27/7– 01 Αυγούστου  11 – 16 Αυγούστου  26/8–1 Σεπτεµβρίου 
13 – 20 Ιουλίου  01 – 06 Αυγούστου  16 – 21 Αυγούστου 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: Σηµειώστε τις επιλογές σας µε αύξοντα αριθµό 1,2,3….
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ ΣΕΚ 
ΠΙΣΣΟΥΡΙ ΣΕΚ



ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΣ ΣΕΚ



ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ ΣΕΚ 

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΑΙΤΗΤΗ
Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

1
2
3
4
5
6

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Για τον Ιούλιο µέχρι: 31η ΜΑΙΟΥ και για τον Αύγουστο µέχρι: 10η ΙΟΥNΙΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Τα διαµερίσµατα θα παραχωρούνται στους δικαιούχους την ηµέρα άφιξης τους από τις 14:00 µέχρι τις
20:00 το αργότερο και την ηµέρα αποχώρησης τους θα πρέπει να παραδώσουν το διαµέρισµα µέχρι η
ώρα 10:00 πµ το αργότερο.
Οι δικαιούχοι θα ειδοποιηθούν µε SMS µέχρι πότε πρέπει να περάσουν από το Εργατικό Κέντρο της ΣΕΚ
στην επαρχία τους για πληρωµή του διαµερίσµατος. Μετά την ηµεροµηνία αυτή θα χάνουν άµεσα το
δικαίωµα τους για χρήση του διαµερίσµατος και θα παραχωρείται σε άλλο µέλος.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Η Συνοµοσπονδία Εργαζοµένων Κύπρου (ΣΕΚ) στα πλαίσια της εναρµόνισης της µε τον Γενικό Κανονισµό
Προστασίας ∆εδοµένων 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 ∆εδοµένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@sek.org.cy.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ
ΕΞΟΧΙΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2019
--------------------Η Οµοσπονδία Υπαλλήλων Ξενοδοχείων, Επισιτισµού και Κέντρων Αναψυχής ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ,
πληροφορεί τα µέλη της ότι δέχεται αιτήσεις για συµµετοχή στα εξοχικά διαµερίσµατα του
Ταµείου Ευηµερίας της για την θερινή περίοδο των διακοπών, δηλαδή Ιούλιο και Αύγουστο.
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ:
 ΣΕΚ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ ΚΑΙ ΣΕΚ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΣ
∆ιαµέρισµα 1ος υπνοδωµατίου € 170
∆ιαµέρισµα 2 υπνοδωµατίων € 195
 ΣΕΚ ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟ ΚΑΙ ΣΕΚ ΠΙΣΣΟΥΡΙ
∆ιαµέρισµα 1ος υπνοδωµατίου € 120
∆ιαµέρισµα 2 υπνοδωµατίων € 145

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:

Στις πολύτεκνες και πενταµελής οικογένειες θα γίνεται κατά την πληρωµή έκπτωση 10%
µε την προσκόµιση της σχετικής ταυτότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:

Τα διαµερίσµατα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο από τα µέλη του Ταµείου και τις
οικογένειες τους. Η διαµονή στα διαµερίσµατα σε µη δικαιούχο πρόσωπο και σε κατοικίδια
ζώα απαγορεύεται αυστηρά και για τον λόγω αυτό θα γίνεται αυστηρός έλεγχος και τα µέλη
θα πρέπει να παρουσιάζουν την ταυτότητα τους στους κατά τόπους υπευθύνους των
συγκροτηµάτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3:

Σε περίπτωση που µέλος εγκριθεί και τελικά θέλει να ακυρώσει, τότε θα πρέπει άµεσα να
ειδοποιεί τηλεφωνικώς τον συντεχνιακό του.
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 Το µέλος έχει την υποχρέωση να παραδώσει την αίτηση του στους Οργανωτικούς
Γραµµατείς του Σωµατείου του ή στα γραφεία της ΣΕΚ σε κάθε Επαρχία εντός των
προκαθορισµένων ηµεροµηνιών.
 Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές και :
• µε email που θα στέλνονται στον Οργανωτικό Γραµµατέα που τους παρακολουθεί.
• από την ιστοσελίδα της ΣΕΚ.
• µε φαξ, οι αριθµοί των οποίων κατά επαρχία είναι:
Λευκωσία
Αµµόχωστος
Λάρνακα
Λεµεσός
Πάφος

:
:
:
:
:

22 849 851
23 826 438
24 642 110
25 362 567
26 946 356

