Λευκωσία,3 Ιουνίου 2020
Προς
Όλους τους Εργαζόμενους μέλη
των Συντεχνιών /Σωματείων μελών της ΟΗΟ-ΣΕΚ
Συνάδελφοι,
Εξοχικά Διαμερίσματα ΣΕΚ για την Καλοκαιρινή Περίοδο 2020 για τα μέλη της
ΟΗΟ που ΔΕΝ είναι μέλη του Ταμείου Ευημερίας της ΟΗΟ
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η ΟΗΟ στην προσπάθεια της να εξυπηρετήσει τα μέλη
της, έχει προβεί στις αναγκαίες συνεννοήσεις προκειμένου όσο από τα μέλη της ΟΗΟ
ΔΕΝ είναι μέλη του Ταμείου Ευημερίας της Ομοσπονδίας, να χρησιμοποιήσουν τα
ΚΕΝΑ Εξοχικά Διαμερίσματα των Ταμείων Ευημερίας των Ομοσπονδιών της ΣΕΚ κατά
την Καλοκαιρινή περίοδο.
Πιο συγκεκριμένα θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ΚΕΝΑ διαμερίσματα της ΣΕΚ ή
άλλα ενοικιαζόμενα καταλύματα, στον Πρωταρά, στην Πάφο, στο Πισσούρι, στον
Αμίαντο ή και αλλού, τις ακόλουθες περιόδους:
 Από το Σάββατο 4 Ιουλίου μέχρι τις 6 Αυγούστου και
 Από 21 Αυγούστου μέχρι 31 Αυγούστου
Επειδή δεν υπάρχει ομοιομορφία μεταξύ των Ταμείων Ευημερίας της ΣΕΚ, σε ότι αφορά
πενθήμερα, εξαήμερα ή εφταήμερα υπάρχει πιθανότητα ενώ ζητάτε εφταήμερο να
εγκριθείτε πενθήμερο ή εξαήμερο ή/και αντίστροφα. Επίσης σε ότι αφορά τις
ημερομηνίες ανάλογα με τα κενά που υπάρχουν υπάρχει η πιθανότητα να εγκρίνεστε σε
παραπλήσιες ή άλλες ημερομηνίες και θα ενημερώνεστε ανάλογα.
Οι τιμές των διαμερισμάτων για τα συγκροτήματα είναι οι ακόλουθες :

Χρεώσεις
Παραλίμνι ΣΕΚ
Αμίαντος ΣΕΚ
Πισσούρι ΣΕΚ
Πάφος ΣΕΚ
Lantiana

Μονό
€270
€180
€180
€210
€390

Διπλό
€330
€210
€210

Θα παρέχεται επίσης έκπτωση ύψους 10% στις πενταμελής και πολύτεκνες
οικογένειες εφόσον κατά την πληρωμή παρουσιάσουν την σχετική κάρτα μέλους.
Για καλύτερο προγραμματισμό του Ταμείου στην περίπτωση παραχώρησης
διαμερίσματος υποχρεούστε όπως πληρώνετε 30 μέρες νωρίτερα από την ημερομηνία
που έχετε εγκριθεί. Σε αντίθετη περίπτωση θα ακυρώνεται αυτόματα η αίτηση σας.
Επαναλαμβάνουμε πως θα δοθούν τα διαμερίσματα αυτά νοουμένου ότι υπάρχουν
ΚΕΝΑ. Με βάση όμως την εμπειρία μας, σας πληροφορούμε πως θα υπάρχουν κενά,
αυτές τις περιόδους.
Όλες οι αιτήσεις και πληροφορίες βρίσκονται στην Ιστοσελίδα της ΟΗΟ στη διεύθυνση
www.oho-sek.org.cy και θα πρέπει να σταλούν είτε δια χειρός είτε με φαξ στους
ακόλουθους συναδέλφους μέχρι τις 19 Ιουνίου 2020 προκειμένου να εξεταστούν και
να εγκριθούν.
Λευκωσία

Χρήστος Πελεκάνος και Σάββας Φιλίππου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας 22849849
Φαξ 22849859

Λεμεσός

Οδυσσέας Θεοχάρους και Νίκος Καλαθάς
Τηλέφωνο Επικοινωνίας 25861000
Φαξ 25362567

Λάρνακα

Χρήστος Μάμας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας 24633633
Φαξ 24642110

Αμμόχωστος

Ανδρέας Χαραλάμπους
Τηλέφωνο Επικοινωνίας 23821432
Φαξ 23826438 και

Πάφος

Μάριος Φιλιππίδης
Τηλέφωνο Επικοινωνίας 26811639
Φαξ 26946356

Σημειώστε επίσης πως οι εγκρίσεις πιθανόν να σας σταλούν με μήνυμα στο κινητό.
Με τη βεβαιότητα πως θα έχουμε την κατανόηση σας στην περίπτωση που δεν θα
εγκριθείτε, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Συναδελφικά

Ανδρέας Ηλίας
Πρόεδρος Ταμείου Ευημερίας

