ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Λευκωσία, 4 Ιουνίου 2020
Προς
 Όλους τους Εργαζόμενους μέλη του Ταμείου Ευημερίας της ΟΗΟ-ΣΕΚ
Μέλη του Ταμείου είναι εκείνα που ο Οργανισμός τους, καταβάλλει ποσοστό στο
Ταμείο Ευημερίας της ΟΗΟ, με βάση πρόνοια Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας- Ο
κατάλογος των μελών, βρίσκεται στην Ιστοσελίδα της ΟΗΟ στο www.oho-sek.org.cy
Συνάδελφοι,
Πολιτική Ταμείου Ευημερίας ΟΗΟ για το 2020 για τα ΜΕΛΗ του Ταμείου
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε πως η Διαχειριστική Επιτροπή
του Ταμείου Ευημερίας της ΟΗΟ, αποφάσισε να παράσχει τα ακόλουθα ωφελήματα
για το 2020:
1. Να επιδοτήσει αριθμό μελών του Ταμείου με το ποσό των €150 που θα
ταξιδεύσουν είτε ατμοπλοϊκώς είτε αεροπορικώς στο εξωτερικό για
σκοπούς διακοπών μέχρι το τέλος του 2020. Όπως κάθε χρόνο έτσι και
φέτος θα συμπληρώνετε αίτηση, θα την παραδίδετε στον Οργανωτικό
Γραμματέα του Σωματείου σας ή θα την αποστέλλετε με φαξ και στη
συνέχεια εφόσον εγκρίνεται από τη Διαχειριστική Επιτροπή, θα
προσκομίζετε ΜΟΝΟΝ Κάρτα Επιβίβασης και πρωτότυπη απόδειξη
πληρωμής. Η πληρωμή των χρημάτων σας θα αρχίσει τον Σεπτέμβριο με την
κατάθεση των αποδεικτικών στοιχείων. O λόγος που οι πληρωμές θα
ξεκινούν τον Σεπτέμβριο είναι για να ελέγχεται πως το μέλος δεν
επιδοτείται για δύο χρήσεις τον ίδιο χρόνο. Σημειώστε πως οι πληρωμές
θα γίνονται μόνον στην περίπτωση που προσκομίζετε κάρτα επιβίβασης
και πρωτότυπη απόδειξη στο όνομα του μέλους ή/και του/της συζύγου
(δεν θα εγκρίνονται αποδείξεις στο όνομα εξαρτωμένων). Πληροφορείστε
επίσης πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε ταξιδιωτικό γραφείο.
2. Την επιδότηση αριθμού μελών του Ταμείου με το ποσό των €150 που θα
χρησιμοποιήσουν ξενοδοχεία ή τουριστικά διαμερίσματα στη Λεμεσό,
Λάρνακα και Πόλις Χρυσοχούς. Για να εξασφαλίσετε την επιδότηση θα
πρέπει πρώτα να υποβάλετε αίτηση μέχρι 19 Ιουνίου 2020, και εφόσον
εγκριθείτε από τη Διαχειριστική Επιτροπή, να υποβάλετε μετά τις διακοπές
σας, την πρωτότυπη απόδειξη για να πάρετε τα χρήματα σας. Η πληρωμή των
χρημάτων σας θα αρχίσει τον Σεπτέμβριο με την κατάθεση των
αποδεικτικών στοιχείων.

Σημειώστε πως οι πληρωμές θα γίνονται μόνον στην περίπτωση που
παρουσιάζεται πρωτότυπη απόδειξη στο όνομα του μέλους ή/και του/της
συζύγου (δεν θα εγκρίνονται αποδείξεις στο όνομα εξαρτωμένων).
Σημειώνεται πως τα μονά διαμερίσματα μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι 4
άτομα και τα διπλά διαμερίσματα 5 μέχρι 6 άτομα.
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη πως φέτος υπάρχουν πενθήμερα και επταήμερα
και τα οποία αναγράφονται στην αίτηση που συμπληρώνετε. Οι τιμές των
διαμερισμάτων είναι €195 το Μονό και €230 το Διπλό. Σε ότι αφορά το
Landiana Hotel Apts οι τιμές είναι €280. Επίσης για την διαμονή στα
διαμερίσματα της ΣΕΚ στον Αμίαντο και στο Πισσούρι οι τιμές
καθορίζονται για το μονό στα €120 και το διπλό €160.
Θα παρέχεται 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 ημέρες νωρίτερα από την
ημερομηνία που έχετε εγκριθεί. Σε αντίθετη περίπτωση θα ακυρώνεται
αυτόματα η έγκριση σας.
Σημειώστε επίσης πως για τα πιο πάνω ωφελήματα, (διαμερίσματα,
επιδότηση εξωτερικού και ξενοδοχείου) προτεραιότητα θα έχουν όσα από
τα μέλη ΔΕΝ έτυχαν επιδότησης ή έγκρισης παραμονής σε διαμέρισμα τα
τελευταία δύο χρόνια.
3. Δύο διανυκτερεύσεις δωρεάν για κάθε μέλος του Ταμείου σε όλα τα
συγκροτήματα της ΣΕΚ με εξαίρεση το τριήμερο του Κατακλυσμού και της
περιόδου Ιουλίου-Αυγούστου όπου γίνονται διαφορετικές διευθετήσεις.
4. Την επιδότηση της διαφοράς της τιμής διαμερίσματος, της καλοκαιρινής
περιόδου, σε περίπτωση που μέλος του Ταμείου, χρησιμοποιήσει το
διαμέρισμα μέσω άλλου Ταμείου Ευημερίας της ΣΕΚ.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Προκειμένου να λειτουργήσουμε χωρίς καθυστερήσεις, είναι αναγκαίο όπως
υποβάλετε τις αιτήσεις σας μέχρι 19 Ιουνίου 2020, με την παράκληση όπως
τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα αυτό.
Όλες οι αιτήσεις για παραχώρηση διαμερίσματος ή επιδότησης ταξιδιού στο
εξωτερικό βρίσκονται στην Ιστοσελίδα της ΟΗΟ στη διεύθυνση www.oho-sek.org.cy
και θα πρέπει να δοθούν δια χειρός ή να σταλούν με φαξ στους ακόλουθους
συναδέλφους μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία προκειμένου να εξεταστούν και να
εγκριθούν.

Σημειώστε επίσης πως οι εγκρίσεις πιθανόν να σας σταλούν με μήνυμα στο
κινητό.
Εννοείται πως η χρήση θα περιορίζεται σε μια επιλογή το χρόνο δηλαδή
μπορείτε να λάβετε επιδότηση διαμερίσματος ή ξενοδοχείου ή ταξίδι στο
εξωτερικό με κρουαζιέρα ή αεροπορικώς.
Επαναλαμβάνουμε πως είναι αδύνατο να εγκριθούν όλοι αιτητές γι΄αυτό και θα
τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας .
 Λευκωσία
Χρίστος 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

Προσβλέποντας στη συνεργασία σας ευελπιστούμε στην κατανόηση σας στην
περίπτωση που δεν εγκριθείτε όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος αναμένεται
μεγαλύτερη ζήτηση από τις δυνατότητες ανταπόκρισης μας.

Ανδρέας Ηλίας
Πρόεδρος Ταμείου Ευημερίας
Επισυνάπτονται:
 Αίτηση για παραχώρηση διαμερίσματος
 Αίτηση για επιδότηση ταξιδιού στο εξωτερικό
 Αίτηση για επιδότηση παραμονής σε Ξενοδοχείο ή Τουριστικό διαμέρισμα

