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ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΟΗΟ – ΣΕΚ) 

  
 

Το έντυπο αυτό ισχύει ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ της ΟΗΟ 
Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………………………………..…………...................................... 
Αριθμός Ταυτότητας: ………………….….........  Ημερομηνία Γεννήσεως: ……………….............................………. 
Διεύθυνση:Οδός……………………………………………………………………………………………………………………….Αρ……………..          
Διαμ:...............Τ.Κ.…………………….. Πόλη/Χωριό:………………………..………………………… Κινητό: ………..…………… 
Όνομα Εργοδότη: ………………………..…………………………..…………………………….Τηλέφωνο: ………………...……………. 
 
 
 
 
 
               
               
               
               
               
                
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑTA  ΣΕΚ:   ΠΑΦΟΣ        ΠΡΩΤΑΡΑΣ          ΑΜΙΑΝΤΟΣ         ΠΙΣΣΟΥΡΙ  

   
Από 2/7-9/7             Από 9/7–16/7             Από 16/7 –23/7            Από 23/7 –30/7            Από 30/7 –4/8     
                                    
 
Από 4/8-9/8             Από 9/8 –14/8            Από 14/8–19/8            Από 19/8–24/8              Από 24/8–29/8             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Golden Star hotel (Πρωταράς)      Droushia Heights Hotel (Δρούσια Πάφος) 
 
Από 23/07 -30/7          Από 30/7 –04/8        Από 04/8– 09/8            Από 09/8 –14/8           Από 14/8 –19/8     
 
 
 Από  19/8- 24/8          Από 24/8 – 29/8            
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Landiana Hotel Apts 
 
Από 20/07 – 25/7        Από 25/07 – 30/07          Από 30/07 –04/08         Από 04/8– 09/8         Από 09/8-14/08   
 
Από 14/8 –19/8           Από 19/8 –24/8             Aπό 24/8- 29/8 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ (ΤΙΜΕΣ) Studio  Μονό  Διπλό  
ΣΕΚ Πρωταρά και Παφού  200 230 
ΣΕΚ Πισσούρι Αμιάντου  160 190 
Landiana Hotel Apts και Golden Star Hotel (Πρωταρά με πρόγευμα)  310  
Droushia Heights Hotel (με πρόγευμα)  310  
Droushia Heights Apartments ( με πρόγευμα) 220 260  
 
Ημερομηνία: ……………………………….         Υπογραφή αιτητή /τριας: ……………………………………………………………. 
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τον Ιούλιο είναι η 31 Μαΐου και για τον Αύγουστο 

7 Ιουνίου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΤΗ / ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ 

                     ΑΡΙΘΜΟΣ               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
Α/Α                  ΟΝΟΜΑ              ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ        ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ           ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
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 Στους πολύτεκνους και πενταμελείς οικογένειες θα παραχωρείται έκπτωση 10% με την 
προσκόμιση της σχετικής κάρτας.  

 Θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους δεν έχουν κάνει χρήση των διαμερισμάτων τα 
τελευταία δύο 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. Τα διαμερίσματα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από τα μέλη του Ταμείου και τις οικογένειες τους. Τα 
μέλη θα πρέπει να παρουσιάζουν την ταυτότητα τους στους κατά τόπους υπεύθυνους των 
συγκροτημάτων για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα διαμερίσματα.    

 Η πληρωμή των διαμερισμάτων θα πρέπει να γίνεται 20 ημέρες πριν την χρήση του. 
 Παρακαλώ ενημερώστε έγκαιρα αν χρειάζεστε διαμέρισμα διαμορφωμένο για άτομα με 

ειδικές ανάγκες.   
 Σημειώνεται ότι η λειτουργία των εξοχικών κατοικιών της ΣΕΚ τόσο στα ιδιόκτητα 

συγκροτήματα, όσο και στα ενοικιαζόμενα, θα λειτουργήσουν στη βάση των διαταγμάτων 
του Υπουργείου Υγείας και θα εφαρμόζονται πιστά τα πρωτόκολλα που έχουν να κάνουν 
με την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 

 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 

 Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση σας και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΣΕΚ 
στο σύνδεσμο www.sek.org.cy και επίσης θα έχετε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής 
πληρωμής μέσω JCC σε περίπτωση που εγκριθείτε 

 
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. 
 


