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Προς όλους τους συναδέλφους 

μέλη της ΟΕΛΜΕΚ. 
 

 
 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΕΛΜΕΚ 2019 
 
 

 

 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΦΟΥ 
 

Σας πληροφορούμε ότι η Οργάνωσή μας διαθέτει 56 ιδιόκτητα διαμερίσματα στην Πάφο 
εξοπλισμένα με κλιματισμό, τηλεόραση κι όλα τα απαραίτητα για τη διαμονή σας. Στο 

χώρο υπάρχει πισίνα και καφεστιατόριο. Η πισίνα λειτουργεί και ελέγχεται από 
ναυαγοσώστη από τις 2 Ιουλίου 2019 μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2019 από τις 8.00– 

20.00. Τις υπόλοιπες ώρες τονίζουμε πως, αν θα γίνεται χρήση της πισίνας, θα 
γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη. Τα κλειδιά μπορείτε να τα παίρνετε από 

το διαχειριστή, αφού παραδώσετε την απόδειξη πληρωμής σας στον τόπο υποδοχής, 
που λειτουργεί στο χώρο του καφεστιατορίου. Πριν και μετά την παράδοση των 

κλειδιών θα γίνεται έλεγχος των δωματίων. Δεν θα δίνονται κλειδιά σε κανένα 
χωρίς απόδειξη. O διαχειριστής στην Πάφο είναι ο κ. Κώστας Χειλέτης και το 

τηλέφωνό του είναι 99-683231. 
 

Οι επιλογές για τη διαμονή σας στην Πάφο και το κόστος για το πενθήμερο είναι: 

 
• Το στούντιο (2-3 άτομα)                                €150 

• Δύο συγκοινωνούντα στούντιο (4-6 άτομα)             €275 
• Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων (4-6 άτομα)             €250 

 
Σημείωση: Για κράτηση κάμπετ θα υπάρχει επιπλέον χρέωση 

€15/πενθήμερο. 
 

Στο στούντιο υπάρχουν δύο μονά κρεβάτια ενωμένα και ένας καναπές. Στο 
διαμέρισμα των δύο υπνοδωματίων υπάρχει ένα διπλό κρεβάτι, δύο μονά  κρεβάτια 

και δύο καναπέδες στο καθιστικό. Παρέχονται σεντόνια, πετσέτες μεγάλες, πετσέτες 
προσώπου και μαξιλαροθήκες. Απαγορεύεται η χρήση των πετσετών στην πισίνα. Η 

κουζίνα είναι πλήρως εξοπλισμένη με ψυγείο, γκαζιέρα, όπως και οικιακά σκεύη.   
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Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται οι καθορισμένες περίοδοι για τα διαμερίσματα της 

ΟΕΛΜΕΚ στην Πάφο: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΑΤΡΩΝ ΠΟΕΔ 
 

Η Οργάνωσή μας έχει ενοικιάσει επιπλέον δύο διαμερίσματα του ενός υπνοδωματίου και 

τρία διαμερίσματα των δύο υπνοδωματίων στις Πλάτρες από την ΠΟΕΔ για 
εξυπηρέτηση των μελών της. 

 
Οι επιλογές για τη διαμονή σας στις Πλάτρες (ΠΟΕΔ)  και το κόστος για το 

πενθήμερο είναι: 
• Διαμέρισμα του ενός υπνοδωματίου    €200 

• Διαμέρισμα των δύο υπνοδωματίων    €250 
 

Στα διαμερίσματα του ενός υπνοδωματίου μπορούν να φιλοξενηθούν μέχρι 3 άτομα και 

σ’ εκείνα των δύο υπνοδωματίων μέχρι 5 άτομα. Στους ενοίκους χορηγούνται σεντόνια 
και μαξιλαροθήκες. Η κουζίνα είναι πλήρως εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα 

ηλεκτρικά και οικιακά σκεύη. Το συγκρότημα της ΠΟΕΔ διαθέτει πισίνα. 
 

Τα κλειδιά θα τα παραλαμβάνετε από τον διαχειριστή των διαμερισμάτων, αφού του 
παραδώσετε την απόδειξη πληρωμής σας. Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε 

με τα γραφεία της ΠΟΕΔ στο τηλ. 22-398821 ή 99-899872 (Μάρω Σοφοκλέους). 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

1Α 02/07-07/07 7Α  01/08-06/08 

1Β 03/07-08/07 7Β 02/08-07/08 

1Γ 04/07-09/07 7Γ 03/08-08/08 

    

2Α 07/07-12/07 8Α 06/08-11/08 

2Β 08/07-13/07 8Β 07/08-12/08 

2Γ 09/07-14/07 8Γ 08/08-13/08 

    

3Α 12/07-17/07 9Α 11/08-16/08 

3Β 13/07-18/07 9Β 12/08-17/08 

3Γ 14/07-19/07 9Γ 13/08-18/08 

    

4Α 17/07-22/07 10Α 16/08-21/08 

4Β 18/07-23/07 10Β 17/08-22/08 

4Γ 19/07-24/07 10Γ 18/08-23/08 

    

5Α 22/07-27/07 11Α 21/08-26/08 

5Β 23/07-28/07 11Β 22/08-27/08 

5Γ 24/07-29/07 11Γ 23/08-28/08 

    

6Α 27/07-01/08 12Α  26/08-31/08 

6Β 28/07-02/08 12Β 27/08-01/09  

6Γ 29/07-03/08 12Γ 28/08-01/09  
(4 διανυκτερεύσεις) 
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Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται οι καθορισμένες περίοδοι για τα διαμερίσματα της 
ΠΟΕΔ στις Πλάτρες: 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Οδηγίες ηλεκτρονικής αίτησης, διαδικασία πληρωμής και όροι συμμετοχής 

 
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά, μέσω συγκεκριμένης πλατφόρμας, που 

θα ενεργοποιηθεί στις 19 Απριλίου 2019. Την πλατφόρμα αυτή θα την βρείτε στην 

ιστοσελίδα της Οργάνωσής μας www.oelmek.com.cy με πεδίο «Αίτηση για εξοχικά 
διαμερίσματα». 

 
 

Με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας τα μέλη της Οργάνωσης θα μπορούν 
οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν να υποβάλουν την αίτησή τους έχοντας υπόψη ότι: 

 
 

1. Η προθεσμία υποβολής αίτησης λήγει στις 19 Μαΐου 2019. Αιτήσεις που θα 
καταχωρούνται μετά τις 19 Μαΐου 2019 θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα εξεταστούν 

σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού ολοκληρωθεί η πρώτη κατανομή. 
 

2. Το σύστημα σάς επιτρέπει να κάνετε ΜΟΝΟ μία αίτηση, είτε για Πάφο είτε 
για Πλάτρες.  

 

3. Έχετε τη δυνατότητα στην αίτησή σας να επιλέξετε δύο πενθήμερα (1=πρώτη 
προτίμηση, 2=δεύτερη προτίμηση). 

 
4. Προτεραιότητα δίνεται στα εν υπηρεσία μέλη. 

 
5. Προτεραιότητα θα δοθεί σ’ αυτούς που δεν έχουν κάνει χρήση των διαμερισμάτων 

κατά την περσινή και προπέρσινη καλοκαιρινή περίοδο. 
 

6. Η έγκριση θα στέλνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτητή με τις οδηγίες για 
την πληρωμή. 

 
 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1 09/07-14/07 6 03/08-08/08 

    

2 14/07-19/07 7 08/08-13/08 

    

3 19/07-24/07 8 13/08-18/08 

    

4 24/07-29/07 9 18/08-23/08 

    

5 29/07-03/08 10 23/08-28/08 

http://www.oelmek.com.cy/
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7. Η πληρωμή μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: 

A' Τρόπος: Ηλεκτρονικά μέσω της JCC χρησιμοποιώντας τις κάρτες σας VISA ή MasterCard.  

Προτρέπονται οι συνάδελφοι να διεκπεραιώνουν τις πληρωμές με αυτόν τον τρόπο, 

αν αυτό είναι δυνατό. 

Β' Τρόπος: Με κατάθεση μετρητών στην Ελληνική Τράπεζα (σε πρώην υποκατάστημα 
της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας).  
 

Η κατάθεση πρέπει να γίνεται σε μετρητά στον αριθμό λογαριασμού της ΟΕΛΜΕΚ - 
ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 050-4091699-5 και στην περιγραφή ο ταμίας να συμπληρώσει 

τον αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων (ΑΚΑ) και το επίθετό σας (π.χ. 111111ΜΑΡΚΟΥ). 
 

8. Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησής σας, θα πρέπει να ενημερώνεται ΑΜΕΣΑ η 

ΟΕΛΜΕΚ.  
 

9. Εάν έχει γίνει η πληρωμή και για κάποιο λόγο θέλετε να ακυρώσετε την κράτησή σας, 
πρέπει να ειδοποιηθεί εγκαίρως η ΟΕΛΜΕΚ, με γραπτή επιστολή, τουλάχιστον 15 ημέρες 

πριν. Το ποσό που πληρώσατε θα κατακρατείται από την ΟΕΛΜΕΚ και θα μπορείτε να το 
χρησιμοποιήσετε για ενοικίαση διαμερίσματος της ΟΕΛΜΕΚ μέχρι τις 30 Ιουνίου του 
επόμενου έτους. 

 
10.Στα διαμερίσματα των Πλατρών ΠΟΕΔ δίνεται προτεραιότητα σε συναδέλφους της Πάφου, 

εφόσον ζητηθούν, τηρουμένων των πιο πάνω κριτηρίων. 
 

11.Ο χρόνος παραλαβής των κλειδιών από τον διαχειριστή είναι από τις 3.00μ.μ. μέχρι τις 

6.00μ.μ. και ο χρόνος παράδοσης των κλειδιών είναι ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ μέχρι τις 12.00 το 
μεσημέρι. 

 
12. Παρακαλούμε τους συναδέλφους να παραδίδουν ΚΑΘΑΡΑ τα διαμερίσματα, όπως 

ΚΑΘΑΡΑ θα τα παραλαμβάνουν. 

 
13. Απαγορεύεται η μεταφορά ζώων εντός και εκτός των διαμερισμάτων (σκύλοι, γάτοι, 

κ.τ.λ.). 
 

14. Παρακαλούμε όπως γίνεται σωστή χρήση για εξοικονόμηση νερού και ηλεκτρικού 

ρεύματος. 
 

15. Η ΟΕΛΜΕΚ δε φέρει καμία ευθύνη για απώλεια προσωπικών σας αντικειμένων. 
 
16. Υποβάλλοντας την αίτηση αυτόματα εξυπακούεται η αποδοχή όλων των όρων συμμετοχής. 

 
 

Ο  Πρόεδρος      Ο  Γεν.  Γραμματέας 
Γιάννος Σωκράτους           Μάριος Κανικλίδης  
Λευκωσία,  17  Απριλίου  2019  

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ 
Αρ. πρωτ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΟΕΛΜΕΚ ΠΑΦΟΥ – ΠΛΑΤΡΩΝ 2019                                                      

Τ.Θ. 28917,   2084   ΑΚΡΟΠΟΛΗ,   ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
ΤΗΛ. 22- 378480 , 22-379590,        ΦΑΞ. 22-379430, 22-379550 

E-MAIL: info@oelmek.com.cy       Website:   www.oelmek.com.cy 

mailto:info@oelmek.com.cy
http://www.oelmek.com.cy/

