Συµβουλές για τη µείωση του
ενοικίου στα χρόνια του κορωνοϊού

1. ∆εν πληρώνουµε στην ώρα µας, καθυστερούµε το νοίκι λίγες µέρες. Κερδίζουµε
χρόνο.
2. Συγκεντρώνουµε στοιχεία για τη διαθεσιµότητα σπιτιών και τις τιµές ενοικίασης
στην περιοχή µας από τις πλατφόρµες στο διαδίκτυο.
3. Αποφασίζουµε το ύψος της µείωσης βάσει των στοιχείων που έχουµε συλλέξει
σε ένα ρεαλιστικό ποσοστό της τάξης του 20-30%. H «γενναιότητα» θα κριθεί εκ του
αποτελέσµατος.
4. Επικοινωνούµε απευθείας µε τον ιδιοκτήτη που είναι υπεύθυνος/η για τη διαχείριση του σπιτιού. Αποφεύγουµε τους µεσίτες, οι οποίοι λόγω εµπειρίας είναι καλοί
διαπραγµατευτές. Σηµειώνουµε τα επιχειρήµατα µας.
5. Τονίζουµε τα όποια προτερήµατα µας που θεωρούµε πως µας χαρακτηρίζουν ως
ενοικιαστές, πχ. αµοιβαιότητα, έξοδα που καλύψαµε από µικροζηµιές κλπ.
6. Περιγράφουµε το οικονοµικό περιβάλλον που επικρατεί. Τονίζουµε την οικονοµική δυνατότητά µας και τις οικονοµικές επιπτώσεις της πανδηµίας στην εργασία µας.
Περιγράφουµε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουµε. Μιλάµε ήρεµα και αποφασιστικά
7. Τονίζουµε πως λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού, σπίτια τα οποία ήταν διαθέσιµα για βραχυχρόνια µίσθωση (airbnb), ξαναµπαίνουν στην µακροχρόνια
µίσθωση. Σύµφωνα µε τον Τύπο, από αρχές Μάρτη, 300 λιγότερα σπίτια διατίθενται
στην πλατφόρµα. Επίσης, ο τουρισµός στην Ελλάδα για το 2020 θα υποστεί µεγάλο
πλήγµα.
8. Προφασιζόµαστε ότι έχουµε ήδη βρει σπίτι σε χαµηλότερη τιµή σε γειτονική ή
στην ίδια περιοχή.
9. Περιγράφουµε αναλυτικά την κατάσταση του σπιτιού και τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει, για παράδειγµα λόγω παλαιότητας. Είναι πολύ σύνηθες ο ιδιοκτήτης/
τρια να µην έχει σαφή εικόνα της κατάστασης. Πχ. υγρασία, ηλεκτρολογικά, σωληνώσεις, κατσαρίδες κλπ.
10. Υπενθυµίζουµε τι θα του/της συµβεί σε περίπτωση που φύγουµε από το σπίτι,
δηλαδή, θα ψάξει νέο νοικάρη, άρα µέχρι τότε θα χάσει έσοδα ενώ οι λογαριασµοί
θα τρέχουν και θα χρειαστεί νέα έξοδα για βάψιµο, συντήρηση, επισκευή ζηµιών κλπ.
Επίσης, λόγω οικονοµικής στενότητας, οι µετακοµίσεις έχουν µειωθεί ραγδαία.
11. ∆ίνουµε χρόνο να το σκεφτεί µέχρι να αποφασίσει. Αυτήν την περίοδο, ο χρόνος µετράει σε βάρος των ιδιοκτητών, λόγω του αρνητικού κλίµατος στην κτηµαταγορά
που αναµένει βίαιη υποτίµηση των τιµών τους επόµενους µήνες.
12. Σε περίπτωση που δεν καταφέρουµε να βρούµε µια κοινά αποδεκτή νέα τιµή
και έχουµε αποφασίσει να µετακοµίσουµε, αποχωρούµε µέσω καταγγελίας της µίσθωσης.

