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Λευκωσία, 29 Μαρτίου, 2021.

ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Σ.Α.Κ.
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου πληροφορεί τα μέλη του και μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. ότι κατά
τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού 2021, θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για
παραχώρηση ιδιόκτητου διαμερίσματος του Σ.Α.Κ. στο Παραλίμνι και στο Λατσί.
Λεπτομέρειες για όλα τα καταλύματα μπορείτε να βρείτε στα σχετικά έντυπα που
επισυνάπτονται. Για τα μέλη του Σ.Α.Κ. που είναι και μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. μόνον θα
δημοσιευθεί ότι θα παραχωρηθούν και φέτος οργανωμένα διαμερίσματα και δωμάτια
ξενοδοχείου στον Πρωταρά, Αγία Νάπα και Πάφο. Λεπτομέρειες για τα καταλύματα της
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της, www.pasydy.org.
Αναφορικά με τα διαμερίσματα στο Παραλίμνι και Λατσί, αναφέρουμε τα ακόλουθα:-

1. Δικαιούχοι είναι όλα τα μέλη του Σ.Α.Κ. και της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Διευκρινίζεται δε ότι τα
μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. που δεν είναι Αστυνομικοί καθώς και οι Συνταξιούχοι Αστυνομικοί
δικαιούνται, νοουμένου ότι υπάρχει η δυνατότητα.

2. ΄Ολοι οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να σημειώσουν μόνον μέχρι δύο επιλογές (ως προς
την ημερομηνία ή την τοποθεσία που επιθυμούν να κάμουν διακοπές).

3. Προτεραιότητα θα δίνεται στους συναδέλφους που δεν έχουν ξαναπάει στα διαμερίσματα.
4. ΄Ολα τα καταλύματα θα παραχωρούνται πάνω σε πενθήμερη βάση (5 βράδυα).
5. Σε περίπτωση που παραμείνουν κενά διαμερίσματα σε κάποιες ημερομηνίες, μετά την
έγκριση των συναδέλφων, ο Σ.Α.Κ. θα επανέλθει με σχετική ανακοίνωση για ενημέρωση
των μελών του.

6. Οι

ενδιαφερόμενοι για ενοικίαση διαμερίσματος θα πρέπει να συμπληρώσουν το
συνημμένο έντυπο αίτησης και να το αποστείλουν στα γραφεία του Σ.Α.Κ. μέχρι τις
29.04.2021. Για αιτήσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στους
αντιπροσώπους του Σ.Α.Κ. στην Επαρχία τους, στα γραφεία του Σ.Α.Κ. ή στην
ιστοσελίδα του Σ.Α.Κ., www.cypruspoliceassociation.org.

7. Οι αιτήσεις των συναδέλφων θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του Σ.Α.Κ. είτε ΔΙΑ
ΧΕΙΡΟΣ είτε μέσω e-mail (cypruspoliceassociation@pasydy.org)
επιβεβαίωση λήψης τους. ΟΧΙ ΜΕΣΩ ΦΑΞ.

όπου

θα

γίνει

8. Αιτήσεις που θα ληφθούν μετά τις 29.04.2021 ή δεν θα είναι πλήρως συμπληρωμένες, δεν
θα ληφθούν υπόψη.

΄Οσοι από τους συναδέλφους επιλεγούν θα πρέπει να καταβάλουν το σχετικό ενοίκιο
μετά την γνωστοποίηση της έγκρισής τους και μέχρι τις 04.06.2021. Σε περίπτωση
ακύρωσης, οι συνάδελφοι θα πρέπει να ενημερώνουν γραπτώς τα γραφεία του Σ.Α.Κ.
έγκαιρα, ενώ σε καμμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν θα επιστρέφονται
χρήματα για διαμερίσματα τα οποία θα παραμένουν τελικά κενά. Το σχετικό ποσό
ενοικίου μπορεί να πληρώνεται στα γραφεία του Σ.Α.Κ. καθημερινά από τις 0730
μέχρι τις 1430, σε όλα τα υποκαταστήματα της Ελληνικής Τράπεζας ή
οποιασδήποτε άλλης τράπεζας, ή μέσω i-banking. Ο αρ. λογαριασμού που διατηρεί
ο Σ.Α.Κ. είναι 181-10-G46744-06, (IBAN CY21 0050 0181 0001 8110 G467 4406,
Εξοχικές Κατοικίες Σ.Α.Κ.).

Είναι αναγκαίο να αποστέλλετε την απόδειξη πληρωμής του ενοικίου, (στην οποία να φαίνεται
το όνομά σας), στα γραφεία του Σ.Α.Κ., είτε μέσω φαξ (22-337643) είτε με e-mail
(cypruspoliceassociation@pasydy.org), για έλεγχο
Σημ.:- Σε περίπτωση που εντοπιστεί κρούσμα στον χώρο των συγκροτημάτων, θα τηρηθούν τα
Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Εξοχικές Κατοικίες Σ.Α.Κ. (ιδιόκτητα)
Διαμερίσματα προς ενοικίαση: 12 των δύο υπνοδωματίων και 2 του ενός.
Ποσό που θα καταβάλλεται ως ενοίκιο κατά περίοδο:
• €200.00 το διπλό διαμέρισμα.
• €175.00 το μονό διαμέρισμα.
Εξοπλισμός διαμερισμάτων:
Τα διαμερίσματα έχουν ανακαινισθεί πλήρως, τον Μάιο 2020. Στο κυρίως
υπνοδωμάτιο υπάρχει ένα διπλό στρώμα, στο δεύτερο υπνοδωμάτιο δύο μονά
στρώματα, ξύλινο τραπέζι κουζίνας με καρέκλες, ψυγείο, γκαζιέρα, τηλεόραση,
δύο καναπέδες που γίνονται κρεββάτι, πλαστικές καρέκλες βεράντας, σύστημα
κλιματισμού σε όλα τα δωμάτια, εξοπλισμός κουζίνας (πιάτα, ποτήρια,
πηρούνια, μαχαίρια, κουταλάκια, φλυτζάνια, ταψιά, τηγάνια και κατσαρόλες). Η
χωρητικότητα των διαμερισμάτων είναι 6 άτομα για τα διαμερίσματα των δύο
υπνοδωματίων και 4 άτομα για τα διαμερίσματα του ενός υπνοδωματίου.
Σεντόνια, μαξιλαροθήκες και πετσέτες μπάνιου διατίθενται μόνον για τα 4 άτομα
(1 διπλό ζεύγος και 2 μονά ζεύγη) για το διπλό διαμέρισμα και για τα 2 άτομα (1
διπλό ζεύγος) για το μονό διαμέρισμα.
Ώρες παραλαβής/παράδοσης κλειδιών για το ΠαραλίμνιΠαραλαβή κλειδιών
Παράδοση κλειδιών

ώρα 1700
ώρα 1100

Από το/στο γραφείο του διαχειριστή, στον χώρο του συγκροτήματος.
* Η εγκατάσταση στα διαμερίσματα θα γίνεται η ώρα 1700.
Αναχώρηση- Οι ενοικιαστές θα πρέπει να παραδίδουν το διαμέρισμα στην
κατάσταση την οποία το παρέλαβαν μαζί με τα κλειδιά, στον υπεύθυνο που θα
βρίσκεται στο χώρο του συγκροτήματος.
* Η αναχώρηση από τα διαμερίσματα θα πρέπει να γίνεται μέχρι η ώρα 1100.
Σημείωση- Σε περίπτωση που υπάρχει δυσκολία στην παραλαβή ή παράδοση
των κλειδιών, κατά τις συγκεκριμένες ώρες που αναφέρονται πιο πάνω,
παρακαλούμε να αποτείνεστε στο κινητό τηλέφωνο του διαχειριστή
(κ. Γεώργιος Φιλαβέρτης, τηλ. 99-637912).

ΛΑΤΣΙ
Εξοχικές Κατοικίες Σ.Α.Κ. (ιδιόκτητα) (Συγκρότημα Akamas Gardens)
Διαμερίσματα προς ενοικίαση: 5 των δύο υπνοδωματίων και 5 του ενός.
Ποσό που θα καταβάλλεται ως ενοίκιο κατά περίοδο:
• €200.00 το διπλό διαμέρισμα.
• €175.00 το μονό διαμέρισμα.
Εξοπλισμός διαμερισμάτων:
Τα διαμερίσματα των δύο υπνοδωματίων διαθέτουν ένα διπλό κρεββάτι, δύο μονά
κρεββάτια και δύο καναπέδες στο χωλ που μετατρέπονται σε μονό κρεββάτι.
Τα διαμερίσματα του ενός υπνοδωματίου διαθέτουν ένα διπλό κρεββάτι και δύο
καναπέδες στο χωλ που μετατρέπονται σε μονό
κρεββάτι.
΄Ολα
τα διαμερίσματα είναι πλήρως εξοπλισμένα. Διαθέτουν μεγάλο καθιστικό,
κουζίνα με όλα τα στοιχειώδη (ψυγείο, φούρνο, οικιακά σκεύη, φούρνο
μικροκυμάτων), μπάνιο, τηλεόραση και σύστημα κλιματισμού σε όλα τα
δωμάτια. Η χωρητικότητα των διαμερισμάτων είναι 6 άτομα για τα
διαμερίσματα των δύο υπνοδωματίων και 4 άτομα για τα διαμερίσματα του ενός
υπνοδωματίου. Σεντόνια, μαξιλαροθήκες και πετσέτες μπάνιου διατίθενται
μόνον για τα 4 άτομα (1 διπλό ζεύγος και 2 μονά ζεύγη) για το διπλό διαμέρισμα
και για τα 2 άτομα (1 διπλό ζεύγος) για το μονό διαμέρισμα.
Ώρες παραλαβής/παράδοσης κλειδιών για το ΛατσίΠαραλαβή κλειδιών
Παράδοση κλειδιών

ώρα 1700
ώρα 1100

από το/στο γραφείο του διαχειριστή, στο χώρο του συγκροτήματος.
* Η εγκατάσταση στα διαμερίσματα θα γίνεται η ώρα 1700.
Αναχώρηση- Οι ενοικιαστές θα πρέπει να παραδίδουν το διαμέρισμα στην
κατάσταση την οποία το παρέλαβαν μαζί με τα κλειδιά, στον υπεύθυνο που θα
βρίσκεται στο χώρο του συγκροτήματος.
* Η αναχώρηση από τα διαμερίσματα θα πρέπει να γίνεται μέχρι η ώρα 1100.
Σημείωση- Σε περίπτωση που υπάρχει δυσκολία στην παραλαβή ή παράδοση
των κλειδιών, κατά τις συγκεκριμένες ώρες που αναφέρονται πιο πάνω,
παρακαλούμε να αποτείνεστε στα κινητά τηλέφωνα του διαχειριστή (κ.
Στέλιου Χαραλάμπους, τηλ. 99571644/99216344).

