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VACANCIES
Due to the expansion of our business Easy Conferences Ltd, a Professional Congress Organizer
based in Nicosia with more than 20 year experience in the field, is looking for two energetic and
well-motivated individuals for the following positions;

•  Web developer/Web designer
Requirements:

•    BSc in a relevant field.
•   Excellent knowledge in HTML, CSS 
•   Experience in PHP/JavaScript 
•   Very good knowledge of Adobe Photoshop/Illustrator.
•   Excellent knowledge of MS Office (Outlook, Word, Excel).
•   Very good knowledge of Adobe Photoshop/Illustrator.
•   Strong Planning, organizational and interpersonal skills.
•   Ability to research technical issues and generate creative/innovative solutions.
•   Able to work under pressure with attention to details.
•   Fluency in English.

• Administrator/Personal Assistant 
Requirements:

•   BSc in a relevant field.
•   Excellent knowledge of MS Office (Outlook, Word, Excel).
•   Knowledge of Adobe Photoshop/Illustrator.
•   Strong Planning, organizational and interpersonal skills.
•   Able to work under pressure with attention to details.
•   Fluency in Greek and English.

Competitive salary plus bonus is offered based on experience and qualifications.

In case you would like to join our team please send your CV at info@cyprusconferences.org 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Πολύπειρος κειμενογράφος και διορθωτής,
απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ,
με μακρόχρονη θητεία στα ΜΜΕ, αναλαμβάνει
τη διόρθωση και γλωσσική επιμέλεια παντός

τύπου κειμένων στην ελληνική γλώσσα.

Για πληροφορίες, τηλ. 99346737

Παναγιώτης Λουκά Πτυχιούχος Γεωπόνος - Α.Π.Θ. 

Εκτελούνται: Κηπουρικές εργασίες
Συντηρήσεις φυτών Σχεδιασμός κήπου

Για πληροφορίες: Τηλ. 99372541-22509363
Loucaspanagiotis@yahoo.com

ΚΗΠΟΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΠΑΝΤΡΕΥΕΣΤΕ!

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ

ΣΤΟΛΙΣΜΑ

ΓΑΜΠΡΟΥ

ΚΑΙ ΝΥΦΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ

ΣΧΗΜΑ

«Η ΩΡΑ
Η ΚΑΛΗ»

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ:
99308287
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για υδραυλικά, επιδιορθώσεις, 
κεντρικές θερμάνσεις, 

σέρβις, αλλαγή ντεποζίτων
έλεμεντ

Τηλεφωνήστε: 
99436196, 22350866 
Γιάννος Βαλανίδης

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ

Πτυχιούχος του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με

μεταπτυχιακό δίπλωμα στη μετάφραση
(Πανεπιστήμιο Swansea), αναλαμβάνει με-
ταφράσεις από τη Γαλλική και Αγγλική στην

Ελληνική και αντίστοιχα. 

Τηλέφωνο 96552471

C&R
FLOOR - CLEANERS

* ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Μαρμάρων, μαρμαρίνων, μωσαϊκών (Η κρυσταλλοποίηση που

χρησιμοποιείται δεν κλείνει τους πόρους)

* ΤΡΙΨΙΜΟ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑ
Μαρμάρων, μαρμαρίνων, μωσαϊκών και άλλων πετρωμάτων

* Καθαρίζουμε και συντηρούμε τερακότα και κεραμικά

* Τρίβονται και διορθώνονται

κλασικού τύπου παρκέ

* Τρίβονται, βερνικώνονται και όλων

των άλλων τύπων παρκέ

* Οικολογικά βερνίκια νερού

Χρίστος Π. Μιχαήλ
Με την πείρα μας πέραν των 26 χρόνων

Τηλ.: 22751726, 99643650

ΤΑΚΗ ΕΥΔΟΚΑ
«ΤΟ ΤΕΛΟΣ Ή.... Η ΑΡΧΗ»

Προθανάτιες και μεταθανάτιες εμπειρίες
Δ΄ Έκδοση Αναθεωρημένη

Ο συγγραφέας προσεγγίζει τα ερωτήματα του θανάτου με
βάση την  ψυχολογία και την ψυχιατρική, χωρίς δογματι-
σμούς. Ερωτήματα όπως:
- Πώς θα νιώσω κατά τη στιγμή του θανάτου;
Αφόρητο άγχος; Ή μήπως ηρεμία και γαλήνη;
- Πώς αντιμετωπίζει ο άνθρωπος τον αναμενόμενο θάνατο;
- Τι υπάρχει μετά το θάνατο; Υπάρχει μετά θάνατον ζωή, και
τι ενδείξεις υπάρχουν;
- Τι βιώνουν άτομα στο μεταθανάτιο «ταξίδι» τους, τι ένιω-
σαν;
Προσπαθεί ο συγγραφέας με πολλά κλινικά περιστατικά να
δώσει απαντήσεις. Και τελειώνει με ένα κεφάλαιο οι «Προ-
βληματισμοί», για τα διάφορα ερωτήματα που εγείρονται.

Κεντρική Διάθεση:
Τ. Ευδόκας, τηλ. 22373213.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Πωλείται οικόπεδο εμβαδού 532 τ.μ

στο Επισκοπειό.

* Σοβαρές προτάσεις μόνο.

Πληροφορίες τηλ. 99428496
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ Χορού Σιακαλλή. Νέα
Tμήματα. Ελληνικοί Λαϊκοί: (Χα-
σάπικο, Ζεϊμπέκικο...). LATIN:
(Salsa, Bachata...). Ειδικά τμή-
ματα: Belly Dance, Argentine Tan-
go. Για πληροφορίες, τηλ. 7000 -
0303 ή επισκεφθείτε την ιστοσε-
λίδα μας www.shakallis.com

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ οικονομικών με
πολυετή πείρα αναλαμβάνει μα-
θητές και φοιτητές οικονομικών
σε όλα τα επίπεδα. Τιμές πολύ
λογικές. Τηλέφωνο 22676677.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μα-
θήματα Χημείας, Μαθηματικών
και Φυσικής Γυμνασίου και Λυ-
κείου. Προετοιμασία για εισα-
γωγικές εξετάσεις. Τηλεφωνή-
στε: 99355481, Χαρά (περιοχή
Λακατάμειας).

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ Φροντιστήρια “Le-
arnway” ζητούν να προσλάβουν
καθηγητή/τρια Μαθηματικών με
τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία.
Για πλήρη απασχόληση ζητούν
επίσης γραμματέα με δίπλωμα
γραμματειακών σπουδών με γνώ-
σεις αγγλικής γλώσσας και ηλε-
κτρονικού υπολογιστή. Και οι δύο
θέσεις είναι για άμεση πρόσληψη.
Για πληροφορίες επικοινωνήστε
στα τηλ. 99421182, 99823667.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Bella Vista Bar»,
οδός Γεωργίου Παπανδρέου 4Β,
Γέρι, Λευκωσία, με Αριθμό Μη-
τρώου Εργοδότη 697997/1/5610,
ζητά να προσλάβει δύο Barmaids,
με αρκετά καλούς όρους εργα-
σίας, όχι χαμηλότερους από τη
σχετική συλλογική σύμβαση. Οι
ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται
στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας
Λευκωσίας (Κλάδος Ειδικευμέ-
νων/Ανειδίκευτων Εργατών), τηλ.
22403000 ή 
στο Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας SPOT-
CYCRISTS SERVICES, A.
TSANGARIDES, Αρ. Άδειας 155,
τηλ. 22352900.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Ελένης Σα-
βεριάδου, από τη Λευκωσία, ζητά
να προσλάβει οικιακή βοηθό, η
οποία θα διαμένει εντός της οικίας
τους και θα κάνει όλες τις εργασίες
του σπιτιού με αρκετά καλούς
όρους εργασίας, όχι χαμηλότε-
ρους από τη σχετική νομοθεσία.
€427 καθαρά κάθε μήνα, δωρεάν
διαμονή, διατροφή, ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη και Κοινωνικές
Ασφαλίσεις. Οι ενδιαφερόμενες
να αποτείνονται στο Ιδ. Γρ. Εξ.
Εργασίας SPOTCYCRISTS SER-
VICES, A. TSANGARIDES, Αρ.
Άδειας 155, τηλ. 22352900,
99512430.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Κύπρου Σι-
δερά, από τη Λευκωσία, ζητά να
προσλάβει οικιακή βοηθό, η οποία
θα διαμένει εντός της οικίας τους
και θα κάνει όλες τις εργασίες
του σπιτιού, με αρκετά καλούς
όρους εργασίας, όχι χαμηλότε-
ρους από τη σχετική νομοθεσία.
€427 καθαρά κάθε μήνα, δωρεάν
διαμονή, διατροφή, ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη και Κοινωνικές
Ασφαλίσεις. Οι ενδιαφερόμενες
να αποτείνονται στο Ιδ. Γρ. Εξ.
Εργασίας SPOTCYCRISTS SER-
VICES, A. TSANGARIDES, Αρ.
Άδειας 155, τηλ. 22352900,
99512430.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Νικόλα Δρα-
κάτση, από τη Λευκωσία, ζητά
να προσλάβει οικιακή βοηθό, η
οποία θα διαμένει εντός της οικίας
τους και θα κάνει όλες τις εργασίες
του σπιτιού, με αρκετά καλούς
όρους εργασίας, όχι χαμηλότε-
ρους από τη σχετική νομοθεσία.

€427 καθαρά κάθε μήνα, δωρεάν
διαμονή, διατροφή, ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη και Κοινωνικές
Ασφαλίσεις. Οι ενδιαφερόμενες
να αποτείνονται στο Ιδ. Γρ. Εξ.
Εργασίας SPOTCYCRISTS SER-
VICES, A. TSANGARIDES, Αρ.
Άδειας 155, τηλ. 22352900,
99512430.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Μαρίς Παν-
τελίδου, από τη Λευκωσία, ζητά
να προσλάβει οικιακή βοηθό, η
οποία θα διαμένει εντός της οικίας
τους και θα κάνει όλες τις εργασίες
του σπιτιού, με αρκετά καλούς
όρους εργασίας, όχι χαμηλότε-
ρους από τη σχετική νομοθεσία.
€427 καθαρά κάθε μήνα, δωρεάν
διαμονή, διατροφή, ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη και  Κοινωνικές
Ασφαλίσεις. Οι ενδιαφερόμενες
να αποτείνονται στο Ιδ. Γρ. Εξ.
Εργασίας SPOTCYCRISTS SER-
VICES, A. TSANGARIDES, Αρ.
Άδειας 155, τηλ. 22352900,
99512430.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Άννας-Μα-
ρίας Κρεμμού, από τη Λευκωσία,
ζητά να προσλάβει οικιακή βοηθό,
η οποία θα διαμένει εντός της οι-
κίας τους και θα κάνει όλες τις
εργασίες του σπιτιού, με αρκετά
καλούς όρους εργασίας, όχι χα-
μηλότερους από τη σχετική νο-
μοθεσία. €427 καθαρά κάθε μήνα,
δωρεάν διαμονή, διατροφή, ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη και
Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Οι εν-
διαφερόμενες να αποτείνονται
στο Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας SPOT-
CYCRISTS SERVICES, A.
TSANGARIDES, Αρ. Άδειας 155,
τηλ. 22352900, 99512430.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Οδυσσέα
Λιβέρη, από τη Λευκωσία, ζητά
να προσλάβει οικιακή βοηθό, η
οποία θα διαμένει εντός της οικίας
τους και θα κάνει όλες τις εργασίες
του σπιτιού, με αρκετά καλούς
όρους εργασίας, όχι χαμηλότε-
ρους από τη σχετική νομοθεσία.
€427 καθαρά κάθε μήνα, δωρεάν
διαμονή, διατροφή, ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη και Κοινωνικές
Ασφαλίσεις. Οι ενδιαφερόμενες
να αποτείνονται στο Ιδ. Γρ. Εξ.
Εργασίας SPOTCYCRISTS SER-
VICES, A. TSANGARIDES, Αρ.
Άδειας 155, τηλ. 22352900,
99512430.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Μ. Μπαλτάζη,
από την Ευρύχου, ζητά να προσ-
λάβει οικιακή βοηθό, που θα
διαμένει εντός της οικίας. Η ερ-
γασία της θα είναι η φροντίδα
των παιδιών, το καθάρισμα, σι-
δέρωμα, μαγείρεμα και γενικά
όλες οι δουλειές του σπιτιού. Ο
προσφερόμενος μισθός είναι
€315 καθαρά κάθε μήνα, δια-
μονή, διατροφή, ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη και κοινωνι-
κές ασφαλίσεις. Οι ενδιαφερό-
μενες να αποτείνονται στο Ιδιω-
τικό Γραφείο Εξευρέσεως Ερ-
γασίας G.C.A. Employment
Agency, τηλ. 22878444.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φροντίδα βρέ-
φους ηλικίας 7 μηνών στην οικία
του. Προηγούμενη πείρα απαραί-
τητη. Απαιτείται σύσταση από προ-
ηγούμενο εργοδότη. Τηλέφωνα
επικοινωνίας: 99386931, 97778757.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΕΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
κατοικίες μοντέρνου σχεδια-
σμού 4 υπν. στη Μακεδονί-
τισσα από €326.550.  Στο
Γέρι 3 υπν. και σοφίτα από

€280.350. Στα Λατσιά 4 υπν.
και σοφίτα από €446.250.

(στις τιμές συμπεριλαμβάνε-
ται 5% ΦΠΑ). Δωρεάν μεταβι-
βαστικά. Costas G. Constan-

tinou Developments Ltd,
τηλ. 22759129, 99566638

www.costasgconstantinou.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σε τιμή ευκαιρίας παλιά
γωνιακή κατοικία στον Στρόβολο,
230 τ.μ., 3 υπν., με 3 w.c., κ/θ,
a/c, πλυσταριό και ανεξάρτητο
στούντιο 33 τ.μ. Εμβαδόν οικο-
πέδου 502 τ.μ. Για περισσότερες
πληροφορίες στο 99629402.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Οικίες: Μακε-
δονίτισσα 4 υπν., 5 χρόνων,
πάροδος Αιπείας 4 υπν. και
δωμάτιο υπηρεσίας, μεγάλη
οικία πίσω από το Hilton Park,
οικία 3/4 οικόπεδο, Μακεδο-
νίτισσα, 4 υπν., παρά το γή-
πεδο ΑΠΟΕΛ με 3 υπν., Μα-
κεδονίτισσα 4 υπν., σε σωστό
οικόπεδο. Οικόπεδα: Στην
Πεύκου, 3 οικόπεδα στη Μα-
κεδονίτισσα, 2 οικόπεδα πίσω
από το Hilton Park και οικό-
πεδο στο Intercollege. ΛΟΪ-
ΖΟΣ ΣΑΒΒΑ, Εγγεγρ. Αδει-
ούχος Κτημ., Α.Μ. 14, τηλ.
22666785, 99635908.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ολοκαίνουργια διαμερίσμα-
τα: Στα Λατσιά 1 και 2 υπν.
από €87.150. Στον Άγιο Αν-
δρέα, Λευκωσία, 2 υπν. με

τίτλο ιδιοκτησίας από
€162.750. Ετοιμοπαράδοτο
διαμέρισμα με τίτλο ιδιοκτη-
σίας 2 υπν. στη Λευκωσία
(πάροδος Καλλιπόλεως).

Τιμή €162.750. Στο κέντρο
της Λευκωσίας οροφοδιαμερί-

σματα 4 υπν. από €424.000
(στις τιμές συμπεριλαμβάνεται
5% ΦΠΑ). Δωρεάν μεταβιβαστι-
κά. Costas G. Constantinou De-

velopments Ltd, τηλ.
22759129, 99566638 www.co-

stasgconstantinou.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ 3 υπνοδωματίων
σε ήσυχη γειτονιά στο Πλατύ
Αγλαντζιάς, με πληρωμένο τον
ΦΠΑ, θέρμανση, αποθήκη και
δικό του στεγασμένο χώρο στάθ-
μευσης. Τιμή ευκαιρίας: €183.000.
Για περισσότερες πληροφορίες
τηλ. 96894111.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στον Άγιο
Δομέτιο 100τ.μ., με 2 υπν., πλή-
ρως εντοιχισμένη κουζίνα, a/c,
blinds, 4 χρόνων, με τίτλο. Για
πληροφορίες τηλ. 99977694.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη διαμέρισμα
1 υπν. 63τ.μ., σε διώροφο και-
νούργιο μοντέρνο κτίριο, 50μ. από
τον κυκλικό κόμβο Τσερίου, Λεωφ.
Τσερίου 193, υποδαπέδια κ/θ πε-
τρελαίου, a/c, θερμοπρόσοψη, η/θ,
πιεστικό, w.c., γρανίτης, υπόγειος
χώρος στάθμευσης. Τιμή €100.000
συμπεριλαμβανομένου και του
ΦΠΑ. Τηλ. 97626291. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα/οικίες:
Ακρόπολη 2 υπν., 3 υπν.,
€100.000 έκαστο, 3 υπν., ισόγειο
Λακατάμεια 110 τ.μ. κήπο ολο-
καίνουργιο, Λυκαβηττός 3 υπν.,
τεράστιες βεράντες €135.000,
Στρόβολος 2 υπν., παρκέ
€130.000, Αγλαντζιά 1 υπν., μον-
τέρνο €88.000, οροφοδιαμέρι-
σμα-ρετιρέ, Στρόβολος, μίνιμαλ,
τεράστιες βεράντες roof garden
€395.000. Οικίες: Στρόβολος, 4
υπν., κ/θ, κλιματισμός, μοντέρνο
€270.000, Λατσιά Λεβάντε 4 υπν.
270 τ.μ., πολυτελείας €490.000
(συζ.), Λακατάμεια 4 υπν., ανε-
ξάρτητη, 220τ.μ., τζάκι €280.000,
Τσέρι 3 υπν., σοφίτα, τζάκι, μον-
τέρνο  €250.000. Φωτογραφίες
www.markidesestates.com Κώ-
στας Μαρκίδης, Εγγ. Κτημ. ΑΜ
487, Α/Α Ε/16, τηλ. 99464764,
22378898.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ωραίο οικιστικό τεμάχιο
(13 δεκάρια) στη Βυζακιά, απέ-

ναντι από ξωκκλήσι. Τηλ.ο:
99333881.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα: Στρό-
βολος 529τ.μ., ΣΔ90%, €370.000,
Ανθούπολη, Λόφος Μαντά, γω-
νιακό, ΣΔ 90% €240.000, Μακε-
δονίτισσα, απέντι από Intercol-
lege, €400.000, Λατσιά Καλλιθέα
780τ.μ., γωνιακό κατάλληλο για
3-5 οικίες €420.000 συζ. Καϊμακλί
345τ.μ., ΣΔ 120%, 3 όροφοι,
€200.000 συζ. Αγλαντζιά κοντά
στον Ορφέα, για 3ώροφη πολυ-
κατοικία, ΣΔ120% €450.000. Ψη-
μολόφου σε αδιέξοδο, 517 τ.μ.,
ΣΔ 90% από €175.000. Καλλιθέα
υπό διαχωρισμό, 521 τ.μ.
€170.000 συζ. Έγκωμη, απέναντι
από Απολλώνειο, 540τ.μ., ΣΔ
90%, €450.000 συζ. Αγλαντζιά
Δορυφόρος, ΣΔ 120% (+20%),
680τ.μ., €550.000. Εμπορικό Λα-
κατάμεια, 432τ.μ., ΣΔ120%,
€520.000συζ. Κώστας Μαρκίδης,
Εγγ. Κτημ. ΑΜ 487, Α/Α Ε/16,
τηλ. 99464764, 22378898
www.markidesestates.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙΑ 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ χωράφια: Λακατά-
μεια οικιστικό, ΣΔ 90%, 3429τ.μ.
€690.000, Αγροκηπιά 4683τ.μ.
ΣΔ 10%, ύψωμα,  €55.000, Λα-
γουδερά 2462τ.μ. ΣΔ 15%
€45.000 & 11689τ.μ. €119.000,
Πολιτικό 182τ.μ. ΣΔ 120%
€42.000, Καταλυόντας 1450τ.μ.
ΣΔ 10% με δρόμο και ρεύμα
€59.000, Πέρα 8697τ.μ. με δρόμο
και ρεύμα ΣΔ 10% €230.000 &
3679τ.μ. €45.000, Καμπιά 2676τ.μ.
€39.000 & 2007τ.μ. ΣΔ 90% με
δρόμο €180.000, Καπέδες
3425τ.μ. €39.000 & 1673τ.μ. ΣΔ
90% εντός του χωριού €189.000,
Τσέρι - Μαρκί 6780τ.μ. επί λεω-
φόρου €350.000, Μαρκί 7270τ.μ.
με δρόμο €320.000, Καπέδες
2899τ.μ. ΣΔ 90% €200.000. Co-
stas Markides Commission Αgen-
cy Ltd, AM 487, AΡ. ΑΔ 16/E,
τηλ. 22378898, 99653777.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τεμάχιο γης στον Άγιο
Θεόδωρο Πιτσιλιάς. Εμβ.752 τ.μ.
εντός της πολεοδομικής ζώνης
Η2, η οποία είναι ζώνη κατοικίας
και επιτρέπει ανώτατο συντελεστή
δόμησης 90%, κάλυψη 50% σε
δύο ορόφους 8,30 ύψος. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες στο τηλ.
99680945. Τιμή συζητήσιμη.

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαμέ-
ρισμα 1 υπν., μεγάλη βεράντα
(35τ.μ.), περιοχή Κώστα Θεο-
δώρου (πάροδος Περικλέους).
Διαθέτει ηλεκτρικά shutters, κεν-
τρική θέρμανση, κλιματιστικά,
παρκέ , καλυμμένο χώρο στάθ-
μευσης. Ενοίκιο €375. Τηλ.:
99433617.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινούργιο στούντιο
στον Στρόβολο με θέα, επιπλωμένο,
air condition, blinds, πιεστικό, in-
ternet. Ενοίκιο €250, συζητήσιμη.
Πληροφορίες: 99697637.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στούντιο ισόγειο
στην Αγλαντζιά, περιοχή Σοπάζ,
πλήρως επιπλωμένο με όλες τις
ηλεκτρικές συσκευές. Ενοίκιο €330
τον μήνα. Μεσίτες αποκλείονται.
Τηλ. 99429252.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα
& οικίες: Ακρόπολη/ Στρόβο-
λο/Αγλαντζιά 1 υπν. από €300,
Ακρόπολη 3 υπν., 140τ.μ., κ/θ,
κλιματισμό €450, Έγκωμη 3
υπν., 200 τ.μ., παρκέ πάτωμα
πολυτελές €650, Αγλαντζιά και-
νούργιο 2 υπν., μοντέρνο €300,
Αγλαντζιά 3 υπν., ισόγειο, ανα-
καινισμένο, €500, Στρόβολο,
ρετιρέ πολυτελείας 3 υπν. €1200,
Ακρόπολη υπερπολυτελείας,

παρκέ VRV system, €1500, Λα-
τσιά οικία 3 υπν., διώροφη, μον-
τέρνα €600, Στρόβολο, 4 υπν.,
πισίνα, μοντέρνο €1200, Έγκωμη
μονοκατοικία, 2 οικόπεδα, 5 υπν.,
πολυτελείας €1800. Κ. Μαρκίδης,
Εγγ. Κτημ. ΑΜ 487 ΑΑ Ε16,
τηλ. 22378898, 99464764.

ENOIKIAZΟΝTAI ΟΙΚΙΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικία 240τ.μ. στην
Έγκωμη, απέναντι από το HIL-
TON PARK. Αποτελείται από 4
υπνοδωματια συν μεγάλη σοφίτα
(υπνοδωμάτιο Υπηρεσίας), σα-
λόνι, τραπεζαρία, καθιστικό, με-
γάλη κουζίνα, 2 μπάνια, 3 απο-
χωρητήρια, πίσω αυλή περιφραγ-
μένη, καθώς και καλυμμένο χώρο
στάθμευσης. Για περισσότερες
πληροφορίες στο τηλ. 99454191.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία 1
υπνοδωματίου με αυλή, σε ήσυ-
χη περιοχή κοντά στο Μετρό
στη Λακατάμεια. Τιμή €290. Για
περισσότερες πληροφορίες τηλ.
99651472.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγεια κατοικία
3 υπν. (1 κυρίως με μπάνιο), μπά-
νιο, μεγάλη σαλοτραπεζαρία, με-
γάλη κουζίνα, 2 βεράντες, γκαράζ,
ανεξάρτητη κεντρική θέρμανση,
κλιματισμός (air condition), εξαι-
ρετική κατάσταση (παρκέ, μάρμαρο
κτλ.), περιοχή Λυκαβηττός (πολύ
κοντά στο Πανεπιστήμιο). Τιμή
λογική. Τηλ. 99686486, 99626480.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικία 3 υπν. (1ος
όροφος), με χώρο στάθμευσης
και αυλή, πλησίον του Πανεπι-
στημίου στην Αγλαντζιά. Τηλ.:
99647947, 99049554.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη ετοιμοπα-
ράδοτο κατάστημα ολόκληρο ή
μισό, 440τ.μ. (ισόγειο, ημιώροφος,
υπόγειο), 50μ. από τον κυκλικό
κόμβο Τσερίου, Λεωφ. Τσερίου
193. Τηλ. 97626291.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στη
Λακατάμεια, Λεωφ. Μακαρίου
Γ΄ 288Α. Ενοίκιο €200 τον μήνα.
Για πληροφορίες τηλ.
99496161.

ENOIKIAZΟΝTAI ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο στον Πα-
ρισσινό, Λεωφόρος Αρχαγγέλου
46, πλησίον συγκροτήματος ΔΙΑ,
1ος όροφος σε διώροφο κτίριο,
εμβ. 150 τ.μ., κατάλληλα διαχω-
ρισμένο με κουζίνα, 2 w.c., κλιμα-
τιστικά και χώρους στάθμευσης.
Διαθέτει υπερυψωμένο πάτωμα
και κεντρικό σύστημα ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών. Πρόσοψη προς
τη λεωφόρο και πρόσβαση και
από την οδό Λαπήθου με πεζο-
δρόμιο. Για πληροφορίες, τηλ.
99514797.

ΛΕΜΕΣΟΣ

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΛΕΜΕΣΟΣ - Ενοικιάζεται διαμέρι-
σμα 185 τ.μ., με θέα τη θάλασσα
(5 λεπτά με τα πόδια), αποθήκη,
εντοιχισμένη κουζίνα, θερμοσυσ-
σωρευτές, α/c, ενιαίος χώρος σα-
λόνι-κουζίνα, ιδιωτικός χώρος στάθ-
μευσης, ιδιωτική αποθήκη στο ισό-
γειο. Για πληροφορίες 99430041.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Διαμέρισμα 65 τ.μ.
στον Πεντάδρομο, διαχωρισμένο
σε τρία ανεξάρτητα στούντιο και
με εισόδημα €880 μηνιαίως, στον

τέταρτο όροφο με θέα τη θάλασσα,
σε καλή κατάσταση. Τιμή πώλη-
σης €63.000. Επίσης πωλούνται
οικόπεδα 720 τ.μ. (80% Σ.Δ.) και
950 τ.μ. (60% Σ.Δ.) με τίτλους,
σε ύψωμα στην Αγία Φύλα και
έχουν θέα τη θάλασσα. Τιμή ευ-
καιρίας. Αποταθείτε: 99672736.

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο δρος
Χρίστου Α. Θεοδούλου, στη Λάρ-
νακα, ζητά να προσλάβει δικηγόρο
με πλήρη απασχόληση από τις
15 Δεκεμβρίου 2013. Απαιτού-
μενα προσόντα: Eγγεγραμμένος
δικηγόρος στην Κύπρο με του-
λάχιστον 3ετή δικαστηριακή πεί-
ρα, άριστη γνώση ελληνικής και
αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρο-
νικού υπολογιστή, ευχάριστη
προσωπικότητα, οργανωτικές
και διοικητικές ικανότητες. Μι-
σθός ανάλογως προσόντων. Για
προσωπική συνέντευξη, οι εν-
διαφερόμενοι/νες παρακαλούνται
να αποστέλλουν βιογραφικό ση-
μείωμα στην κ. Μυρούλα Γε-
ωργίου, ηλεκτρονική διεύθυνση:
c.a.theodoulou@cytanet.com.cy

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2
υπνοδωματίων, περιοχή λιμανιού
Λάρνακας. Για πληροφορίες τηλ.
99245086.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για περίοδο 8
μηνών μεζονέτα, 20 χρονών,
πάνω/κάτω (πάνω υπνοδωμάτιο
και μπάνιο, κάτω καθιστικό με
κουζίνα) στο συγκρότημα διαμε-
ρισμάτων FRIXOS, 1 υπν., επι-
πλωμένη, με 2 A/C στη Λάρνακα,
περιοχή Ορόκλινης, στον δρόμο
Λάρνακας - Δεκέλειας, πίσω από
τον Πυροσβεστικό Σταθμό. Ενοίκιο
€250. Τηλ. 99386822.

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Καλλιόπης
Μούσιη και του Οδυσσέα Κου-
τσόφτα, από το Παραλίμνι, ζητά
να προσλάβει οικιακή βοηθό για
να φροντίζει τα δύο παιδιά τους
και την οικίας τους, με αρκετά
καλούς όρους εργασίας. Οι εν-
διαφερόμενες να αποτείνονται
στην Orthodoxou Employment
Bureau, τηλ. 23742225.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2 υπν.
στο Παγκράτι, πλήρως επιπλω-
μένο, στον 2ο όροφο, κοντά σε
δημόσιες συγκοινωνίες και σε ήσυ-
χη περιοχή. Κατάλληλο για φοι-
τητές. Ενοίκιο €380 τον μήνα. Τηλ.
99489728.

ENOIKIAZETAI στην Αθήνα-Πα-
νεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Δια-
μέρισμα  60 τ.μ.,  4ος όροφος,
ασφαλές, ήσυχο και φωτεινό. Ιδα-
νικό για φοιτητές, σε άριστη κατά-
σταση. Τιμή €280. Πληροφορίες:
Τηλ. 99880198.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ παιδικά παραμύ-
θια απευθείας από τον συγγρα-
φέα. Τηλ. 99337661 ή 22334528
(Βάκης).
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