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ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ SALES MANAGER ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ
Ή ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Απαραίτητα προσόντα:

Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
Καλή γνώση computers (Word, Excel, Microsoft Office) 
Καλή χρήση των social media (Facebook page, Instagram) 
Οργανωτικά skills 
Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας 
Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 

ΜΙΣΘΟΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Προηγούμενη πείρα σε παρόμοιο πόστο θα θεωρηθεί επιπλέον
προσόν. 

ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 97874343

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για υδραυλικά, επιδιορθώσεις, 
κεντρικές θερμάνσεις, 

σέρβις, αλλαγή ντεποζίτων έλεμεντ

Τηλεφωνήστε: 
99436196, 22350866 
Γιάννος Βαλανίδης

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ

Πτυχιούχος του Αριστοτέλειου Πανεπι-

στημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχια-

κό δίπλωμα στη μετάφραση (Πανεπι-

στήμιο Swansea), αναλαμβάνει μετα-

φράσεις από τη Γαλλική και Αγγλική

στην Ελληνική και αντίστοιχα. 

Τηλέφωνο 96552471

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Πολύπειρος κειμενογράφος και διορθωτής, από-
φοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, με μα-
κρόχρονη θητεία στα ΜΜΕ, αναλαμβάνει τη
διόρθωση και γλωσσική επιμέλεια παντός τύπου
κειμένων στην ελληνική γλώσσα.

Για πληροφορίες, τηλ. 99346737

C&R FLOOR
- CLEANERS
* ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Μαρμάρων, μαρμαρίνων, μω-
σαϊκών (Η κρυσταλλοποίηση που
χρησιμοποιείται δεν κλείνει τους
πόρους)

* ΤΡΙΨΙΜΟ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑ
Μαρμάρων, μαρμαρίνων, μω-
σαϊκών 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
Τηλ.: 22751726, 99643650
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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

ΖΗΤOYNΤΑΙ
Διεθνής Εταιρεία

ζητά άτομα στον

τομέα υγιεινής

διατροφής για

επαρχία

Λευκωσίας. Μερική

απασχόληση από

€300-€800 και

ολική απασχόληση

€800-€2000.

Για πληροφορίες 

στο τηλ.

99208170

ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Το Ίδρυμα «Άγιος Στέφανος» για Άτομα με Νοητική
Αναπηρία ζητά να προσλάβει δυναμικό άτομο με διοικη-
τικές ικανότητες, για τη θέση του Διευθυντή/τρίας.

Απαιτούμενα Προσόντα:
Αναγνωρισμένο δίπλωμα ή πιστοποιητικό τριετούς του-
λάχιστον φοίτησης στην Κοινωνική Εργασία ή στη Διεύ-
θυνση Ιδρυμάτων Κοινωνικής Ευημερίας ή στην Κοινω-
νιολογία ή στην Ψυχολογία ή στην Εργασιοθεραπεία ή
στην Ψυχιατρική ή στην Ιατρική ή στη Νοσηλευτική ή στη
Φυσικοθεραπεία ή στη Γεροντολογία.
Ικανότητα άριστης επικοινωνίας προφορικής και γρα-
πτής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Πολύ καλή γνώση του Microsoft Office, χρήση διαδι-
κτύου και e-mail.
Εξειδίκευση στη Διοίκηση Οργανισμών ή άλλο συναφές
θέμα ή προϋπηρεσία σε διοικητική θέση σε οργανισμό
προσφοράς παρόμοιων υπηρεσιών θα θεωρηθεί επι-
πρόσθετο προσόν.

Διαδικασία Αίτησης για τη θέση:
Αποστολή πλήρους βιογραφικού σημειώματος με αντί-
γραφα όλων των πιστοποιητικών σε κλειστό φάκελο μέ-
χρι την 7η Φεβρουαρίου 2014, στη διεύθυνση του Ιδρύ-
ματος, ή στο e-mail agiostefanos@cytanet.com.cy.
Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του
Ιδρύματος, http://agiostefanos.com.cy

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Καθηγήτρια απόφοιτος αγγλικού 

πανεπιστημίου διδάσκει 

αγγλικά όλων των επιπέδων.

Για πληροφορίες τηλέφωνο

99530971, Λευκωσία

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Πωλείται οικόπεδο εμβαδού 532 τ.μ

στο Επισκοπειό.

Σοβαρές προτάσεις μόνο.

Πληροφορίες τηλ. 99428496
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ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΖΗΤΟΥΝ γνωριμία γάμου: Δε-
σποινίδα 30 ετών, κάτοικος Πά-
φου, κολεγιακής μόρφωσης,
εξαιρετικής εμφάνισης (ύψος
1,65, βάρος 50 κιλά), μη καπνί-
στρια, ευγενική, ευαίσθητη, με
χιούμορ, αγάπη στην οικογένεια
και πολύ καλή οικονομική κα-
τάσταση ζητά γνωριμία γάμου
με κύριο 30-37 ετών, ελεύθερο,
από Πάφο ή Λεμεσό, καλής εμ-
φάνισης και χαρακτήρα, μορ-
φωμένο με γραφειακή κυβερ-
νητική ή άλλη καλή εργασία.
Δύο κυρίες διαζευγμένες 51
ετών, κάτοικοι Πάφου, εμφανί-
σιμες, κοινωνικές, ευχάριστου
χαρακτήρα, μη καπνίστριες, η
μια απόφοιτος Ξενοδοχειακής
Σχολής και η άλλη Λυκείου, ζη-
τούν γνωριμία γάμου με κυρίους
50-58 ετών από οποιαδήποτε
πόλη της Κύπρου, έντιμους, εμ-
φανίσιμους, με τακτική εργασία
και μη καπνιστές. Γραφείο «ΤΥ-
ΧΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ», 99465653,
www.meetmecyprus.com

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ Χορού Σιακαλλή. Νέα
Tμήματα. Ελληνικοί Λαϊκοί:
(Χασάπικο, Ζεϊμπέκικο...). LA-
TIN: (Salsa, Bachata...). Ειδικά
τμήματα: Belly Dance, Argen-
tine Tango. Για πληροφορίες,
τηλ. 7000 - 0303 ή επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα μας www.sha-
kallis.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 εισαγω-
γικές εξετάσεις. Τηλεφωνήστε:
99355481, Χαρά (περιοχή Λα-
κατάμειας).

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ ΙΑ-
ΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΤΔ”, με Αρ.
Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.)
1256037/1/8610, ζητά να προσ-
λάβει Τεχνικό Εξωσωματικής Κυ-
κλοφορίας με αρκετά καλούς
όρους εργασίας, όχι χαμηλότε-
ρους από τη σχετική συλλογική
σύμβαση. Οι ενδιαφερόμενοι/νες
να αποτείνονται στο Επαρχιακό
Γραφείο Εργασίας Λευκωσίας,
τηλ. 22403000.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ ΙΑ-
ΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΤΔ”, με Αρ.
Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.)
1256037/1/8610, ζητά να προσ-
λάβει Τεχνικό Εξωσωματικής Κυ-
κλοφορίας με αρκετά καλούς
όρους εργασίας, όχι χαμηλότε-
ρους από τη σχετική συλλογική
σύμβαση. Οι ενδιαφερόμενοι/νες
να αποτείνονται στο Επαρχιακό
Γραφείο Εργασίας Λευκωσίας,
τηλ. 22403000.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Αγλαΐας
Γκαράνη, από τη Λευκωσία,
ζητά να προσλάβει οικιακή βοη-
θό, η οποία θα διαμένει εντός
της οικίας τους και θα κάνει
όλες τις εργασίες του σπιτιού
με αρκετά καλούς όρους εργα-
σίας, όχι χαμηλότερους από τη
σχετική νομοθεσία. €427 κα-
θαρά κάθε μήνα, δωρεάν δια-
μονή, διατροφή, ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη και κοινω-
νικές ασφαλίσεις. Οι ενδιαφε-
ρόμενες να αποτείνονται στο
Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας SPOTCY-
CRISTS SERVICES, A. TSAN-
GARIDES, Αρ. Άδειας 155, τηλ.
22352900, 99512430.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Χριστιάνας
Καράπασιη, από τη Λευκωσία,
ζητά να προσλάβει οικιακή βοη-
θό, η οποία θα διαμένει εντός
της οικίας τους και θα κάνει όλες
τις εργασίες του σπιτιού με αρ-
κετά καλούς όρους εργασίας,
όχι χαμηλότερους από τη σχετική
νομοθεσία. €427 καθαρά κάθε
μήνα, δωρεάν διαμονή, διατροφή,
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
και κοινωνικές ασφαλίσεις. Οι
ενδιαφερόμενες να αποτείνονται
στο Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας SPOT-
CYCRISTS SERVICES, A.
TSANGARIDES, Αρ. Άδειας 155,
τηλ. 22352900, 99512430.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Ανδρέα Σω-
τηρίου, από τα Λατσιά, ζητά να
προσλάβει οικιακή βοηθό που
θα διαμένει εντός της οικίας τους
και θα κάνει όλες τις οικιακές ερ-
γασίες, με αρκετά καλούς όρους
εργασίας, όχι χαμηλότερους από
τη σχετική νομοθεσία. €314 κα-
θαρά κάθε μήνα, δωρεάν διαμονή,
διατροφή, ιατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψη και κοινωνικές ασφαλί-
σεις. Οι ενδιαφερόμενες να απο-
τείνονται στο Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας
OMEGA SERVICES AGENCY,
Άδεια 159, κ. Ευάγγελος Λουκά,
τηλ. 22373376, 99220947.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φροντίδα
βρέφους ηλικίας 7 μηνών στην
οικία του. Προηγούμενη πείρα
απαραίτητη. Απαιτείται σύσταση
από προηγούμενο εργοδότη.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
99386931, 97778757.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ επειγόντως για άμε-
ση ενοικίαση: Διαμέρισμα Λατσιά,
Γέρι, Λακατάμεια 2 υπν., επι-
πλωμένο μοντέρνο. Οικία μον-
τέρνα 4 υπν. Αγλαντζιά, Στρό-
βολο, Κέντρο. Οικία Μακ/σσα,
Έγκωμη, Αρχάγγελο 4, 5 υπν.,
και μικρότερες οικίες Λακατάμεια,
Λατσιά, Στρόβολο για Κύπριους
και ξένους. Επίσης διαμερίσματα
1, 2, 3, 4 υπν. για ενοικίαση και
αγορά. Κώστας Μαρκίδης,  Εγγρ.
Κτηματομεσίτης, ΑΕ 487, ΑΑ
Ε/16, τηλ. 22378898, 99464764.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΕΣ

MΟΝΑΔΙΚΗ κατοικία 220τ.μ., σε
οικοπεδο 500τ.μ., χώρος πρασί-
νου και πισίνας, πολυτελές ma-
ster, σε κάθε υπνοδωμάτιο προ-
σωπικό μπάνιο. Τζάκι, κ/θ, a/c,
μεγάλος χώρος στάθμευσης, ηλε-
κτρική γκαραζόπορτα-καγκελό-
πορτα. Βρίσκεται σε καταπράσινη
περιοχή στο Ακάκι, μόλις 10
λεπτά από τη Λευκωσία. ΧΩΡΙΣ
μεταβιβαστικά, 5% ΦΠΑ. ΜΟΝΟ
€239.900!!!  ZENIOS ZEUS LTD,
τηλ. 99220322. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 
κατοικίες μοντέρνου 

σχεδιασμού 
4 υπν. στη Μακεδονίτισσα,
στο Γέρι 3 υπν. & σοφίτα
και στα Λατσιά 4 υπν. και

σοφίτα.  Δωρεάν 
μεταβιβαστικά. 

COSTAS G. CONSTANTINOU
DEVELOPMENTS LTD,

τηλ.: 22759129, 99566638
www.costasgconstanti-

nou.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σε τιμή ευκαιρίας πα-
λιά γωνιακή κατοικία στον Στρό-
βολο, 230 τ.μ., 3 υπν., με 3 w.c.,
κ/θ, a/c, πλυσταριό και ανεξάρ-
τητο στούντιο 33 τ.μ. Εμβαδόν
οικοπέδου 502 τ.μ. Για περισ-
σότερες πληροφορίες στο
99629402.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Οικίες: Μακεδο-
νίτισσα 4 υπν., 5 χρόνων, πά-
ροδος Αιπείας 4 υπν. και δωμάτιο
υπηρεσίας, μεγάλη οικία πίσω
από το Hilton Park, οικία 3/4 οι-
κόπεδο, Μακεδονίτισσα, 4 υπν.,

παρά το γήπεδο ΑΠΟΕΛ με 3
υπν., Μακεδονίτισσα 4 υπν., σε
σωστό οικόπεδο. Οικόπεδα: Στην
Πεύκου, 3 οικόπεδα στη Μακε-
δονίτισσα, 2 οικόπεδα πίσω από
το Hilton Park και οικόπεδο στο
Intercollege. ΛΟΪΖΟΣ ΣΑΒΒΑ,
Εγγεγρ. Αδειούχος Κτημ., Α.Μ.
14, τηλ. 22666785, 99635908.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 
ολοκαίνουρια διαμερίσματα:

Στα Λατσιά 1 & 2 υπν.,
στον Άγιο Ανδρέα, Λευκω-
σία 2 υπν. με τίτλο ιδιοκτη-

σίας,  ετοιμοπαράδοτο 2
υπν. με τίτλο ιδιοκτησίας
στη Λευκωσία (πάροδος

Καλλιπόλεως)
και στο κέντρο της Λευκω-

σίας, οροφοδιαμερίσματα 4
υπν.  Δωρεάν μεταβιβαστι-
κά.  COSTAS G. CONSTANTI-
NOU DEVELOPMENTS LTD,
τηλ. 22759129, 99566638

www.costasgconstanti-
nou.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα:
Ακρόπολη 2 υπν. του 2003
€100.000 και 3 υπν. πλήρως
ανακαινισμένο του 2001, μον-
τέρνο €180.000, Λυκαβηττός 3
υπν., τεράστιες βεράντες
€135.000, Δασούπολη 2 υπν.,
8 χρονών €130.000, Αγλαντζιά
1 υπν. Πανεπιστημιούπολη του
2005, €78.000, Στρόβολο  ορο-
φοδιαμέρισμα μίνιμαλ τεράστιες
βεράντες και roof garden
€395.000 και 3 υπν. του 1997,
πάροδος Περικλέους €135.000.
Οικίες: Δασούπολη 4 υπν. και
σοφίτα, 250τ.μ., τζάκι, παρκέ,
σε οικόπεδο 270τ.μ., Στρόβολο
4 υπν., κ/θ, κλιματισμός/ μον-
τέρνο €270.000, Λακατάμεια 4
υπν., ανεξάρτητη 220τ.μ. τζάκι
€280.000, Τσέρι 4 υπν., σοφίτα,
260τ.μ., ανεξάρτητη, υπό ανέ-
γερση, τιμή ευκαιρίας €260.000
και 3 υπν. γωνιακή του 2011
€205.000, Αγλαντζιά 4 υπν. και
σοφίτα, του 2007, κ/θ, κλιματι-
σμός, παρκέ, €370.000 συζητή-
σιμη. Κ. Μαρκίδης  E/16, ΑΜ487,
τηλ. 22378898, 99464764
www.markidesestates.com 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ 3 υπνοδωμα-
τίων 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 πλη-
ροφορίες 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 πετρελαίου, a/c, θερμοπρό-
σοψη, η/θ, πιεστικό, w.c., γρανίτης,
υπόγειος χώρος στάθμευσης.
Τιμή €100.000 συμπεριλαμβα-
νομένου και του ΦΠΑ. Τηλ.
97626291. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα: Μακε-
δονίτισσα 549τ.μ., ΣΔ 100%, για
3 ορόφους, €550.000, Πέρα με
τίτλους, 583τ.μ., ΣΔ 90%
€104.000 & 998τ.μ. ΣΔ 60%
€149.000, Καπέδες με τίτλους
549τ.μ. ΣΔ 60% €99.000 &
961τ.μ.ΣΔ 60% €149.000, Αγλαν-
τζιά, περιοχή Περνέρα σε ύψωμα,
615τ.μ., €320.000, Παλουριώτισ-
σα ΣΔ 140%, 631τ.μ., για 4 ορό-
φους, €540.000 & για αντιπαροχή
γωνιακό απέναντι από LIDL
660τ.μ. ΣΔ 140%, Λακατάμεια,
περιοχή Πεύκου, 568τ.μ., ΣΔ

60%, €170.000, Στρόβολο, πά-
ροδος Αθηνών, γωνιακό, ΣΔ
100%, 492τ.μ., €400.000 συ-
ζητήσιμη, Αρχάγγελος-Λακατά-
μεια, κοντά στη λίμνη Μαγκλή,
από €250.000, Ακρόπολη -
Υπουργείο παιδείας, 623τ.μ. ΣΔ
140%, €750.000, Τσέρι γωνιακό,
ΣΔ 60%, μεγάλη πρόσοψη,
522τ.μ. €220.000. Costas Mar-
kides Commission Agency LTD,
AM487, AΡ.ΑΔ. Ε/16,
www.markidesestates.com, τηλ.
22378898, 99653777.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ωραίο οικιστικό τε-
μάχιο (13 δεκάρια) στη Βυζακιά,
απέναντι από ξωκκλήσι. Τηλ.ο:
99333881.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙΑ 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Χωράφια: Λακα-
τάμεια οικιστικό, ΣΔ 90%,
3429τ.μ., €690.000, Αγροκηπιά
4683τ.μ., ΣΔ 10%, ύψωμα,
€55.000, Λαγουδερά 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% εν-
τός του χωριού €189.000, Τσέρι
- Μαρκί 6780τ.μ. επί λεωφόρου
€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,
www.markidesestates.com, 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 στούντιο ισόγειο
στην Αγλαντζιά, περιοχή Σοπάζ,
πλήρως επιπλωμένο με όλες τις
ηλεκτρικές συσκευές. Συμπερι-
λαμβάνονται τα κοινόχρηστα. Τιμή
€275. Τηλ. 99429252.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα
& οικίες: Αγλαντζιά: Διαμ. 3 υπν.
ισόγειο, ανακαινισμένο €550, 2
υπν. €350 &1 υπν. €300. Δα-
σούπολη: 2 υπν. επιπλωμένο
€450 και 3 υπν. ρετιρέ με τζάκι,
επιπλωμένο, μεγάλες βεράντες.
Λατσιά: 2 υπν. καινούργιο, μον-
τέρνο, 115 τ.μ., 2 wc, κ/θ, €380
(συμπ. κοιν.). Λακατάμεια: 2 υπν.
€400 επιπλωμένο, μοντέρνο,
κλιματισμό. Ακρόπολη: 4 υπν.,
μοντέρνο, πολυτελείας 200 τ.μ.
€1300, 3 υπν. επιπλωμένο, μον-
τέρνο €800, 2 υπν. €350 & 1
υπν. €300 επιπλωμένο. Οικίες:
Δασούπολη 4 υπν., γραφείο,
δωμάτιο υπηρεσίας κήπο €1600,
Στρόβολο 4 υπν, μοντέρνο, με
πισίνα €1250, Γέρι διώροφη μον-
τέρνα 3 υπν. €650 συζ., Λατσιά
3 υπν., σοφίτα, 4 χρόνων, 260
τ.μ., επιπλωμένη, μοντέρνα
€1200 και μονοκατοικία σε ένα
επίπεδο, 250 τ.μ., σωστό οικό-
πεδο, κατάλληλη για επαγγελ-
ματική στέγη €900. Κώστας Μαρ-
κίδης Εγγ. Κτημ., ΑΜ 487, Α/Α
Ε/16, τηλ. 99464764, 22378898.
www.markidesestates.com

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ η ΠΩΛΕΙΤΑΙ ορο-
φοδιαμέρισμα 2 υπν. 120τ.μ.
στην περιοχή Aγίου Δομετίου σε
άριστη κατάσταση 6 χρόνων.
Εντοιχισμένη κουζίνα, ψυγείο,
πλυντήριο, ντούς και WC στο
κυρίος υπνοδωμάτιο, θέρμανση

με ηλιακή ενέργια, Air Conditions,
ηλιακό, αποθήκη. Τιμή 400
ευρώ.Tηλ. 99699699.

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2
υπν. στην Ακρόπολη, οδός Iφι-
γενείας, δίπλα από το δημοτικό
σχολείο, σε άριστη κατάσταση,
πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα
(πλυντήριο ρούχων και πιάτων,
στεγνωτήριο ρούχων, κουζίνα,
φούρνος, ψυγείο). Μερικά έπι-
πλα, με κεντρική θέρμανση και
2 air conditions. Tιμή €530. Τηλ.
99487313.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινούργιο
στούντιο στον Στρόβολο με θέα,
επιπλωμένο, air condition,
blinds, πιεστικό, internet. Ενοίκιο
€250, συζητήσιμη. Πληροφο-
ρίες: 99697637.

ENOIKIAZΟΝTAI ΟΙΚΙΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικία 240τ.μ.
στην Έγκωμη, απέναντι από το
HILTON PARK. Αποτελείται από
4 υπνοδωματια συν μεγάλη σο-
φίτα (υπνοδωμάτιο Υπηρεσίας),
σαλόνι, τραπεζαρία, καθιστικό,
μεγάλη κουζίνα, 2 μπάνια, 3
αποχωρητήρια, πίσω αυλή πε-
ριφραγμένη, καθώς και καλυμ-
μένο χώρο στάθμευσης. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες στο
τηλ. 99454191.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγεια κατοι-
κία 3 υπν. (1 κυρίως με μπά-
νιο), μπάνιο, μεγάλη σαλοτρα-
πεζαρία, μεγάλη κουζίνα, 2 βε-
ράντες, γκαράζ, ανεξάρτητη
κεντρική θέρμανση, κλιματι-
σμός (air condition), εξαιρετική
κατάσταση (παρκέ, μάρμαρο
κτλ.), περιοχή Λυκαβηττός
(πολύ κοντά στο Πανεπιστή-
μιο). Τιμή λογική. Τηλ.
99686486, 99626480.

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.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ

Ενοικιάζεται μεγάλο διπλό
κατάστημα κατάλληλο για
φαρμακείο, προνομιούχο.

Βρίσκεται στον δρόμο 
Παλαιχωρίου - Αγρού στην

Ανθούπολη, δίπλα από 
το κατάστημα Ζορπάς.  

Για πληροφορίες, 
τηλ. 96712755.

ENOIKIAZΟΝTAI ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο στον
Παρισσινό, Λεωφόρος Αρχαγ-
γέλου 46, πλησίον συγκροτή-
ματος ΔΙΑ, 1ος όροφος σε διώ-
ροφο κτίριο, εμβ. 150 τ.μ., κα-
τάλληλα διαχωρισμένο με κου-
ζίνα, 2 w.c., κλιματιστικά και
χώρους στάθμευσης. Διαθέτει
υπερυψωμένο πάτωμα και κεν-
τρικό σύστημα ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Πρόσοψη προς
τη λεωφόρο και πρόσβαση και
από την οδό Λαπήθου με πε-
ζοδρόμιο. Για πληροφορίες,
τηλ. 99514797.

ΛΕΜΕΣΟΣ

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΛΕΜΕΣΟΣ - Ενοικιάζεται δια-
μέρισμα 185 τ.μ., με θέα τη θά-

λασσα (5 λεπτά με τα πόδια),
αποθήκη, εντοιχισμένη κουζίνα,
θερμοσυσσωρευτές, α/c, ενιαίος
χώρος σαλόνι-κουζίνα, ιδιωτικός
χώρος στάθμευσης, ιδιωτική
αποθήκη στο ισόγειο. Για πλη-
ροφορίες 99430041.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Διαμέρισμα 65
τ.μ. στον Πεντάδρομο, διαχω-
ρισμένο σε τρία ανεξάρτητα
στούντιο και με εισόδημα €880
μηνιαίως, στον τέταρτο όροφο
με θέα τη θάλασσα, σε καλή
κατάσταση. Τιμή πώλησης
€63.000. Επίσης πωλούνται οι-
κόπεδα 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 δικη-
γόρο με πλήρη απασχόληση από
τις 15 Δεκεμβρίου 2013. Απαι-
τούμενα προσόντα: Eγγεγραμ-
μένος δικηγόρος στην Κύπρο με
τουλάχιστον 3ετή δικαστηριακή
πείρα, άριστη γνώση ελληνικής
και αγγλικής γλώσσας και ηλε-
κτρονικού υπολογιστή, ευχάριστη
προσωπικότητα, οργανωτικές και
διοικητικές ικανότητες. Μισθός
ανάλογως προσόντων. Για προ-
σωπική συνέντευξη, οι ενδιαφε-
ρόμενοι/νες παρακαλούνται να
αποστέλλουν βιογραφικό σημεί-
ωμα στην κ. Μυρούλα Γεωργίου,
ηλεκτρονική διεύθυνση: c.a.th-
eodoulou@cytanet.com.cy

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ από ιδιώτη 2
καινούργια διαμερίσματα 3 υπν.
σε πολυκατοικία περιοχή Φανε-
ρωμένης στη Λάρνακα. Διαθέ-
τουν τζακούζι, θυροτηλέφωνο
με κρυφό savebox και πολλά
έξτρα. Επίσης επιπλωμένο δια-
μέρισμα 2 υπν .- γραφείο στη
Λεωφ. Μακαρίου στη Λάρνακα.
Τηλ. 99184090.

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. Ενοί-
κιο €250. Τηλ. 99386822.

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Η Γαλακτοβιομηχανία «Χρυ-

σόστομος Ηλία & Υιός (ΣΟ-

ΜΗΣ),  ζητά να προσλάβει

τυροκόμο για πλήρη απα-

σχόληση. Μισθός ικανοποι-

ητικός. Για περισσότερες 

πληροφορίες στα τηλ.

23743570 και 99627944.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 
παιδικά παραμύθια απευ-

θείας από τον συγγραφέα. 
Τηλ. 99337661 

ή 22334528 (Βάκης).

53-CMYK  01/02/2014  5:08 ΜΜ  Page 53


	51-CMYK
	52-SPOT
	53-CMYK

