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ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ
Διευθυντής/Διευθύντρια Μάρκετινγκ 

Ο Εκδοτικός Οίκος ΔΙΑ Δημόσια ΛΤΔ ζητεί να προσλάβει Διευθυντή/Διευθύντρια Μάρ-

κετινγκ με έδρα τη Λευκωσία. 

Η εργασία
➢ Καταρτισμός και υλοποίηση του πλάνου Μάρκετινγκ. 

➢ Ηγεσία της ομάδας του Μάρκετινγκ. 

➢ Ετοιμασία και παρακολούθηση διαφημίσεων και διαφημιστικών πλάνων

➢ Συντονισμός Ερευνών και Ανάλυση της Αγοράς. 

➢ Διοργάνωση Εκδηλώσεων.

➢ Ανάπτυξη των brands του οργανισμού.

➢ Ενίσχυση της εταιρικής ταυτότητας. 

Απαιτούμενα προσόντα/ικανότητες

➢ Απόφοιτος Πανεπιστημίου στο Μάρκετινγκ. 

➢ Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

➢ Εμπειρία πέντε χρόνων στον τομέα του Μάρκετινγκ, από τα οποία τουλάχιστον δύο

χρόνια σε διευθυντική θέση. 

➢ Ο κατάλληλος υποψήφιος/α είναι άτομο αξιόπιστο, πελατοκεντρικό, με άριστες επι-

κοινωνιακές ικανότητες και πολύ καλή γνώση της Αγοράς. 

➢ Ικανός χρήστης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (MS Office). 

➢ Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

Απολαβές
Προσφέρεται πολύ καλό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων. 

Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι/νες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα
στο Email: vacancies@dias.com.cy μέχρι τις 4 Μαρτίου 2014, το αργότερο.

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ
Διευθυντής/Διευθύντρια Πωλήσεων

Ο Τηλεοπτικός Σταθμός ΣΙΓΜΑ ζητεί να προσλάβει Διευθυντή/Διευθύντρια Πωλήσεων  

με έδρα τη Λευκωσία.

Η εργασία
➢ Καταρτισμός και υλοποίηση του πλάνου Πωλήσεων. 

➢ Ηγεσία της ομάδας των πωλήσεων. 

➢ Παρουσιάσεις και κλείσιμο συμφωνιών με πελάτες.

➢ Ανάπτυξη πελατολογίου και ενίσχυση σχέσεων με υφιστάμενους πελάτες.

➢ Παρακολούθηση της υλοποίησης συμφωνιών. 

Απαιτούμενα προσόντα/ικανότητες

➢ Απόφοιτος Πανεπιστημίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διαφήμιση, Μάρκετινγκ ή

άλλο συναφή κλάδο.

➢ Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

➢ Εμπειρία πέντε χρόνων στις πωλήσεις, από τα οποία τουλάχιστον δύο χρόνια σε δι-

ευθυντική θέση κατά προτίμηση στον χώρο της διαφήμισης ή των υπηρεσιών. 

➢ Ο κατάλληλος υποψήφιος/α είναι άτομο αξιόπιστο, πελατοκεντρικό, με άριστες επι-

κοινωνιακές ικανότητες και πολύ καλή γνώση της Αγοράς και του Μάρκετινγκ. 

➢ Ικανός χρήστης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (MS Office). 

➢ Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

Απολαβές
Προσφέρεται πολύ καλό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων. 

Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι/νες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα
στο Email: vacancies@sigma.com.cy μέχρι τις 4 Μαρτίου 2014, το αργότερο.
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The English School invites applications from suitably qualified
and experienced candidates for the following post:

Head of PE  and Sports  Department
Job Summary
The English School seeks a well-qualified and experienced teacher of PE with a proven track record
of achieving high standards to lead the department into its next exciting stage of development. The
successful candidate will be organised, possess a dynamic and creative approach to teaching,
have experience of teaching PE Secondary to “A” Level and have the necessary skills and vision
to enhance teaching and learning within the department.

Candidates should state clearly their areas of sporting expertise and achievements.

We are seeking a professional who:
Has  a Relevant Degree.
Holder of relevant PGCE will be preferred.
Excellent subject knowledge and experience in teaching GCE.
Teaching experience at a range of British independent or international school would be preffered.
Excellent command of the English Language.
Enjoys a professionally stimulating environment.
Can promote a well organized and stimulating learning environment.
Can offer enthusiasm and demonstrate a positive approach to students.
Is committed to constant improvement of an already vibrant curriculum.
Has good interpersonal skills and works well in teams.
Possesses excellent IT skills, good IWB knowledge and an interest in embedding ICT into daily

classroom experience.

Full details of the posts and an Application Form
can be downloaded from the School’s website: www.englishschool.ac.cy

Completed Application forms and a letter of application ONLY are required, to be returned
by email:

vacancies@englishschool.ac.cy

For any queries please contact the Human Resources Manager on:
Telephone: 00357-22 799515

Closing date for completed applications to reach the School by
12.00 noon on Friday 14th March 2014

Η Εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ 
ζητά να προσλάβει Γενικό Διευθυντή Ακαδημιών.

Σύνοψη ρόλου:
Να είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και ανάπτυξη των Ακαδημιών (κλιμάκια, U13, U15, U17) Παγ-
κύπρια με απώτερο στόχο την ανάπτυξη των ταλέντων και την προαγωγή τους στην U21 και την
ομάδα ανδρών.

Κύρια καθήκοντα και αρμοδιότητες:
1. Να σχεδιάζει, σε συνεννόηση με το ΔΣ, το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πλάνο ανάπτυξης

των Ακαδημιών και να διασφαλίζει την υλοποίησή του.
2. Να ορίζει, σε συνεννόηση με το ΔΣ, τον προϋπολογισμό των Ακαδημιών και να διασφαλίζει την

τήρησή του.
3. Να εκπροσωπεί τις Ακαδημίες στις αρμόδιες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού του ζητηθεί από το ΔΣ.
4. Να διασφαλίζει την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία των Ακαδημιών.
5. Να καθορίζει τα καθήκοντα του προσωπικού των Ακαδημιών και να τα αξιολογεί σε ετήσια βάση.
6. Να μεταφέρει τη φιλοσοφία, τους σκοπούς και τους στόχους των Ακαδημιών στο προσωπικό και

τα μέλη των Ακαδημιών, καθώς επίσης και στους γονείς/κηδεμόνες των μελών των Ακαδημιών,
διασφαλίζοντας ότι έχουν πλήρη επίγνωση των ευθυνών και των υποχρεώσεών τους. 

7. Να παρευρίσκεται στα παιχνίδια των Ακαδημιών και να διασφαλίζει καλή επικοινωνία και αγαστή
συνεννόηση μεταξύ του προσωπικού και των μελών των Ακαδημιών, καθώς επίσης και των γο-
νέων/κηδεμόνων των μελών των Ακαδημιών. Να παρακολουθεί την ποιότητα των παιχνιδιών και
τις διαδικασίες κατά τις μέρες των αγώνων.

8. Να προωθεί την επιμόρφωση του προσωπικού των Ακαδημιών, να εντοπίζει τις ανάγκες εκπαί-
δευσής του και να οργανώνει το πρόγραμμα ανάπτυξής του.

9. Να διασφαλίζει ότι η σχέση με τα μέλη των Ακαδημιών, ειδικότερα τα ανήλικα, είναι η κατάλληλη
και η γλώσσα και η συμπεριφορά του προσωπικού των Ακαδημιών είναι επίσης η πρέπουσα.

10. Να διατηρεί επαφές με άλλες ομάδες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με απώτερο στόχο
την προώθηση του ποδοσφαίρου και της αθλητοπρέπειας.

11. Να εξετάζει τις απαιτήσεις των μελών των Ακαδημιών και των γονέων/κηδεμόνων τους και να
διασφαλίζει ότι εκπληρώνονται, στο πλαίσιο του εφικτού.

Απαιτούμενα προσόντα:
1. Πτυχίο πανεπιστημίου με ειδικότητα στο Sport Management
2. Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
3. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
4. Άριστη γνώση εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών
5. Διοικητικές και ηγετικές ικανότητες

Αναφέρεται: Γενικό Διευθυντή εταιρείας

Υφιστάμενοι: Τεχνικός Διευθυντής Ακαδημιών και λοιπό προσωπικό Ακαδημιών

Αποστολή βιογραφικού στο info@apoelfc.com.cy ή με φαξ στο 22335865 μέχρι 3 Μαρτίου 2014.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

Παναγιώτης
Λουκά

Πτυχιούχος Γεωπόνος - Α.Π.Θ. 

Εκτελούνται:

Κηπουρικές εργασίες

Συντηρήσεις φυτών

Σχεδιασμός κήπου

Για πληροφορίες: 
Τηλ. 99372541-22509363

Loucaspanagiotis@yahoo.com

ΚΗΠΟΥΡΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Καθηγήτρια απόφοιτος αγγλικού 

πανεπιστημίου διδάσκει 

αγγλικά όλων των επιπέδων.

Για πληροφορίες τηλέφωνο

99530971, Λευκωσία

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 
ΠΕΝΤΑΣΚΑΛΑ

Πωλούνται πεντάσκαλα στους
Αγίους Τριμιθιάς, εμβαδού
7.100 τετραγωνικά μέτρα, με
δρόμο, νερό και ρεύμα.

Τηλ.: 96396954

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.

Τηλ. 99346737
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ Σχολή “Φρόσω Κυ-
ριάκου”. Παραδίδονται μαθήματα
πιάνου, φωνητικής, κιθάρας, θε-
ωρίας, αρμονίας, ιστορίας μου-
σικής, μορφολογίας, σολφέζ,
ακουστικών και μουσικής προ-
παίδειας. Δωρεάν εγγραφή, μει-
ωμένα δίδακτρα. Ανδρέα Λοΐζου
5, διαμ. 102, Κάτω Λακατάμεια.
Email: frosokyriakou@yahoo.com
Τηλ. 99980606.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ οικονομικών με
πολυετή πείρα αναλαμβάνει
μαθητές και φοιτητές οικονομι-
κών 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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για λάντζα σε
εστιατόριο στον Αρχάγγελο. Ερ-
γασία βραδινή. Για πληροφορίες
τηλ. 99446900.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ επειγόντως για άμε-
ση αγορά ή ενοικίαση οικίες και
διαμερίσματα στη Λευκωσία και
προάστια, για Κυπρίους και ξέ-
νους πελάτες μας. Αποταθείτε:
Danos Real Estate No. 1, Α.Μ.
530, Α.Α. 259/Ε, τηλ. 22317031
www.danos.com.cy

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ επειγόντως για
άμεση ενοικίαση διαμερίσματα
και οικίες, επιπλωμένα ή μη,
σε κεντρικές περιοχές της Λευ-
κωσίας (Ακρόπολη, Πλατύ, Λυ-
καβηττός, Άγιοι Ομολογητές,
Δασούπολη) για Πρεσβείες και
άλλους πελάτες του γραφείου
μας.
Κώστας Μαρκίδης, Εγγ. Κτη-
ματομεσίτης, Α.Ε. 487, Α.Α.
Ε/16, τηλ. 22378898, 99464764
www.markidesestates.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοχική οικία στο χω-
ριό Κάμπος της Τσακκίστρας,
κοντά στο μοναστήρι του Κύκ-
κου. Διαθέτει 3 υπν., 2 τζάκια
(το ένα στο κυρίως υπν.), 2
w.c., σαλόνι, κουζίνα, πλήρως
επιπλωμένο, μεγάλη αποθήκη
και αυλή. Τιμή €196.000. Επι-
κοινωνήστε στο τηλ. 99052951
(ιδιοκτήτρια).

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
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 οικοπέδου 502 τ.μ.
Για 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 Πεύ-
κου, 3 οικόπεδα στη Μακεδο-
νίτισσα, 2 οικόπεδα πίσω από
το Hilton Park και οικόπεδο
στο Intercollege. ΛΟΪΖΟΣ ΣΑΒ-
ΒΑ, Εγγεγρ. Αδειούχος Κτημ.,
Α.Μ. 14, τηλ. 22666785,
99635908.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ 2 υπν., 84τ.μ.,
με roof garden 72τ.μ., 6 ετών,
υποδαπέδια, full a/c, περιοχή
Αγίου Ανδρέα. Διαθέτει τίτλο και
δεν εφαρμόζεται ΦΠΑ. Σε περί-
πτωση αγοράς για επένδυση
παρέχεται εγγυημένο ενοίκιο 2
ετών (μπορεί να αφαιρεθεί από
την τιμή πώλησης). Τιμή €
179.000, συζητήσιμη. Πληρο-
φορίες τηλ. 99570400.

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 μεταβιβαστικά.
COSTAS G. CONSTANTINOU
DEVELOPMENTS LTD, τηλ.

22759129, 99566638  
www.costasgconstantinou.co

m

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 συζη-
τήσιμη. Κ. Μαρκίδης  E/16,
ΑΜ487, τηλ. 22378898,
99464764 www.markidesesta-
tes.com 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ 3 υπνοδω-
ματίων σε ήσυχη γειτονιά στο
Πλατύ Αγλαντζιάς, με πληρω-
μένο τον ΦΠΑ, θέρμανση, απο-
θήκη και δικό του στεγασμένο
χώρο στάθμευσης. Τιμή ευκαι-
ρίας: €183.000. Για περισσό-
τερες πληροφορίες τηλ.
96894111.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη διαμέρι-
σμα 1 υπν. 63τ.μ., σε διώροφο
καινούργιο μοντέρνο κτίριο, 50μ.
από τον κυκλικό κόμβο Τσερίου,
Λεωφ. Τσερίου 193, υποδαπέ-
δια κ/θ πετρελαίου, a/c, θερ-
μοπρόσοψη, η/θ, πιεστικό, w.c.,
γρανίτης, υπόγειος χώρος στάθ-
μευσης. Τιμή €100.000 συμπε-
ριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.
Τηλ. 97626291. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μεγάλα γωνιακά
οικόπεδα με τίτλους ιδιοκτησίας,
με όλες τις υπηρεσίες όπως
δρόμους, πεζοδρόμια, πάρκο
με παιδική χαρά, ρεύμα, νερό,
τηλέφωνα κ.ά., άνω των 750τ.μ.,
σε καταπράσινη περιοχή ανά-
μεσα Μοσφιλωτής - Κόρνου.
Τιμή €99.900. Για πληροφορίες:
Οικοδομικές Επιχειρήσεις Φραγ-
κόπουλος Λτδ, τηλ. 99699665.

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

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,
Αγλαντζιά, περιοχή Περνέρα
σε ύψωμα, 615τ.μ., €320.000,
Παλουριώτισσα ΣΔ 140%,
631τ.μ., για 4 ορόφους,
€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-Λακα-
τάμεια, κοντά στη λίμνη Μαγ-
κλή, από €250.000, Ακρόπολη
- Υπουργείο παιδείας, 623τ.μ.
ΣΔ 140%, €750.000, Τσέρι γω-
νιακό, ΣΔ 60%, μεγάλη πρό-
σοψη, 522τ.μ. €220.000. Co-
stas Markides Commission
Agency LTD, AM487, AΡ.ΑΔ.
Ε/16,www.markidesestates.co
m, τηλ. 22378898, 99653777.

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%
εντός του χωριού €189.000,
Τσέρι - Μαρκί 6780τ.μ. επί λε-
ωφόρου €350.000, Μαρκί
7270τ.μ. με δρόμο €320.000,
Καπέδες 2899τ.μ. ΣΔ 90%
€200.000. Costas Markides
Commission Αgency LTD, AM
487, AΡ.ΑΔ 16/E, www.marki-
desestates.com, τηλ. 22378898,
99653777.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τεμάχιο γης στον
Άγιο Θεόδωρο Πιτσιλιάς.
Εμβ.752 τ.μ. εντός της πολε-
οδομικής ζώνης Η2, η οποία
είναι ζώνη κατοικίας και επι-
τρέπει ανώτατο συντελεστή
δόμησης 90%, κάλυψη 50%
σε δύο ορόφους 8,30 ύψος.
Για περισσότερες πληροφορίες
στο τηλ. 99680945. Τιμή συ-
ζητήσιμη.

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαμέ-
ρισμα 2 υπνοδωματίων, ημιε-
πιπλωμένο, περιοχή Σταυρού,
Στρόβολος. Ενοίκιο €320 τον
μήνα. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες τηλ. 99576868.

ENOIKIAZETAI διαμέρισμα μη-
νιαίως ή χρονιαίως, επιπλωμέ-
νο, 1 υπν., κοντά στο κεντρικό
Πανεπιστήμιο, πάροδος Καλ-
λιπόλεως, Λυκαβηττός, γωνιακό,
στον 1ον όροφο σε μικρή πο-

λυκατοικία, άνετη σαλοτραπε-
ζαρία, μεγάλη στεγασμένη βε-
ράντα, μεγάλο υπνοδωμάτιο,
ξεχωριστή μεγάλη κουζίνα, με
η/θ, κ/θ, 2 a/c ζεστό/κρύο. Τηλ.
99338424.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στούντιο ισόγειο
στην Αγλαντζιά, περιοχή Σοπάζ,
πλήρως επιπλωμένο με όλες
τις ηλεκτρικές συσκευές. Συμ-
περιλαμβάνονται τα κοινόχρη-
στα. 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, μον-
τέρνο, κλιματισμό. Ακρόπολη: 4
υπν., μοντέρνο, πολυτελείας 200
τ.μ. €1300, 3 υπν. επιπλωμένο,
μοντέρνο €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
μοντέρνα 3 υπν. €650 συζ., Λα-
τσιά 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

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.

ENOIKIAZΟΝTAI ΟΙΚΙΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγεια οικία 2
υπν., με αυλή, στην περιοχή
Δημαρχείου Λακατάμειας. Τιμή
€350. Τηλέφωνο 99651472.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικία 240τ.μ.
στην Έγκωμη, απέναντι από
το HILTON PARK. Αποτελείται
από 4 υπνοδωματια συν με-
γάλη σοφίτα (υπνοδωμάτιο
Υπηρεσίας), σαλόνι, τραπε-
ζαρία, καθιστικό, μεγάλη κου-
ζίνα, 2 μπάνια, 3 αποχωρη-
τήρια, πίσω αυλή περιφραγ-
μένη, καθώς και καλυμμένο
χώρο στάθμευσης. Για περισ-
σότερες πληροφορίες στο τηλ.
99454191.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγεια κατοικία
3 υπν. (1 κυρίως με μπάνιο),
μπάνιο, μεγάλη σαλοτραπεζα-
ρία, μεγάλη κουζίνα, 2 βεράν-
τες, γκαράζ, ανεξάρτητη κεν-
τρική θέρμανση, κλιματισμός
(air condition), εξαιρετική κα-
τάσταση (παρκέ, μάρμαρο
κτλ.), περιοχή Λυκαβηττός
(πολύ κοντά στο Πανεπιστή-
μιο). Τιμή λογική. Τηλ.
99686486, 99626480.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη ετοιμο-
παράδοτο κατάστημα ολόκληρο
ή μισό, 440τ.μ. (ισόγειο, ημιώ-
ροφος, υπόγειο), 50μ. από τον
κυκλικό κόμβο Τσερίου, Λεωφ.
Τσερίου 193. Τηλ. 97626291.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατάστη-

μα 105 τ.μ., σε άριστη κατάστα-
ση, επί της Λεωφόρου Λάρνακος
στην Παλουριώτισσα. Εξαιρετική
βιτρίνα σε δρόμο με μεγάλη κί-
νηση. Ενοίκιο €500 τον μήνα.
Τηλ: 99143945, 99620191. 

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

ENOIKIAZΟΝTAI ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χώρος γραφείου
(30τ.μ.) εντός ιατρείου (100τ.μ.),
που ήδη λειτουργεί στη Λεωφόρο
Λάρνακος Παλουριώτισσα, με
κοινό χώρο υποδοχής, καινούρ-
γιο, πλήρως επιπλωμένο με γρα-
φείο, βιβλιοθήκη και εξεταστικό
κρεβάτι, χωρίς κοινόχρηστα.
Ενοίκιο €350 τον μήνα. Τηλ:
99776054. 

ENOIKIAZETAI γραφείο στη Λε-
ωφόρο Διγενή Ακρίτα (κέντρο
Λευκωσίας), 125 τ.μ., με υπόγειο
χώρο στάθμευσης και όλα τα
απαραίτητα. Ενοίκιο λογικό. Για
περισσότερες πληροφορίες απο-
τείνεσθε: τηλ. 22767675.

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.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ - ενοικιάζονται και-
νούργια, σύγχρονα εργαστήρια,
γραφεία και show rooms στη
Βιομηχανική Περιοχή Τσερίου,
επί του κυρίου δρόμου προς
Χαλεπιανές. Διαθέτουν τριφασικό
ρεύμα, μόνωση (sandwich pa-
nels) σε οροφή, πλαϊνά και πόρ-
τες, ατομικοί μετρητές νερού,
ηλεκτρικού, τηλεφώνου. Μεγάλος
περιφραγμένος χώρος στάθμευ-
σης για 200 αυτοκίνητα. Ευνοϊκοί
όροι αποπληρωμής. Αποταθείτε:
Danos Real Estate No. 1, Α.Μ.
530, Α.Α. 259/Ε, τηλ. 22317031
www.danos.com.cy

ΛΕΜΕΣΟΣ

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΛΕΜΕΣΟΣ - Ενοικιάζεται διαμέ-
ρισμα 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
ευκαιρίας. Αποταθείτε:
99672736.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Μάριου Μι-
τίδη, από τη Λάρνακα, ζητά να

προσλάβει οικιακή βοηθό η
οποία θα διαμένει εντός της οι-
κίας τους και θα κάνει όλες τις
οικιακές εργασίες, με αρκετά κα-
λούς όρους εργασίας, όχι χα-
μηλότερους από τη σχετική νο-
μοθεσία. €427 καθαρά κάθε
μήνα, δωρεάν διαμονή, διατρο-
φή, ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη και κοινωνικές ασφαλί-
σεις. Οι ενδιαφερόμενες να απο-
τείνονται στο Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας
SPOTCYCRISTS SERVICES,
A. TSANGARIDES, Αρ. Άδειας
155, τηλ. 22352900, 99512430.

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2
υπνοδωματίων, περιοχή λιμα-
νιού Λάρνακας. Για πληροφο-
ρίες τηλ. 99245086.

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

ΠΑΦΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΤΗΑΝΟS Group of Hotels - Pa-
phos, wishes to recruit staff in
the following position: Thanos
Holiday Hotels Ltd - Almyra (A.M.E
1060761/6/5510), Sushi Chef (2).
Thanos Club Hotels Ltd - Anassa
(A.M.E 738946/6/5510) Sushi
Chef (2). Requirements: Specia-
lists in Sushi - Chinese & Japa-
nese kitchen. Minimum 5 years
experience. An excellent remu-
neration package with benefits
will be offered to the right candi-
date. Please submit your CV to
the following address e-mail:
hrpa@thanoshotels.com 

AΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Γεωργίας
Αναστασίου, από τη Δερύνεια,
με τρία παιδιά, ζητά να προσ-
λάβει οικιακή βοηθό. Για πλη-
ροφορίες στο τηλ. 99404990.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ Ζωγραφικής. Πορτρέ-
τα από φωτογραφία. Πτυχιούχος
ζωγράφος Φλωρεντίας, Ιταλία.
Πηνελόπη Κωνσταντίνου, τηλ.
99223929.

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ  για άμεση πώ-
ληση 4 Containers Ψυγεία 40
πόδια (12 μέτρα) μήκος, σε πολύ
καλή κατάσταση. Η τιμή πώλη-
σης είναι €5.000 το ένα συν ο
ΦΠΑ. Γίνονται προσφορές απο-
δεχτές για αγορά όλων των con-
tainers μαζί ή χωριστά. Οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να επι-
κοινωνήσουν στο τηλέφωνο
22835090.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καναπές  διθέσιος
με μια πολυθρόνα, χρώματος
μπεζ (δερμάτινη), σε εξαιρετική
κατάσταση. Τιμή: €150,00. Επι-
κοινωνήστε στο τηλ. 99495094,
Αντρέας Γεωργίου.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο OPEL
ASTRA TWIN TOP CABRIO του
2007, χρώματος χρυσού, σε
άριστη κατάσταση. Τιμή €8.800.
Για πληροφορίες τηλ. 9929585.

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