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ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ

Πτυχιούχος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

με μεταπτυχιακό δίπλωμα στη μετάφραση (Πανεπιστήμιο

Swansea), αναλαμβάνει μεταφράσεις από τη Γαλλική και

Αγγλική στην Ελληνική και αντίστοιχα. 

Τηλέφωνο 96552471

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Πολύπειρος κειμενογράφος και διορθωτής, απόφοιτος της Φιλοσο-

φικής Σχολής του ΑΠΘ, με μακρόχρονη θητεία στα ΜΜΕ, αναλαμ-

βάνει τη διόρθωση και γλωσσική επιμέλεια παντός τύπου κειμένων
στην ελληνική γλώσσα.

Τηλ. 99346737

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Καθηγήτρια απόφοιτος αγγλικού 

πανεπιστημίου διδάσκει 
αγγλικά όλων των επιπέδων.

Για πληροφορίες τηλέφωνο
99530971, Λευκωσία

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Η εταιρεία QUALITYLINK LTD

ζητά να προσλάβει άτομα για θέσεις Συμβούλων.

Απαιτούμενα προσόντα:
* Απόφοιτοι σε κλάδους Ασφάλειας, Υγείας & Περι-

βάλλοντος ή σε κλάδους Μηχανικής (Πολιτικοί Μη-
χανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι
Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί) με εμπειρία στην
Επαγγελματική Ασφάλεια, Υγεία & Περιβάλλον.

* Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής
γλώσσας.

* Καλή επικοινωνία και οργανωτικές ικανότητες.
* Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Ms

Office).
* Kατοχή αναγνωρισμένων πιστοποιητικών σε θέ-

ματα επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (π.χ.
NEBOSH, IOSH κ.λπ.), θεωρείται επιπλέον προ-
σόν.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες να αποστείλουν 
τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

info@qualitylink.com.cy το αργότερο 
μέχρι τις 21/3/2014.

Παναγιώτης Λουκά 
Πτυχιούχος Γεωπόνος - Α.Π.Θ. 

Εκτελούνται: Κηπουρικές εργασίες
Συντηρήσεις φυτών Σχεδιασμός κήπου

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

ΚΗΠΟΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

C&RFLOOR - 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

Τηλ.: 22751726, 99643650

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για υδραυλικά, επιδιορθώσεις, 
κεντρικές θερμάνσεις, 

σέρβις, αλλαγή ντεποζίτων
έλεμεντ

Τηλεφωνήστε: 
99436196, 22350866 
Γιάννος Βαλανίδης

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΕΝΤΑΣΚΑΛΑ

Πωλούνται πεντάσκαλα στους Αγίους Τριμιθιάς,

εμβαδού 7.100 τετραγωνικά μέτρα, με δρόμο, 

νερό και ρεύμα.

Για πληροφορίες:Τηλ.: 96396954

Λίκνο της Λευτεριάς

Ένα ακόμη βιβλίο του αγωνιστή δημο-

σιογράφου Χαράλαμπου Χαραλαμπίδη,

για τον Απελευθερωτικό Αγώνα της

ΕΟΚΑ. Ένας ύμνος στους σκληροτρά-

χηλους πατριδολάτρες αγωνιστές του Αϊ-

Μάμα και της ευρύτερης περιοχής Πι-

τσιλιάς - Αμιάντου - Τροόδους.

Λίκνο της Λευτεριάς
Σπάνιες ιστορικές φωτογραφίες, ιστορικά

έγγραφα και ντοκουμέντα έρχονται για

πρώτη φορά στο φως.

* Το Ημερολόγιο του Αβράμη, όπως το

διέσωσε ο εθναπόστολος δάσκαλος Νι-

κόλας Χατζηκωστής.

* Αφηγήσεις αγωνιστών, άγνωστες πτυχές

της ζωής του πρώτου Ηρωομάρτυρα

της ΕΟΚΑ Ανδρέα Δημητρίου και του

ήρωα Μιχαλάκη Κουκκή.

18 μονογραφίες αγωνιστών της ΕΟΚΑ.

Το Λίκνο της Λευτεριάς
Ένα βιβλίο ύμνος 

του Αγώνα της ΕΟΚΑ
Τηλέφωνα 99375317 -

22580580
και σ’ όλα τα βιβλιοπωλεία.

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
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Ελίνας Πέ-
τρου, από τον Στρόβολο, ζητά
να προσλάβει οικιακή βοηθό, η
οποία θα διαμένει εντός της οικίας
τους και θα κάνει όλες τις οικιακές
εργασίες, 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
CP CAPITAL Labour Supply Ltd,
Άδεια 242, κ. Χαράλαμπο Προ-
κοπίου, τηλ. 22664124, 99521300.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Έλενας Σπα-
νού Αριστείδου, 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 ενδια-
φερόμενες να αποτείνονται στο
Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας SPOTCY-
CRISTS SERVICES, A. TSAN-
GARIDES, Αρ. Άδειας 155, τηλ.
22352900, 99512430.

H OIKOΓΕΝΕΙΑ της Στάλως Αθα-
νάτου - Αχιλλέως, από την Έγ-
κωμη, ζητά να προσλάβει οικιακή
βοηθό, που θα διαμένει εντός
της οικίας και θα κάνει όλες τις
οικιακές εργασίες, με αρκετά κα-
λούς όρους εργασίας, όχι χαμη-
λότερους από τη σχετική νομο-
θεσία. Καθαρός μισθός €314
μηνιαίως, δωρεάν διαμονή, δια-
τροφή, ιατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψη και κοινωνικές ασφαλί-
σεις. Οι ενδιαφερόμενες να απο-
τείνονται στο Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας
CP CAPITAL Labour Supply Ltd,
Άδεια 242, κ. Χαράλαμπο Προ-
κοπίου, τηλ. 22664124,
99521300.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Θεοδώρας
Ποταμίτου, από τη Λευκωσία,
ζητά να προσλάβει οικιακή βοη-
θό, η οποία θα διαμένει εντός
της οικίας τους και θα κάνει όλες
τις οικιακές εργασίες με αρκετά
καλούς όρους εργασίας, όχι χα-
μηλότερους από τη σχετική νο-
μοθεσία. €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.

ETAIΡΕΙΑ, λόγω επέκτασης των
εργασιών της, ζητά να προσλάβει
προσωπικό ανεξαρτήτως ηλικίας,
για εργασία, στα γραφεία της
Λευκωσίας και Λεμεσού, ως εκ-
παιδευτές σε νέα συσκευή μα-
γειρέματος. Προσφέρεται ολοή-
μερη ή μερική απασχόληση με
πρωινά ή απογευματινά ωράρια.
Προσόντα: Ευφράδεια λόγου,
γνώσεις, κλήση και πάθος στη
μαγειρική. Στείλτε βιογραφικό ση-
μείωμα στην ηλεκτρονική μας δι-
εύθυνση: business_success@ho-
tmail.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ επειγόντως για άμε-
ση ενοικίαση διαμερίσματα και
οικίες, επιπλωμένα ή μη, σε κεν-
τρικές περιοχές της Λευκωσίας
(Ακρόπολη, Πλατύ, Λυκαβηττός,
Άγιοι Ομολογητές, Δασούπολη)
για Πρεσβείες και άλλους πελάτες
του γραφείου μας. Κώστας Μαρ-
κίδης, Εγγ. Κτηματομεσίτης, Α.Ε.
487, Α.Α. Ε/16, τηλ. 22378898,
99464764 www.markidesesta-

tes.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΕΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κατοικίες: Μον-
τέρνου σχεδιασμού 4 υπν.
στη Μακεδονίτισσα, στο
Γέρι 3 υπν. & σοφίτα και

στα Λατσιά 4 υπν. & σοφίτα.
(Ξεναγήσεις και τα Σαββατο-
κύριακα).  Δωρεάν μεταβι-
βαστικά.  COSTAS G. CON-

STANTINOU DEVELOP-
MENTS LTD, 

τηλ. 22759129, 99566638
www.costasgconstantinou.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
ανεξάρτητο στούντιο 33 τ.μ. Εμ-
βαδόν οικοπέδου 502 τ.μ. Για
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: Διαμερίσματα: Λυ-
καβηττός 1 υπν. 2003 με τίτλο
€70.000, Τσέρι υπό ανέγερση ρε-
τιρέ 80τ.μ. συν 110τ.μ. βεράντες
€134.000, Έγκωμη ρετιρέ 185τ.μ.
συν 85τ.μ. roof garden, μοντέρνο,
ετοιμοπαράδοτο €340.000, Ακρό-
πολη 3 υπν. ανακαινισμένο, του
2001, μοντέρνο €180.000, Αγλαν-
τζιά 85τ.μ. 2007 €104.000, Δα-
σούπολη 2 υπν., 8 χρ. €130.000,
Στρόβολος 3 υπν. του 1997, πά-
ροδος Περικλέους €135.000. Οι-
κίες: Καϊμακλί διατηρητέα-αναπα-
λαιωμένη, 4 υπν., 190τ.μ., 70τ.μ.
εσωτ. αυλή, €450.000, Δασού-
πολη 4 υπν. συν σοφίτα, 250τ.μ.,
τζάκι, παρκέ, σε οικόπεδο 270τ.μ.,
€350.000, Στρόβολος - πάροδος
Τσερίου, 4 υπν., κ/θ, κλιματισμός,
μοντέρνα €270.000 και 3 υπν.
του 1998  €230.000. Λακατάμεια
4 υπν. 260τ.μ., σε οικόπεδο
600τ.μ., 2004, €445.000.
Τσέρι 4 υπν., σοφίτα, 260τ.μ.,
ανεξάρτητη, υπό ανέγερση, τιμή
ευκαιρίας €260.000 και 3 υπν.
γωνιακή του 2011 €205.000.
Αγλαντζιά 4 υπν. συν σοφίτα, του
2007, κ/θ, κλιματισμός, παρκέ,
€370.000. Κ. Μαρκίδης  E/16,
ΑΜ487, τηλ. 22378898,
99464764, www.markidesesta-
tes.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ολοκαίνουρια
διαμερίσματα: Στα Λατσιά 1

& 2 υπν.,  στον Άγιο Αν-
δρέα, Λευκωσία, 2 υπν. με

τίτλο ιδιοκτησίας, ετοιμοπα-
ράδοτο με τίτλο ιδιοκτησίας
2 υπν. στη Λευκωσία (πάρο-
δος Καλλιπόλεως) και στο

κέντρο της Λευκωσίας, ορο-
φοδιαμερίσματα 4 υπν. 

(Ξεναγήσεις και τα Σαββατο-
κύριακα).  Δωρεάν μεταβι-

βαστικά.   
COSTAS G. CONSTANTI-

NOU DEVELOPMENTS LTD,
τηλ. 22759129, 99566638

www.costasgconstantinou.com

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. Πληροφο-
ρίες τηλ. 99570400.

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 διαμέρι-
σμα 1 υπν. 63τ.μ., σε διώροφο
καινούργιο μοντέρνο κτίριο, 50μ.
από τον κυκλικό κόμβο Τσερίου,
Λεωφ. Τσερίου 193, υποδαπέδια
κ/θ πετρελαίου, a/c, θερμοπρό-
σοψη, η/θ, πιεστικό, w.c., γρα-
νίτης, υπόγειος χώρος στάθμευ-
σης. Τιμή €100.000 συμπερι-
λαμβανομένου και του ΦΠΑ.
Τηλ. 97626291. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

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 γω-
νιακό 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 γω-
νιακό, ΣΔ 60%, μεγάλη πρό-
σοψη, 522τ.μ. €220.000. Costas
Markides Commission Agency
LTD, AM487, AΡ.ΑΔ.
Ε/16,www.markidesestates.com
, 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 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 πολεο-
δομικής ζώνης Η2, η οποία είναι
ζώνη κατοικίας και επιτρέπει
ανώτατο συντελεστή δόμησης
90%, κάλυψη 50% σε δύο ορό-
φους 8,30 ύψος. Για περισσό-
τερες πληροφορίες στο τηλ.

99680945. Τιμή συζητήσιμη.
ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα ρετιρέ
2 υπνοδωματίων στην Ακρόπολη
(Iφιγενείας, δίπλα από δημοτικό
σχολείο) σε άριστη κατάσταση.
Eπιπλωμένο με εξοπλισμένη κου-
ζίνα. Κεντρική θέρμανση και 2 air
conditions. Tιμή: €470. Τηλ:
99487313. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: Διαμερίσματα:
Μακεδονίτισσα ρετιρέ 4 υπν., μον-
τέρνο €1.200, Αγλαντζιά 2 υπν.
€350, 1 υπν. €300, στούντιο €250,
Στρόβολος 3 υπν. ρετιρέ με τζάκι,
επιπλωμένο, μοντέρνο, μεγάλες
βεράντες, Ακρόπολη 4 υπν., μον-
τέρνο, πολυτελείας 200τ.μ. €1.400,
3 υπν. επιπλωμένο ρετιρέ €900,
2 υπν. επιπλωμένο €400. Οικίες:
Μακεδονιτίσσα, ανώγεια οικία 3
υπν. συν roof garden, κ/θ, a/c,
€600 συζ. Λακατάμεια 3 υπν,
ημιανεξάρτητη, μεγάλες βεράντες,
ξύλινη κουζίνα €500, Αγλαντζιά
3 υπν. συν σοφίτα, 450τ.μ., σε ½
οικόπεδο συν δωμ. υπηρεσίας
€1.200, Στρόβολος 4 υπν, μον-
τέρνα, 200τ.μ., με πισίνα, κλιμα-
τισμό, €1.250, Λατσιά 3 υπν. μο-
νοκατοικία σε ένα επίπεδο, 250
τ.μ., σωστό οικόπεδο, κατάλληλη
για νηπιαγωγείο €900 και 3 υπν.
Καλλιθέα ημιανεξάρτητη €700
συζ. Μαρκίδης Εγγ. κτημ. ΑΜ
487, Α/Α Ε/16, τηλ. 99464764,
22378898, www.markidesesta-
tes.com

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα πο-
λυτελείας 1 υπν., σε προνομιακή
τοποθεσία στο κέντρο της Λευ-
κωσίας (πάροδος Πινδάρου και
Στασίνου), σε ολοκαίνουργια πο-
λυκατοικία. Διαθέτει όλες τις ηλε-
κτρονικές οικιακές συσκευές, υπο-
δαπέδια θέρμανση, μπροστινή
βεράντα, αποθήκη και χώρο στάθ-
μευσης. Για περισσότερες λεπτο-
μέρειες επικοινωνήστε: Τηλ.
99562835 ή 99085419.  

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο, επιπλω-
μένο διαμέρισμα 1 υπν., στο
Καϊμακλί. Μεσίτες αποκλείονται.
Για πληροφορίες τηλ. 99514465.

ENOIKIAZETAI διαμέρισμα μη-
νιαίως ή χρονιαίως, επιπλωμένο,
1 υπν., κοντά στο κεντρικό Πα-
νεπιστήμιο, πάροδος Καλλιπό-
λεως, Λυκαβηττός, γωνιακό, στον
1ον όροφο σε μικρή πολυκατοι-
κία, άνετη σαλοτραπεζαρία, με-
γάλη στεγασμένη βεράντα, με-
γάλο 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. Συμπερι-
λαμβάνονται τα κοινόχρηστα.
Τιμή €275. Τηλ. 99429252.

ENOIKIAZΟΝTAI ΟΙΚΙΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανώγεια κατοικία
στη Μακεδονίτισσα, με 3 υπνο-
δωμάτια, σαλοτραπεζαρία, κου-
ζίνα, ηλιακό θερμοσίφωνα και Air-
condition. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες επικοινωνήστε με το
τηλ. 99420120.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγεια οικία σε
καλή και ήσυχη περιοχή στην
Παλουριώτισσα, με 2 υπν., εν-
τοιχισμένη κουζίνα με καινούρ-
γιες ηλεκτρικές συσκευές, a/c,
θέρμανση, ηλιακό, καλυμμένο
χώρο στάθμευσης και αυλή,
χωρίς κοινόχρηστα. Για περισ-
σότερες πληροφορίες, τηλ.
99641753.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγεια κατοικία
3 υπν. (1 κυρίως με μπάνιο),
μπάνιο, μεγάλη σαλοτραπεζαρία,
μεγάλη κουζίνα, 2 βεράντες, γκα-
ράζ, ανεξάρτητη κεντρική θέρ-
μανση, κλιματισμός (air condi-
tion), εξαιρετική κατάσταση (παρ-
κέ, μάρμαρο κτλ.), περιοχή Λυ-
καβηττός (πολύ κοντά στο Πα-
νεπιστήμιο). 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 κατά-
στημα 105 τ.μ., σε άριστη κατά-
σταση, επί της Λεωφόρου Λάρ-
νακος στην Παλουριώτισσα.
Εξαιρετική βιτρίνα σε δρόμο με
μεγάλη κίνηση. 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 γραφείο στον
Παρισσινό, Λεωφόρος Αρχαγγέ-
λου 46, πλησίον συγκροτήματος
ΔΙΑ, 1ος όροφος σε διώροφο
κτίριο, εμβ. 150 τ.μ., κατάλληλα
διαχωρισμένο με κουζίνα, 2 w.c.,
κλιματιστικά και χώρους στάθ-
μευσης. Διαθέτει υπερυψωμένο
πάτωμα και κεντρικό σύστημα
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πρό-
σοψη προς τη λεωφόρο και πρό-
σβαση και από την οδό Λαπήθου
με πεζοδρόμιο. Για πληροφορίες,
τηλ. 99514797.

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Άδωνη Πα-
παδόπουλου, από τη Λεμεσό,
ζητά να προσλάβει ζευγάρι οι-
κιακών βοηθών, που θα διαμένουν
εντός της οικίας τους και θα κάνουν
όλες τις οικιακές εργασίες, με αρ-
κετά καλούς όρους εργασίας, όχι
χαμηλότερους από τη σχετική νο-
μοθεσία. €314 καθαρά κάθε μήνα,
δωρεάν διαμονή, διατροφή, ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη και
κοινωνικές ασφαλίσεις. Οι ενδια-
φερόμενοι να αποτείνονται στο
Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας CHRISKAR
BUSINESS CONSULTANTS, κ.
Τάκη Σκαρπάρη, τηλ. 99641022.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Γιώργου Κου-
λαπή, από τη Λεμεσό, 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 ενδιαφερόμενοι να απο-
τείνονται στο Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας
CHRISKAR BUSINESS CON-
SULTANTS, κ. Τάκη Σκαρπάρη,
τηλ. 99641022.

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.

ΛΑΡΝΑΚΑ

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. Ενοί-
κιο €250. Τηλ. 99386822.

ΠΑΦΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Paphos Amathus
Beach Hotel, με Αρ. Μητρώου
Εργοδότη (ΑΜΕ) 384776/6/5510,
ζητά να προσλάβει 4
μάγειρους/σσες Α΄, γιαπωνέζικης
κουζίνας. Οι ενδιαφερόμενοι/νες
να αποταθούν στο Επαρχιακό
Γραφείο Εργασίας Πάφου, τηλ.
26821666 ή στο τηλ. 26883387.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Ιωάννη Χα-
τζηπαναγιώτου, από την Πάφο,
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 ενδια-
φερόμενες να αποτείνονται στο
Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας SPOTCY-
CRISTS SERVICES, A. TSAN-
GARIDES, Αρ. Άδειας 155, τηλ.
22352900, 99512430.

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Χριστίνας
Κυριάκου, από το Παραλίμνι, με
τρία παιδιά, ζητά να προσλάβει
οικιακή βοηθό. Για περισσότερες
πληροφορίες στο τηλ. 99016927.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Δρόμος Axxon Run-
ner 2810 σχεδόν καινούργιος (ενός
μηνός) €1000. Μοτέρ 3.00 ίππων
(α) Bread Making Panasonic €100
(β) Rice Cooker (Steam) €50. Tα
δύο πιο πάνω δεν χρησιμοποι-
ήθηκαν. Δύο ρακέτες αντισφαίρισης
Wilson €100 και οι δύο. One 3
piece suit for paintball, καινούργιο
€100. Tηλ. 96563265.

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

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ  για άμεση πώληση
4 Containers Ψυγεία 40 πόδια
(12 μέτρα) μήκος, σε πολύ καλή
κατάσταση. Η τιμή πώλησης είναι
€5.000 το ένα συν ο ΦΠΑ. Γί-
νονται προσφορές αποδεχτές για
αγορά όλων των containers μαζί
ή χωριστά. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνήσουν στο
τηλέφωνο 22835090.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ παιδικά παραμύθια
απευθείας από τον συγγραφέα.

Τηλ. 99337661 ή 22334528 
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