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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Καθηγήτρια απόφοιτος αγγλικού πανεπιστημίου

διδάσκει αγγλικά όλων των επιπέδων.

Για πληροφορίες τηλέφωνο
99530971, Λευκωσία

VACANCY
We are looking to recruit a corporate Lawyer to join our commercial depar-

tment, in Nicosia.

Candidates should have 4+ years PQE on company law matters especially re-

viewing, drafting and negotiating commercial agreements including SPAs, SH-

As, JVAs and handling finance, banking and M&A transactions. 

Experience in partnership agreements, agency, franchising and distribution

agreements and advising on competition law and other regulatory matters (SE

and CySec) will constitute an added advantage.

Excellent spoken and written Greek and English are essential, as well as good

computer literacy skills.

Interested applicants should 
send their CVs to info@pamboridis.com

Job Opportunities at the Cyprus Institute
The Cyprus Institute (CyI, www.cyi.ac.cy) is a novel, non-profit research and educa-

tional institution and is seeking to employ dynamic and versatile scientists and profes-

sionals for the following positions at the Energy, Environment and Water Research Cen-

ter (EEWRC):

· Engineering/Economics/Policy scientist(s) for Solar Energy Projects

· Scientist(s)/Engineer(s) for Solar Energy Research

A more detailed description of the positions as well as additional position-specific can-

didate requirements is available at www.cyi.ac.cy/jobs.html where the reference num-

ber for the position is posted.
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ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ ελεύθερος, 45 ετών,
κάτοικος Λευκωσίας, εμφανίσι-
μος, απόφοιτος Λυκείου, ευκα-
τάστατος, αυτοεργαζόμενος και
συνέταιρος τουριστικού γραφεί-
ου, κοινωνικού χαρακτήρα, μη
καπνιστής, ζητά γνωριμία γάμου
με δεσποινίδα ή κυρία (χωρίς
παιδιά), 35-42 ετών, απλού και
ευχάριστου χαρακτήρα, λεπτή,
με δυνατότητα κατοίκησης στη
Λευκωσία. Κύριος ελεύθερος,
30 ετών, κάτοικος Λευκωσίας,
λεπτός με ύψος 1,67 και βάρος
65 κιλά, πανεπιστημιακής μόρ-
φωσης, με ιδιόκτητη εργασία,
υπομονετικός και ήρεμος χα-
ρακτήρας, με οικογενειακές αρ-
χές, ζητά γνωριμία γάμου με
δεσποινίδα 24-29 ετών, με δυ-
νατότητα κατοίκησης στη Λευ-
κωσία, τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, λεπτή, μη καπνίστρια, σο-
βαρού χαρακτήρα με οικογενει-
ακές αρχές. Γραφείο “Τυχερή
Ευκαιρία”, τηλ. 99465653
www.meetmecyprus.com

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Λιάνας Χρι-
στοδούλου, 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 Ειρήνης
Ιωάννου Δημοσθένους, από τη
Λευκωσία, ζητά να προσλάβει
οικιακή βοηθό, η οποία θα δια-
μένει εντός της οικίας τους και
θα κάνει όλες τις εργασίες του
σπιτιού, με αρκετά καλούς όρους
εργασίας, 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 του Μάριου
Ηλία, από το Δάλι, 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 εργασίας,
όχι χαμηλότερους από τη σχετική
νομοθεσία. €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.

ETAIΡΕΙΑ, λόγω επέκτασης των
εργασιών της, ζητά να προσ-
λάβει προσωπικό ανεξαρτήτως
ηλικίας, για εργασία, στα γραφεία
της Λευκωσίας και Λεμεσού, ως
εκπαιδευτές σε νέα συσκευή
μαγειρέματος. Προσφέρεται
ολοήμερη ή μερική απασχόληση
με πρωινά ή απογευματινά ωρά-
ρια. Προσόντα: Ευφράδεια λό-
γου, γνώσεις, κλήση και πάθος
στη μαγειρική. Στείλτε βιογραφικό
σημείωμα στην ηλεκτρονική μας
διεύθυνση: business_suc-
cess@hotmail.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ επειγόντως για
αγορά: Οικία πολυτελείας Έγ-
κωμη, Μακ/σσα, Αρχάγγελο σε
σωστό οικόπεδο, κήπο ή πισίνα.
Επίσης, οικία σε 2 οικόπεδα σε
ωραία περιοχή, κατά προτίμηση
από ιδιώτη και διαμερίσματα 1,
2 και 3 υπν. Για ενοικίαση: Έπαυ-
λη με πισίνα, μεζονέτες για Κυ-
πρίους και ξένους Στρόβολο,
Αγλαντζιά, Λατσιά και αλλού.
Οικία ισόγεια για νηπιαγωγείο,
διαμερίσματα επιπλωμένα ή μη.
Κ. Μαρκίδης, Εγγ. Κτημ. Α.Μ
487, ΑΑ Ε 16, τηλ. 22378898,
99464764.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΕΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κατοικίες:
Μοντέρνου σχεδιασμού 4
υπν. στη Μακεδονίτισσα,
στο Γέρι 3 υπν. & σοφίτα

και στα Λατσιά 4 υπν. & σο-
φίτα. (Ξεναγήσεις και τα

Σαββατοκύριακα).  Δωρεάν
μεταβιβαστικά.  COSTAS G.
CONSTANTINOU 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 δω-
μάτιο υπηρεσίας, μεγάλη οικία
πίσω από το Hilton Park, οικία
3/4 οικόπεδο, Μακεδονίτισσα,
4 υπν., παρά το γήπεδο ΑΠΟΕΛ
με 3 υπν., Μακεδονίτισσα 4
υπν., σε σωστό οικόπεδο. Οι-
κόπεδα: Στην Πεύκου, 3 οικό-
πεδα στη Μακεδονίτισσα, 2 οι-
κόπεδα πίσω από το Hilton Park
και οικόπεδο στο Intercollege.
ΛΟΪΖΟΣ ΣΑΒΒΑ, Εγγεγρ. Αδει-
ούχος Κτημ., Α.Μ. 14, τηλ.
22666785, 99635908.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Διαμερίσματα και
οικίες: Λυκαβηττός 1 υπν. 2003
με τίτλο €70.000, Τσέρι υπό
ανέγερση ρετιρέ 80τ.μ. συν
110τ.μ. βεράντες €134.000, Έγ-
κωμη ρετιρέ 185τ.μ. συν 85τ.μ.
roof garden, μοντέρνο, ετοιμο-
παράδοτο €340.000, Ακρόπολη
3 υπν. ανακαινισμένο, του 2001,
μοντέρνο €180.000, Αγλαντζιά
85τ.μ. 2007 €104.000, Δασού-
πολη 2 υπν., 8 χρ. €130.000,
Στρόβολος 3 υπν. του 1997,
πάροδος Περικλέους €135.000.
Οικίες: Καϊμακλί διατηρητέα-ανα-
παλαιωμένη, 4 υπν., 190τ.μ.,
70τ.μ. εσωτ. αυλή, €450.000,
Δασούπολη 4 υπν. συν σοφίτα,
250τ.μ., τζάκι, παρκέ, σε οικό-
πεδο 270τ.μ., €350.000, Στρό-
βολος - 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 (πά-
ροδος Καλλιπόλεως) και

στο κέντρο της Λευκωσίας,
οροφοδιαμερίσματα 4 υπν. 
(Ξεναγήσεις και τα Σαββα-
τοκύριακα).  Δωρεάν μετα-

βιβαστικά.   
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. Πληρο-
φορίες τηλ. 99570400.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ 3 υπνοδωμα-
τίων σε ήσυχη γειτονιά στο Πλα-
τύ Αγλαντζιάς, με πληρωμένο
τον ΦΠΑ, θέρμανση, αποθήκη
και δικό του στεγασμένο χώρο
στάθμευσης. 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 στάθ-
μευσης. Τιμή €100.000 συμπε-
ριλαμβανομένου 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, Πα-
λουριώτισσα ΣΔ 140%, 631τ.μ.,
για 4 ορόφους, €540.000 & για
αντιπαροχή γωνιακό απέναντι
από LIDL 660τ.μ. ΣΔ 140%, Λα-
κατάμεια, περιοχή Πεύκου,
568τ.μ., ΣΔ 60%, €170.000,
Στρόβολο, πάροδος Αθηνών,
γωνιακό, ΣΔ 100%, 492τ.μ.,
€400.000 συζητήσιμη, Αρχάγ-
γελος-Λακατάμεια, κοντά στη λί-
μνη Μαγκλή, από €250.000,
Ακρόπολη - Υπουργείο παιδείας,
623τ.μ. ΣΔ 140%, €750.000,
Τσέρι γωνιακό, ΣΔ 60%, μεγάλη
πρόσοψη, 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 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 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

ENOIKIAZETAI στούντιο επι-
πλωμένο στην οδό Μιχαλάκη
Καραολή 6, πλησίον Λυκείου
Κύκκου Α΄ και Εuropean Uni-
versity. Αποταθείτε: τηλ
22354701 ή 99755165.

ENOIKIAZETAI διαμέρισμα 1
υπν. στο Πλατύ Αγλαντζιάς,
πλήρως επιπλωμένο, πολύ κον-
τά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Για περισσότερες πληροφορίες
στο τηλ. 99635161.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαμέ-
ρισμα 2 υπν., ημιεπιπλωμένο,
στην περιοχή Σταυρού, Στρό-
βολος. Ενοίκιο: €320 τον μήνα.
Για περισσότερες πληροφορίες
στο τηλ. 99576868.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα ρε-
τιρέ 2 υπνοδωματίων στην Ακρό-
πολη  (Iφιγενείας, δίπλα από
δημοτικό σχολείο) σε άριστη κα-
τάσταση. Eπιπλωμένο με εξο-
πλισμένη κουζίνα. Κεντρική θέρ-
μανση και 2 air conditions. Tιμή:
€470. Τηλ: 99487313. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: Διαμερίσματα
και οικίες: Μακεδονίτισσα ρετιρέ
4 υπν., μοντέρνο €1.200, Αγλαν-
τζιά 2 υπν. €350, 1 υπν. €300,
στούντιο €250, Στρόβολος 3
υπν. ρετιρέ με τζάκι, επιπλωμέ-
νο, μοντέρνο, μεγάλες βεράντες,
Ακρόπολη 4 υπν., μοντέρνο,
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, Στρό-
βολος 4 υπν, μοντέρνα, 200τ.μ.,
με πισίνα, κλιματισμό, €1.250,
Λατσιά 3 υπν. μονοκατοικία σε
ένα επίπεδο, 250 τ.μ., σωστό
οικόπεδο, κατάλληλη για νηπια-
γωγείο €900 και 3 υπν. Καλλιθέα
ημιανεξάρτητη €700 συζ. Μαρ-
κίδης Εγγ. κτημ. ΑΜ 487, Α/Α
Ε/16, τηλ. 99464764, 22378898,
www.markidesestates.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,
υποδαπέδια θέρμανση, μπρο-
στινή βεράντα, αποθήκη και χώρο
στάθμευσης. Για περισσότερες
λεπτομέρειες επικοινωνήστε: Τηλ.
99562835 ή 99085419.  

ENOIKIAZETAI διαμέρισμα μη-
νιαίως ή χρονιαίως, επιπλωμένο,
1 υπν., κοντά στο κεντρικό Πα-
νεπιστήμιο, πάροδος Καλλιπό-
λεως, 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.

ENOIKIAZΟΝTAI ΟΙΚΙΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανώγεια κατοικία
στη Μακεδονίτισσα, με 3 υπνο-
δωμάτια, σαλοτραπεζαρία, κου-
ζίνα, ηλιακό θερμοσίφωνα και
Air-condition. Για περισσότερες
πληροφορίες 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, χω-
ρίς κοινόχρηστα. Για πληροφο-
ρίες, τηλ. 99641753.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγεια κατοικία
3 υπν. (1 κυρίως με μπάνιο),
μπάνιο, μεγάλη σαλοτραπεζαρία,
μεγάλη κουζίνα, 2 βεράντες,
γκαράζ, ανεξάρτητη κεντρική
θέρμανση, κλιματισμός (air con-
dition), εξαιρετική κατάσταση
(παρκέ, μάρμαρο κτλ.), περιοχή
Λυκαβηττός (πολύ κοντά στο
Πανεπιστήμιο). 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 κατάστημα στη
Λεωφ. Μακαρίου 57, Λευκωσία,
έναντι εστιατορίου Finbarr, λόγω
μεταστέγασης της προηγούμε-
νης επιχείρησης. Ισόγειο:
138τ.μ., πατάρι 68τ.μ. και χώρος
στάθμευσης στο πίσω μέρος
του κτιρίου. Ενοίκιο €2000 τον
μήνα. Προσφέρεται προαιρετικά
πενταετές συμβόλαιο με σταθερό
ενοίκιο. Αποταθείτε στα τηλ.:
22765034 ή 99880336.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατά-
στημα 105 τ.μ., σε άριστη κα-
τάσταση, επί της Λεωφόρου
Λάρνακος 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 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 χώ-
ρους στάθμευσης. Διαθέτει υπε-
ρυψωμένο πάτωμα και κεντρικό
σύστημα ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών. Πρόσοψη προς τη λε-
ωφόρο και πρόσβαση και από
την οδό Λαπήθου με πεζοδρό-

μιο. Για πληροφορίες, τηλ.
99514797.

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο που να γνω-
ρίζει την ελληνική γλώσσα, για
οικιακή εργασία στη Λάρνακα,
από 12-4 μ.μ., καθημερινά, πλην
Κυριακής. Πολύ καλοί όροι απα-
σχόλησης. Τηλ. 99337782,
99676553.

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2
υπνοδωματίων, περιοχή λιμα-
νιού 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 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.

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΤΟ Αρτοποϊείο «Θημωνία Λτδ»,
με ΑΜΕ 1450472/3/1071, από
το Φρέναρος, ζητά  να προσ-
λάβει δύο αρτοποιούς, γνώστες
αρτοζαχαροπλαστικής. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες απο-
ταθείτε στο Γραφείο Εργασίας
Αμμοχώστου, τηλ. 23812052.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Δρόμος Axxon
Runner 2810 σχεδόν καινούργιος
(ενός μηνός) €1000. Μοτέρ 3.00
ίππων (α) Bread Making Pana-
sonic €100 (β) Rice Cooker (Ste-
am) €50. Tα δύο πιο πάνω δεν
χρησιμοποιήθηκαν. Δύο ρακέτες
αντισφαίρισης Wilson €100 και
οι δύο. One 3 piece suit for paint-
ball, καινούργιο €100. Tηλ.
96563265.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ πάσης φύσης
οικοδομικές εργασίες (κουτσο-
δούλια), μπογιατίσματα, τοπο-
θέτηση κεραμικών, τοποθέτηση
πέτρας. Πολύ καλές τιμές, εγ-
γυημένη εργασία. Ζητήστε μας
προσφορά χωρίς καμιά δέσμευ-
ση. Αποταθείτε: Τηλ. 99278691.

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
πώλησης είναι €5.000 το ένα
συν ο ΦΠΑ. Γίνονται προσφορές
αποδεχτές για αγορά όλων των
containers μαζί ή χωριστά. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-
κοινωνήσουν στο τηλέφωνο
22835090.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ παιδικά 

παραμύθια απευθείας 

από τον συγγραφέα. Τηλ.

99337661 ή 22334528 

(Βάκης).
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