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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

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:
96396954

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Καθηγήτρια απόφοιτος
Αγγλικού Πανεπιστημίου

παραδίδει μαθήματα
Αγγλικών όλων 
των επιπέδων.

Τηλέφωνο:
99530971
Λευκωσία 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ

ΣΤΟΛΙΣΜΑ

ΓΑΜΠΡΟΥ

ΚΑΙ ΝΥΦΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

«Η ΩΡΑ
Η ΚΑΛΗ»

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ:
99308287

ΠΑΝΤΡΕΥΕΣΤΕ!
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ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ 31 ετών, κάτοικος
Λεμεσού, τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης, λεπτής σωματικής διά-
πλασης, με χριστιανικές και οι-
κογενειακές αρχές, ευαίσθητη,
χαμηλών τόνων, απλού χαρα-
κτήρα, με οικία κ.ά., μη καπνί-
στρια, ζητά γνωριμία γάμου με
κύριο ελεύθερο, 32-40 ετών,
από οποιαδήποτε πόλη, απλού,
έντιμου χαρακτήρα, με τακτική
εργασία τεχνική ή γραφειακή.
Δεσποινίδα 32 ετών, κάτοικος
Λάρνακας, πανεπιστημιακής
μόρφωσης, εκπαιδευτικός, λε-
πτή, ευαίσθητη, κοινωνική, με
οικογενειακές αρχές, μη καπνί-
στρια, με οικία, ζητά γνωριμία
γάμου με κύριο 33-40 ετών,
ελεύθερο, με δυνατότητα κα-
τοίκισης στη δική της οικία, με
καλή τακτική εργασία και έντιμου
χαρακτήρα. Διαζευγμένη 58 ετών,
Λεμεσός, Οικονομολόγος, λεπτή,
εμφανίσιμη. Δύο κυρίες διαζευγ-
μένες 51 ετών, Πάφος, λεπτές
και αξιοπρεπέστατες. Διαζευγμένη
53 ετών, Λάρνακα, εμφανίσιμη
και ευχάριστου χαρακτήρα. Δε-
σποινίδα 30 ετών, Πάφος, λεπτή,
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γραμ-
ματεύς. Γραφείο «Τυχερή Ευ-
καιρία», τηλ. 99465653
www.meetmecyprus.com

ΚΥΡΙΟΣ ελεύθερος 45 ετών, επι-
χειρηματίας, Λευκωσία. Ελεύθε-
ρος 30 ετών, φαρμακοποιός, Λευ-
κωσία. Ελεύθερος 40 ετών, ηλε-
κτρολόγος αυτοκινήτων, Λευκω-
σία. Ελεύθερος 36 ετών, ηλε-
κτρολόγος οικιών, Λεμεσός. Ελεύ-
θερος 33 ετών, ιδ. υπάλληλος
σε εργοστάσιο, Λεμεσός. Ελεύ-
θερος 35 ετών, ξενοδοχοϋπάλ-
ληλος, Λάρνακα. Ελεύθερος 37
ετών, ηλεκτρονικός, Λάρνακα.
Διαζευγμένος 48 ετών, δημόσιος
υπάλληλος, Λευκωσία. Ελεύθερος
46 ετών, εισοδηματίας, Λευκωσία.
Διαζευγμένος 38 ετών, βοηθός
μάγειρα, Λεμεσός. Διαζευγμένος
55 ετών, αρχιτέκτονας, Λευκωσία.
Ελεύθερος 35 ετών, δημόσιος
υπάλληλος, Λευκωσία. Διαζευγ-
μένος 47 ετών, υδραυλικός, Λευ-
κωσία. Ελεύθερος 45 ετών, τρα-
πεζικός, Λευκωσία. Γραφείο “Τυ-
χερή Ευκαιρία”, τηλ. 99465653 -
www.meetmecyprus.com

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

H ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Κυπρούλας
Κυπριανού, από το Ακάκι, ζητά
να εργοδοτήσει οικιακή βοηθό
για την καθαριότητα της οικίας
και τη φροντίδα του ανήλικου
παιδιού της με αρκετά καλούς
όρους εργασίας, όχι χαμηλότε-
ρους από τη σχετική νομοθεσία.
Οι ενδιαφερόμενες να αποτεί-
νονται στο 22403000.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θερμογκάζ Λτδ, με
Αριθμό Μητρώου Εργοδότη
(Α.Μ.Ε.) 577029/1/3521, ζητά να
προσλάβει Αχθοφόρο, με αρκετά
καλούς όρους εργασίας, όχι χα-
μηλότερους από τη σχετική συλ-
λογική σύμβαση. Αποτείνεστε
στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας
Λευκωσίας, τηλ. 22403000.

ETAIΡΕΙΑ, λόγω επέκτασης
των εργασιών της, ζητά να
προσλάβει προσωπικό ανε-
ξαρτήτως ηλικίας, για εργασία,
στα γραφεία της Λευκωσίας
και Λεμεσού, ως εκπαιδευτές
σε νέα συσκευή μαγειρέματος.
Προσφέρεται ολοήμερη ή με-
ρική απασχόληση με πρωινά
ή απογευματινά ωράρια. Προ-
σόντα: Ευφράδεια λόγου, γνώ-
σεις, κλήση και πάθος στη μα-
γειρική. Στείλτε βιογραφικό ση-
μείωμα 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 οι-
κόπεδα σε ωραία περιοχή,
κατά προτίμηση από ιδιώτη
και διαμερίσματα 1, 2 και 3
υπν. Για ενοικίαση: Έπαυλη
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: Οικίες: Λατσιά 4
υπν., του 2008, κ/θ, κλιματισμό,
180τ.μ., τίτλος, €220.000, Στρό-
βολος 3υπν. ημιανεξ/τη, 2011,
€250,000 συν ΦΠΑ και 3 υπν.
πάροδος Τσερίου του 1998
€230,000, Καϊμακλί διατηρητέα
(μη αναπαλαιωμένη), 160τ.μ.,
οικόπεδο 400τ.μ., ΣΔ140%
€220.000, Αρχάγγελος-Λόγος,
μονοκατοικία σε 2 οικόπεδα,
μοντέρνα, 900τ.μ.,πισίνα
€2.500.000, 3υπν. συν υπόγειο,
240τ.μ., υπό ανέγερση, από
€280.000 συν ΦΠΑ, Αγλαντζιά
4 υπν.180τ.μ., του 2006, με
κήπο, βεράντες, ψησταριά, τίτλο
€260.000 και 4 υπν. συν σοφίτα,
του 2007, κ/θ, κλιματισμός, παρ-
κέ, €370.000. Διαμερίσματα:
Αγλαντζιά-BMH 1υπν. €55.000
με παρκέ & 2υπν. ισόγειο 95τ.μ.,
2009 €115.000, Λυκαβηττός 1
υπν. με a/c, χώρο στάθμευσης,
τίτλο €70.000, συν. Στρόβολος
ΙΙΙ ισόγειο 1υπν. σε καλή κατά-
σταση €55.000, Έγκωμη ρετιρέ
3υπν. 185τ.μ.συν 85τ.μ. roof
garden, ετοιμοπαράδοτο
€340.000, Ακρόπολη 3 υπν.
ανακαινισμένο, του 2001, μον-
τέρνο €180.000, Δασούπολη 2
υπν. 8 χρόνων, ξύλινη κουζίνα,
2 wc, χώρο στάθμευσης,
€130.000, Στρόβολος 3υπν.,
του 1997, πάροδος Περικλέους
€135.000.
Κ.Μαρκίδης, E/16, ΑΜ487, τηλ.
22378898, 99464764
www.markidesestates.com

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 DEVE-
LOPMENTS 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 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 ΑΠΟ-
ΕΛ με 3 υπν., Μακεδονίτισσα
4 υπν., σε σωστό οικόπεδο.
Οικόπεδα: Στην Πεύκου, 3 οι-
κόπεδα στη Μακεδονίτισσα, 2
οικόπεδα πίσω από το Hilton
Park και οικόπεδο στο Inter-
college. ΛΟΪΖΟΣ ΣΑΒΒΑ, Εγ-
γεγρ. Αδειούχος Κτημ., Α.Μ.
14, τηλ. 22666785, 99635908.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ολοκαίνουρια

διαμερίσματα: Στα Λατσιά 1
& 2 υπν.,  στον Άγιο Αν-

δρέα, Λευκωσία, 2 υπν. με
τίτλο ιδιοκτησίας, ετοιμο-

παράδοτο με τίτλο ιδιοκτη-
σίας 2 υπν. στη Λευκωσία
(πάροδος Καλλιπόλεως)

και στο κέντρο της Λευκω-
σίας, 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
περίπτωση αγοράς για επέν-
δυση παρέχεται εγγυημένο ενοί-
κιο 2 ετών (μπορεί να αφαιρεθεί
από την τιμή πώλησης). Τιμή
€ 179.000, συζητήσιμη. Πλη-
ροφορίες τηλ. 99570400.

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 ευ-
καιρίας: €183.000. Για περισ-
σότερες 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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα: Μα-
κεδονίτισσα 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,
πάροδος Αθηνών, γωνιακό,
ΣΔ 100%, 492τ.μ., €400.000
συζητήσιμη, Αρχάγγελος-Λα-
κατάμεια, κοντά στη λίμνη
Μαγκλή, από €250.000, Ακρό-
πολη - Υπουργείο παιδείας,
623τ.μ. ΣΔ 140%, €750.000,
Τσέρι γωνιακό, ΣΔ 60%, με-
γάλη πρόσοψη, 522τ.μ.
€220.000. Costas Markides
Commission Agency LTD,
AM487, AΡ.ΑΔ.
Ε/16,www.markidesestates.cο
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% 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 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 διαμέρισμα 1
υπν. επιπλωμένο (σαλόνι, υπνο-
δωμάτιο, ψυγείο, εντοιχισμένη
κουζίνα), κλιματιστικά στο καθι-
στικό/κουζίνα και στο υπνοδω-
μάτιο, με  στεγασμένο χώρο
στάθμευσης, σε πάροδο της Λε-
ωφόρου Λάρνακος στην Αγλαν-
τζιά, κοντά στο τριγωνάκι. Ενοίκιο
€300. Τηλέφωνο 22441922.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στο
κέντρο της Λευκωσίας με a/c
και χώρο στάθμευσης. Κατάλ-
ληλο για κατοικία ή γραφείο.
Αποτείνεστε τηλ. 99606665.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσμα-
τα: Ακρόπολη επιπλωμένο
3υπν. μοντέρνο €850, 1υπν.
επιπλωμένα από €300,
4υπν.συν roof garden, μον-
τέρνο, διώροφο επιπλωμένο,
200τ.μ. €1.500 συζ., Δασού-
πολη 3 υπν., 140τ.μ., θέρμαν-
ση, a/c, 2wc, €500 και 1υπν.
επιπλωμένο €350, Μακεδονί-
τισσα ρετιρέ 4υπν., μοντέρνο,
με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές
€1000, Αγλαντζιά 2 υπν. €350,
1 υπν. €300, στούντιο €250,
Στρόβολος 3υπν. ρετιρέ με
τζάκι, επιπλωμένο, μοντέρνο,
μεγάλες βεράντες. Οικίες: Αρ-
χάγγελος 4 υπν., με τζάκι, κ/θ,
κλιματισμό €1200 (με έπιπλα
€1600), Στρόβολος-ΓΣΠ μο-
νοκατοικία 4υπν. συνδωμ. υπη-
ρεσίας, πισίνα, τεράστιο κήπο
€3000, Μακεδονίτισσα 4 υπν.
συν υπόγειο δωμ. υπηρεσίας,
300τ.μ., κ/θ, κλιματισμό €980,
Λατσιά-Καλλιθέα ημιανεξάρτη-
τη 3υπν. €700 συζ. και Ηλιού-
πολη 3υπν. συν σοφίτα,
360τ.μ., με πισίνα, 2007,
€1200, Πέρα Ορεινής ανώγεια,
επιπλωμένη, 3 υπν. €400. Κ.
Μαρκίδης, Εγγ. Κτημ. ΑΜ 487,
Α/Α Ε/16, τηλ. 99464764,
22378898
www.markidesestates.com

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή πωλείται
ρετιρέ/γραφείο στην οδό Βυζαντίου,
πολύ κοντά στο Ευρωπαϊκό Πα-
νεπιστήμιο, 2 υπν., σαλόνι, 2 wc,
στεγασμένο χώρο στάθμευσης και
αποθήκη. Τηλ. 99515715,
99780180.

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
Ακρόπολη  (Iφιγενείας, δίπλα
από δημοτικό σχολείο) σε άρι-
στη κατάσταση. Eπιπλωμένο
με εξοπλισμένη κουζίνα. Κεν-
τρική θέρμανση και 2 air con-
ditions. Tιμή: €470. Τηλ:
99487313. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα πο-
λυτελείας 1 υπν., σε προνομιακή
τοποθεσία στο κέντρο της Λευ-
κωσίας (πάροδος Πινδάρου και
Στασίνου), σε ολοκαίνουργια
πολυκατοικία. Διαθέτει όλες τις
ηλεκτρονικές οικιακές συσκευές,
υποδαπέδια θέρμανση, μπρο-
στινή βεράντα, αποθήκη και
χώρο στάθμευσης. Για περισ-
σότερες λεπτομέρειες επικοινω-
νήστε: Τηλ. 99562835 ή
99085419. 

ENOIKIAZETAI διαμέρισμα μη-
νιαίως ή χρονιαίως, επιπλωμέ-
νο, 1 υπν., κοντά στο κεντρικό
Πανεπιστήμιο, πάροδος Καλ-
λιπόλεως, Λυκαβηττός, γωνια-
κό, στον 1ον όροφο σε μικρή
πολυκατοικία, άνετη σαλοτρα-
πεζαρία, μεγάλη στεγασμένη
βεράντα, 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 κατοι-
κία στη Μακεδονίτισσα, με 3
υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία,
κουζίνα, ηλιακό θερμοσίφωνα
και Air-condition. Για περισσό-
τερες πληροφορίες επικοινω-
νήστε με το τηλ. 99420120.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγεια οικία
σε καλή και ήσυχη περιοχή
στην Παλουριώτισσα, με 2 υπν.,
εντοιχισμένη κουζίνα με και-
νούργιες ηλεκτρικές συσκευές,
a/c, θέρμανση, ηλιακό, καλυμ-
μένο χώρο στάθμευσης και
αυλή, χωρίς κοινόχρηστα. Για
πληροφορίες, τηλ. 99641753.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγεια κατοικία
3 υπν. (1 κυρίως με μπάνιο),
μπάνιο, μεγάλη σαλοτραπεζα-
ρία, 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 στα-
θερό 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
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.

ΛΑΡΝΑΚΑ

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

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Paphos Amathus
Beach Hotel, με αρ. μητρώου
εργοδότη (ΑΜΕ) 384776/6/5510,
ζητά να προσλάβει δύο Thai Mas-
seurs. Οι ενδιαφερόμενοι/νες να
αποτείνονται στο Επαρχιακό Γρα-
φείο Εργασίας Πάφου, τηλ.
26821666 ή στο τηλ. 26883387.

ΔΙΑΦΟΡΑ

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Δρόμος Axxon
Runner 2810 σχεδόν καινούρ-
γιος (ενός μηνός) €1000. Μοτέρ
3.00 ίππων (α) Bread Making
Panasonic €100 (β) Rice Coo-
ker (Steam) €50. Tα δύο πιο
πάνω δεν χρησιμοποιήθηκαν.
Δύο ρακέτες αντισφαίρισης Wil-
son €100 και οι δύο. One 3
piece suit for paintball, και-
νούργιο €100. Tηλ. 96563265.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ παιδικά 

παραμύθια απευθείας 

από τον συγγραφέα. Τηλ.

99337661 ή 22334528 

(Βάκης).
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