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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Πολύπειρος κειμενογράφος και
διορθωτής, απόφοιτος της Φιλο-
σοφικής Σχολής του ΑΠΘ, με
μακρόχρονη θητεία στα ΜΜΕ,
αναλαμβάνει τη διόρθωση και
γλωσσική επιμέλεια παντός τύ-
που κειμένων στην ελληνική
γλώσσα.

Τηλ. 99346737

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.

Τηλ.: 99530971 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ
Η εταιρεία Demetrios A. Demetriades LLC 

ζητά να προσλάβει υπάλληλο στον χώρο υποδοχής.

Απαραίτητα προσόντα άριστη γνώση αγγλικής 
γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Προηγούμενη πείρα απαραίτητη.

Για βιογραφικά dadlaw@cytanet.com.cy
(attention Ms Harris Demetriades)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22769000

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ
Συνεργάτες για τη συγγραφή προτάσεων χρηματοδοτούμενων έργων 

O Εκδοτικός Οίκος ΔΙΑΣ Λτδ ζητά συνεργάτες για τη συγγραφή προτάσεων
χρηματοδοτούμενων έργων. 

Η εργασία
➢ Έρευνα για αξιοποίηση προγραμμάτων επιχορήγησης. 
➢ Έρευνα θεματολογίας προς ανάπτυξη στις προτάσεις υπό μελέτη.  
➢ Ανάπτυξη θεματολογίας και συγγραφή προτάσεων χρηματοδοτούμενων έρ-
γων.  
➢ Καταρτισμός κοινοπραξίας των προτάσεων και σχετικός συντονισμός.   

Θέματα ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν: Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης και Διαδίκτυο, Gamification, Περιβάλλον, Διά βίου μά-
θηση, Επιχειρηματικότητα, Τουρισμός, Αθλητισμός κ.ά. 

Απαιτούμενα προσόντα / ικανότητες
➢ Απόφοιτος Πανεπιστημίου. 
➢ Εμπειρία στη συγγραφή επιτυχημένων προτάσεων χρηματοδοτούμενων έρ-
γων. 
➢ Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

Αμοιβή 
Προσφέρεται αμοιβή για τη συγγραφή της πρότασης καθώς και επιπλέον ποσό
σε περίπτωση που η πρόταση είναι επιτυχής.  

Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημεί-
ωμα στο Email: vacancies@dias.com.cy μέχρι τις 10 Μαΐου 2014. 
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ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ ελεύθερος 45 ετών,
επιχειρηματίας, Λευκωσία.
Ελεύθερος 30 ετών, φαρμακο-
ποιός, Λευκωσία. Ελεύθερος
40 ετών, ηλεκτρολόγος αυτο-
κινήτων, Λευκωσία. Ελεύθερος
36 ετών, ηλεκτρολόγος οικιών,
Λεμεσός. Ελεύθερος 33 ετών,
ιδ. υπάλληλος σε εργοστάσιο,
Λεμεσός. Ελεύθερος 35 ετών,
ξενοδοχοϋπάλληλος, Λάρνακα.
Ελεύθερος 37 ετών, ηλεκτρο-
νικός, Λάρνακα. Διαζευγμένος
48 ετών, δημόσιος υπάλληλος,
Λευκωσία. Ελεύθερος 46 ετών,
εισοδηματίας, Λευκωσία. Δια-
ζευγμένος 38 ετών, βοηθός μά-
γειρα, Λεμεσός. Διαζευγμένος
55 ετών, αρχιτέκτονας, Λευκω-
σία. Ελεύθερος 35 ετών, δη-
μόσιος υπάλληλος, Λευκωσία.
Διαζευγμένος 47 ετών, υδραυ-
λικός, Λευκωσία. Ελεύθερος
45 ετών, τραπεζικός, Λευκωσία.
Γραφείο “Τυχερή Ευκαιρία”, τηλ.
99465653 - www.meetmecy-
prus.com

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργάτης με μικρό
κεφάλαιο για συνεργασία στην
εμπορία ξυλοκάρβουνου, εισα-
γωγής άριστης ποιότητας και άλ-
λων παρεμφερών προϊόντων.
Τηλ. 99373000.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Μαρίας Γε-
ωργίου, από τη Λευκωσία, ζητά
να προσλάβει οικιακή βοηθό, 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 δια-
μονή, διατροφή, ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη και  Κοινωνικές
Ασφαλίσεις. Οι ενδιαφερόμενες
να αποτείνονται στο Ιδ. Γρ. Εξ.
Εργασίας SPOTCYCRISTS SER-
VICES, A. TSANGARIDES, Αρ.
Άδειας 155, τηλ. 22352900,
99512430.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Νάντιας Θε-
οδοσίου, από τη Λευκωσία, ζητά
να προσλάβει οικιακή βοηθό, 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 δια-
μονή, διατροφή, ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη και Κοινωνικές
Ασφαλίσεις. Οι ενδιαφερόμενες
να αποτείνονται στο Ιδ. Γρ. Εξ.
Εργασίας SPOTCYCRISTS SER-
VICES, A. TSANGARIDES, Αρ.
Άδειας 155, τηλ. 22352900,
99512430.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Ευδοκίας
Λουκά, από τη Λευκωσία, ζητά
να προσλάβει οικιακή βοηθό, 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 δια-
μονή και διατροφή, ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη και Κοινωνικές
Ασφαλίσεις. Οι ενδιαφερόμενες
να αποτείνονται στο Ιδ. Γρ. Εξ.
Εργασίας SPOTCYCRISTS SER-
VICES, A. TSANGARIDES, Αρ.
Άδειας 155, τηλ. 22352900,
99512430.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Ανδρέα Λόρ-
δου, από τη Λευκωσία, ζητά να
προσλάβει οικιακή βοηθό, που
θα διαμένει εντός της οικίας και
θα κάνει όλες τις εργασίες του
σπιτιού, με αρκετά καλούς όρους
εργασίας, όχι χαμηλότερους από
τη σχετική νομοθεσία. €309 κάθε
μήνα, δωρεάν διαμονή, διατροφή,

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
και Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Οι
ενδιαφερόμενες να αποτείνονται
στο Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας OMEGA
SERVICES AGENCY, Άδεια 159,
κ. Ευάγγελος Λουκά, τηλ.
22373376, 99220947.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι απ’
όλη την Κύπρο, με γνώσεις

στις πωλήσεις και άδεια οδή-
γησης. Σύστημα προμήθειας,

πολύ καλοί όροι εργασίας.
Στείλτε το βιογραφικό σας στο

info@makemoneycard.com

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Δημήτρη Τσίγ-
γη, από τη Λευκωσία, ζητά να
προσλάβει οικιακή βοηθό 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, δια-
τροφή, ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη και κοινωνικές ασφαλίσεις.
Οι ενδιαφερόμενες να αποτείνονται
στο Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας SPOT-
CYCRISTS SERVICES, A. TSAN-
GARIDES, Αρ. Άδειας 155, τηλ.
22352900, 99512430.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 
προς ενοικίαση

μονοκατοικίες 4 - 5 υπν., 
με κήπο ή και πισίνα στις 

περιοχές Πλατύ Αγλαντζιάς,
Δασούπολη, Στρόβολος,

Ακρόπολη, Έγκωμη, Μακεδο-
νίτισσα, Αρχάγγελο και Άγιο
Ανδρέα, για Κυπρίους και ξέ-

νους πελάτες μας.
Επίσης, καινούργια διαμερί-
σματα 2 - 3 υπν. σε κεντρικές

περιοχές της Λευκωσίας.
Α. Petrides Landtourist 

Αgency Ltd, A.M 484, A.A
30/Ε, τηλ. 22422225.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ επειγόντως για άμε-
ση ενοικίαση και αγορά διαμερί-
σματα και οικίες, επιπλωμένα ή
μη, σε κεντρικές περιοχές της
Λευκωσίας (Έγκωμη, Ακρόπολη,
Πλατύ, Λυκαβηττός, Άγιοι Ομο-
λογητές, Δασούπολη) και επαύλεις
για Πρεσβείες και ιδιώτες πελάτες
τους γραφείου μας. Κώστας Μαρ-
κίδης, Εγγ. Κτηματομεσίτης, Α.Ε.
487, Α.Α Ε/16, τηλ.22378898,
99464764 www.markidesesta-
tes.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικίες και διαμερί-
σματα: Λατσιά οικία 4 υπν. 2008,
κ/θ, κλιματισμό, 180τ.μ., τίτλος,
€220.000, Στρόβολος 3 υπν.,
ημιανεξ/τη, 2011, €250.000 συν
ΦΠΑ, & 3 υπν. πάροδος Τσερίου
1998 €230.000, Καϊμακλί διατη-
ρητέα (μη αναπαλαιωμένη) 160
τ.μ., οικόπεδο 400 τ.μ., ΣΔ140%
€220.000, Αρχάγγελος-Λόγος,
μονοκατοικία σε 2 οικόπεδα, μον-
τέρνα, 900 τ.μ., πισίνα €2,500.000
& οικία 3 υπν. συν υπόγειο, 240
τ.μ., υπό ανέγερση, από €280.000
συν ΦΠΑ, Αγλαντζιά 4 υπν. 180
τ.μ., 2006, με κήπο, βεράντες,
ψησταριά, τίτλο €260.000 & 4
υπν. συν σοφίτα, 2007, κ/θ, κλι-
ματισμός, παρκέ, €370.000,
Αγλαντζιά-BMH στούντιο €55.000
συζ. με παρκέ & 2 υπν.  ισόγειο
95τ.μ., 2009 €115.000, 
Λυκαβηττός, πάροδος Μακαρίου
1 υπν. με a/c, χώρο στάθμευσης
τίτλο €75.000, Συν. Στρόβολος
ΙΙΙ ισόγειο 1υπν.  σε καλή κατά-
σταση €55.000, Έγκωμη 2 υπν.
2005 εξαιρετικής κατάστασης,
κ/θ, κλιματισμό, τίτλο, €120.000
και ρετιρέ 3 υπν. 185 τ.μ.συν 85
τ.μ. roof garden, ετοιμοπαράδοτο
€340.000, Ακρόπολη 3 υπν. ανα-
καινισμένο, 2001, μοντέρνο
€170.000, και ρετιρέ 3 υπν. 1985,
140 τ.μ. συν 150 τ.μ. βεράντες
€145.000, Δασούπολη 2 υπν. 8
χρόνων, ξύλινη κουζίνα, 2 wc,
χώρο στάθμευσης €130.000, Κ.

Μαρκίδης  E/16, ΑΜ487, τηλ.
22378898/ 99464764, τηλ.
www.markidesestates.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΕΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Οικίες: Μακεδονί-
τισσα 4 υπν., 5 χρόνων, πάροδος
Αιπείας 4 υπν. και δωμάτιο υπη-
ρεσίας, μεγάλη οικία πίσω από
το Hilton Park, οικία 3/4 οικόπεδο,
Μακεδονίτισσα, 4 υπν., παρά το
γήπεδο ΑΠΟΕΛ με 3 υπν., Μα-
κεδονίτισσα 4 υπν., σε σωστό
οικόπεδο. Οικόπεδα: Στην Πεύ-
κου, 3 οικόπεδα στη Μακεδονί-
τισσα, 2 οικόπεδα πίσω από το
Hilton Park και οικόπεδο στο In-
tercollege. ΛΟΪΖΟΣ ΣΑΒΒΑ, Εγ-
γεγρ. 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 Αγί-
ου Ανδρέα. Διαθέτει τίτλο και δεν
εφαρμόζεται ΦΠΑ. Σε περίπτωση
αγοράς για επένδυση παρέχεται
εγγυημένο ενοίκιο 2 ετών (μπορεί
να αφαιρεθεί από την τιμή πώ-
λησης). Τιμή € 179.000, συζητή-
σιμη. Πληροφορίες 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 πληροφορίες
τηλ. 96894111.

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα: Μακεδο-
νίτισσα 549τ.μ., ΣΔ 100%, για 3
ορόφους, €550.000, Πέρα με τίτ-
λους, 583τ.μ., ΣΔ 90% €104.000
& 998τ.μ. ΣΔ 60% €149.000, Κα-
πέδες με τίτλους 549τ.μ. ΣΔ 60%
€99.000 & 961τ.μ.ΣΔ 60%
€149.000, Αγλαντζιά, περιοχή Περ-
νέρα 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, Αρ-
χάγγελος-Λακατάμεια, κοντά στη
λίμνη Μαγκλή, από €250.000,
Ακρόπολη - Υπουργείο παιδείας,
623τ.μ. ΣΔ 140%, €750.000, Τσέρι
γωνιακό, ΣΔ 60%, μεγάλη πρό-
σοψη, 522τ.μ. €220.000. Costas
Markides Commission Agency
LTD, AM487, AΡ.ΑΔ.
Ε/16,www.markidesestates.cοm,
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 πο-
λεοδομικής ζώνης Η2, η
οποία είναι ζώνη κατοικίας
και επιτρέπει ανώτατο συν-
τελεστή δόμησης 90%, κά-
λυψη 50% σε δύο ορόφους
8,30 ύψος. Για περισσότερες
πληροφορίες στο τηλ.
99680945. Τιμή συζητήσιμη.

ENOIKIAZΟΝTAI

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Διαμερίσματα-
Οικίες: Ακρόπολη: 3 υπν. επι-
πλωμένο, μοντέρνο €800 συζ.,
2 υπν. επιπλωμένο ισόγειο €350,
μοντέρνα ανώγεια οικία 4 υπν.
συν roof garden, επιπλωμένη,
200τ.μ., €1.500 συζ., Δασούπολη
3 υπν., 140 τ.μ., θέρμανση, a/c,
2 wc, €500 & 1 υπν. επιπλωμένο
€350, Μακεδονίτισσα ρετιρέ 4
υπν., μοντέρνο, με όλες τις ηλε-
κτρικές συσκευές €1.000, Αγλαν-
τζιά 2 υπν. με a/c, €350, 1 υπν.
€300, στούντιο €250, επιπλωμένα
ή μη, Στρόβολος 3 υπν. ρετιρέ
με τζάκι, επιπλωμένο, μοντέρνο,
μεγάλες βεράντες, €1.800, Στρό-
βολος-ΓΣΠ μονοκατοικία 4 υπν.
συν δωμ. υπηρεσίας, πισίνα, τε-
ράστιο κήπο €3.000, Μακεδονί-
τισσα 4 υπν. συν υπόγειο δωμ.
υπηρεσίας, 300τ.μ., κ/θ, κλιματι-
σμό, €980. Ηλιούπολη-Λατσιά 3
υπν. συν σοφίτα, 360 τ.μ., με πι-
σίνα, 2007, €1.200. Πέρα Ορεινής
ανώγεια επιπλωμένη 3 υπν. €400,
Λυκαβηττός ισόγεια οικία με αυλή,
κ/θ, a/c, ξύλινη κουζίνα, 2wc,
€1.000. Κ. Μαρκίδης Εγγ. Κτημ.,
ΑΜ 487, Α/Α Ε/16, τηλ. 99464764,
22378898 www.markidesesta-
tes.com

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ολοκαίνουργιο
διαμέρισμα 1 υπν. στη Λευκωσία,
περιοχή Λυκαβηττού, στον τρίτο
όροφο, πλήρως επιπλωμένο, με
στεγασμένο πάρκινγκ. Ένοικιο
€350. Τηλ. 99738185, 99990244.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 1 υπν.
επιπλωμένο (σαλόνι, υπνοδω-
μάτιο, ψυγείο, εντοιχισμένη κου-
ζίνα), κλιματιστικά στο
καθιστικό/κουζίνα και στο υπνο-
δωμάτιο, 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. Κατάλληλο
για κατοικία ή γραφείο. Αποτεί-
νεστε τηλ. 99606665.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή πωλείται
ρετιρέ/γραφείο στην οδό Βυζαντίου,
πολύ κοντά στο Ευρωπαϊκό Πανε-
πιστήμιο, 2 υπν., σαλόνι, 2 wc, στε-
γασμένο χώρο στάθμευσης και απο-
θήκη. Τηλ. 99515715, 99780180.

ENOIKIAZETAI στούντιο επιπλω-
μένο στην οδό Μιχαλάκη Καραολή
6, πλησίον Λυκείου Κύκκου Α΄ και
Εuropean University. Αποταθείτε:
τηλ 22354701 ή 99755165.
ENOIKIAZETAI διαμέρισμα 1 υπν.
στο Πλατύ Αγλαντζιάς, πλήρως
επιπλωμένο, πολύ κοντά στο Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου. Για περισ-

σότερες πληροφορίες στο τηλ.
99635161.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαμέρι-
σμα 2 υπν., ημιεπιπλωμένο, στην
περιοχή Σταυρού, Στρόβολος.
Ενοίκιο: €320 τον μήνα. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες στο τηλ.
99576868.

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. 

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.  

ENOIKIAZETAI διαμέρισμα μη-
νιαίως ή χρονιαίως, επιπλωμένο,
1 υπν., κοντά στο κεντρικό Πα-
νεπιστήμιο, πάροδος Καλλιπό-
λεως, Λυκαβηττός, γωνιακό, στον
1ον όροφο σε μικρή πολυκατοικία,
άνετη σαλοτραπεζαρία, 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. Συμπερι-
λαμβάνονται τα κοινόχρηστα. 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 προηγούμενης
επιχείρησης. Ισόγειο: 138τ.μ., πα-
τάρι 68τ.μ. και χώρος στάθμευσης
στο πίσω μέρος του κτιρίου. Ενοί-
κιο €2000 τον μήνα. Προσφέρεται
προαιρετικά πενταετές συμβόλαιο

με σταθερό ενοίκιο. Αποταθείτε
στα τηλ.: 22765034 ή 99880336.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατάστη-
μα 105 τ.μ., σε άριστη κατάσταση,
επί της Λεωφόρου Λάρνακος στην
Παλουριώτισσα. Εξαιρετική βιτρίνα
σε δρόμο με μεγάλη κίνηση. Ενοί-
κιο €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.

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ A&P Language In-
stitute & Translation Center Ltd,
με αριθμό μητρώου εργοδότη
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΑΜΕ)
253170/5/8559, ζητά να προσ-
λάβει ρωσόφωνους καθηγητές/
τριες Ρωσικής ως ξένη γλώσσα
(TORFL), με καλή γνώση της Αγ-
γλικής και καθηγητές/τριες Μα-
θηματικών, Φυσικής και Ρωσικής
Φιλολογίας με 5 χρόνια πείρα σε
σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης. Πα-
ρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες
να απευθύνονται στο Επαρχιακό
Γραφείο Εργασίας Λεμεσού, τηλ.
25827320.

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Raymond
George Hill, από την Ορόκλινη,
ζητά να προσλάβει οικιακή βοηθό
για να φροντίζει την οικία τους,
με αρκετά καλούς όρους εργασίας.
Μισθός όχι χαμηλότερος από
€326 καθαρά τον μήνα, διαμονή,
διατροφή, ιατροφαρμακευτική κά-
λυψη και κοινωνικές ασφαλίσεις.
Οι ενδιαφερόμενες να αποτείνον-
ται στην A.A.G.M. Kyprianou Em-
ployment Agency, τηλ. 24656836.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Μαρίας Μαυ-
ρονικόλα από τη Λάρνακα, με
τρία ανήλικα παιδιά και μεγάλη
οικία, ζητά να προσλάβει οικιακή
βοηθό. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες αποταθείτε στο Ιδιωτικό
Γραφείο Εξευρέσεως Εργασίας
Βαρνάβας Βαρνάβα, τηλ.
23744750.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ Ζωγραφικής. Πορτρέτα
από φωτογραφία. Πτυχιούχος ζω-
γράφος Φλωρεντίας, Ιταλία. Πηνε-
λόπη Κωνσταντίνου, τηλ. 99223929.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ παιδικά 

παραμύθια απευθείας 

από τον συγγραφέα. Τηλ.

99337661 ή 22334528 

(Βάκης).
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