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ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Εστιατόριο/Beach Bar, στο Μακένζι της

Λάρνακας, προσλαμβάνει τώρα επαγγελ-

ματίες που διαθέτουν ομαδικό πνεύμα στις

ακόλουθες θέσεις:

1)  Managers/Supervisors

2)  Hosts/Hostesses/Reservations 

3)  Bartenders/Waiters

4)  Cooks/Chefs

5)  Sushi Chefs

Προηγούμενη εμπειρία είναι απαραίτητη.

Αποστολή Βιογραφικού: 

Email: dionisis@koobarandfood.com

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης
Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και
Επιστήμης Τροφίμων, για μερική απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα στο γνω-
στικό αντικείμενο «Αγροτικές Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας».

Τελευταία ημερομηνία για υποβολή των αιτήσεων: Παρασκευή, 06 Ιουνίου 2014
και ώρα 2.00 μ.μ. 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστο-
σελίδα του Πανεπιστημίου http://www.cut.ac.cy/abf/ (Εργοδότηση).

Job Opportunities at the Cyprus Institute

The Cyprus Institute (CyI, www.cyi.ac.cy) is a novel, non-profit
research and educational institution and is seeking to employ
dynamic and versatile scientists and professionals for the fol-
lowing positions at the Computation-based Science and Tech-
nology Research Center (CASTORC):

1. Research Assistant 
2. Computational Scientist(s) in Climate Modeling 

A more detailed description of the positions as well as additional
position-specific candidate requirements is available at
www.cyi.ac.cy/jobs.html  where the reference number for the
position is posted.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ

Πτυχιούχος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης, με μεταπτυχιακό δίπλωμα στη μετάφραση (Πανεπι-

στήμιο Swansea), αναλαμβάνει μεταφράσεις από τη

Γαλλική και Αγγλική στην Ελληνική και αντίστοιχα. 

Τηλέφωνο 96552471

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΕΝΤΑΣΚΑΛΑ
Πωλούνται πεντάσκαλα στους Αγίους Τριμιθιάς, εμβαδού 7.100

τετραγωνικά μέτρα, με δρόμο, νερό και ρεύμα.

Για πληροφορίες:
96396954

Παναγιώτης Λουκά Πτυχιούχος Γεωπόνος - Α.Π.Θ. 

Εκτελούνται: Κηπουρικές εργασίες
Συντηρήσεις φυτών Σχεδιασμός κήπου

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

ΚΗΠΟΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΑΝΤΡΕΥΕΣΤΕ!

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ
ΣΤΟΛΙΣΜΑ
ΓΑΜΠΡΟΥ

ΚΑΙ ΝΥΦΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ

ΣΧΗΜΑ

«Η ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ»

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ:
99308287

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Καθηγήτρια απόφοιτος αγγλικού 

πανεπιστημίου διδάσκει 

αγγλικά όλων των επιπέδων.

Για πληροφορίες τηλέφωνο
99530971, Λευκωσία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Η Σχολική Εφορεία Πέρα Χωρίου και Νήσου ζητά προσφορές για την
εκμετάλλευση του Κυλικείου του πιο κάτω σχολείου:

Σχολείο Χρόνια Προβλεπόμενος Αριθμός 
Μαθητών

Α΄ Δημοτικό  Σχολείο 2 205
Πέρα Χωρίου και Νήσου

Για την περίοδο δύο σχολικών ετών από 1/9/2014 μέχρι 30/6/2016.

2. Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται στον Πρόεδρο της Σχολικής
Εφορείας Πέρα Χωρίου και Νήσου και να φτάσουν όχι αργότερα από τις
12.00 το μεσημέρι της Παρασκευής,  20/6/2014, στο κουτί προσφορών,
που βρίσκεται εντός των Γραφείων του Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρα Χω-
ρίου και Νήσου.
3. Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να αποταθούν στη Σχολική Εφορεία Πέρα Χωρίου και Νήσου, τηλ.
22521570. Η τιμή για την αγορά των εντύπων είναι €20 και το ποσό αυτό
δεν επιστρέφεται.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα προμηθεύεται ένα σετ εντύπων και μπορεί
να πολλαπλασιάσει το σετ, αν θα υποβάλει περισσότερες από μια προ-
σφορά. 

Καμιά προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή από άτομο που δεν έχει προμη-
θευτεί σετ εντύπων από τη Σχολική Εφορεία.
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Μάριου Αρ-
γύρη, 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, 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.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Μιχάλη Για-
σεμίδη, 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, 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.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Μιχάλη
Καρή, 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, 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.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τρεις έμπειροι με-
ταπωλητές για διανομή - εμπορία
πρωτοποριακού προϊόντος που
έχει σχέση με τα πετρελαιοειδή.
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε
σύντομο βιογραφικό στη διεύ-
θυνση xfontos@cytanet.com.cy

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Αλεξάνδρας
Ασπρή, από τη Λευκωσία, ζητά
να προσλάβει οικιακή βοηθό η
οποία θα διαμένει εντός της οικίας
τους και θα κάνει όλες τις οικιακές
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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός για
μερική απασχόληση για οικία
στην Ανθούπολη. Για περισσό-
τερες πληροφορίες στο
99547298.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόροι/ρες με
πείρα για να εργαστούν σε εστια-
τόριο στη Λακατάμεια. Η γνώση
της ελληνικής γλώσσας είναι απα-
ραίτητη. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες στο 99446900.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ επειγόντως για
άμεση ενοικίαση και αγορά
διαμερίσματα και οικίες, επι-
πλωμένα ή μη, σε κεντρικές
περιοχές της Λευκωσίας (Έγ-
κωμη, Ακρόπολη, Πλατύ, Λυ-
καβηττός, Άγιοι Ομολογητές,
Δασούπολη) και επαύλεις για
Πρεσβείες και ιδιώτες πελάτες
τους γραφείου μας. Κώστας
Μαρκίδης, Εγγ. Κτηματομεσί-
της, Α.Ε. 487, Α.Α Ε/16,
τηλ.22378898, 99464764
www.markidesestates.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΕΣ

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 οικίες και διαμερί-
σματα: Άγιος Ανδρέας ρετιρέ 2
υπν. 84τ.μ. συν 72τ.μ. roof gar-
den, κ/θ, a/c, 2008, €185.000,
Έγκωμη 2 υπν. 2007, μοντέρνο,
κ/θ, κλιματισμό, τίτλο, €150.000
και ρετιρέ 3 υπν. 185τ.μ. συν
85τ.μ. roof garden, ετοιμοπαρά-
δοτο €340.000, Δασούπολη 2
υπν. 2006, ξύλινη κουζίνα, 2 wc,
ensuite master, parking €120.000,
Λατσιά οικία 4 υπν. 2008, κ/θ,
κλιματισμό, 180 τ.μ., τίτλος,
€220.000, Αρχάγγελος οικία 3
υπν. συν υπόγειο, 240 τ.μ., υπό
ανέγερση, €280.000 συν ΦΠΑ
και διαμ. 2 υπν. επιπλωμένο,
μοντέρνο, 2006, 93τ.μ., κ/θ-a/c,
en suite, €150.000, Αγλαντζιά οι-
κία 4 υπν. 180 τ.μ., 2006, με
κήπο, βεράντες, ψησταριά, τίτλο
€260.000 & 4 υπν. συν σοφίτα,
2007, κ/θ, κλιματισμός, παρκέ,
€370.000, Αγλαντζιά (BMH)
στούντιο €55.000 συζ., παρκέ, 2
υπν., ισόγειο 95τ.μ., 2009
€115.000, Λυκαβηττός πάροδος
Μακαρίου 1 υπν. με a/c, πάρκινγκ,
τίτλο €75.000, Συν. Στρόβολος
ΙΙΙ ισόγειο 1 υπν. σε καλή κατά-
σταση, με τίτλο, €55.000, Ακρό-
πολη 3 υπν. ανακαινισμένο, 2001,
μοντέρνο €170.000 και ρετιρέ 3
υπν. 1985, 140τ.μ. συν 150τ.μ.
βεράντες €145.000. Κ. Μαρκίδης
E/16, ΑΜ487, τηλ. 22378898,
99464764.www.markidesestates.c
om  

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα ρετιρέ 1
υπν., 50 τ.μ.,  κοντά στα φώτα
Κώστα Θεοδώρου (παράλληλη
Περικλέους) σε αδιέξοδο, στον
Στρόβολο. Διαθέτει 25 τ.μ. βε-
ράντα, split units, καλυμμένο
χώρο στάθμευσης και τίτλο ιδιο-
κτησίας. Τιμή: €100.000, συζη-
τήσιμη. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
99498551.

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 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., γρανί-
της, υπόγειος χώρος στάθμευσης.
Τιμή €100.000 συμπεριλαμβα-
νομένου και του ΦΠΑ. Τηλ.
97626291. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Οικόπεδα: Στέλμεκ
συνεχόμενα από 544τ.μ., επίπε-
δα, με τίτλους, €220.000 έκαστον,
Ανθούπολη σε ύψωμα, μεγάλα
με τίτλους, από €130.000, Μα-
κεδονίτισσα 549τ.μ., ΣΔ100%,
για 3 ορόφους, €550.000, Αρ-
χάγγελος-Λακατάμεια, κοντά στη
λίμνη Μαγκλή, από €250.000,
Αρχάγγελος-ΛΟΓΟΣ συνεχόμενα,
550τ.μ., €350.000 έκαστο, Πέρα,
με τίτλους, 583τ.μ. ΣΔ90%
€104.000 & 998τ.μ., ΣΔ60%
€149.000, Καπέδες με τίτλους
549τ.μ. ΣΔ60% €99.000 & 961τ.μ.
ΣΔ60% €149.000, Παλουριώτισ-
σα, γωνιακό περιοχή LIDL,
660τ.μ., ΣΔ140% δεκτή αντιπα-
ροχή. Λακατάμεια, περιοχή Σαμ-
ψών, 526τ.μ., ΣΔ90%, δίπλα από
πεζόδρομο, €250.000συζ. Στρό-
βολος, πάροδος Αθηνών, γω-
νιακό, ΣΔ100%, 492τ.μ.,
€350.000 συζ. Έγκωμη, κοντά
στο Mall, 265τ.μ., ΣΔ100%,
€250.000.
Costas Markides Commission
Agency Ltd, AM487, AΡ. ΑΔ
Ε/16,www.markidesestates.com,
τηλ. 22378898, 99653777.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙΑ 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Χωράφια: Λακατά-
μεια οικιστικό, ΣΔ 90%, 3429τ.μ.,
€690.000, Αγροκηπιά 4683τ.μ.,
ΣΔ 10%, ύψωμα,  €55.000, Λα-
γουδερά 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, Καπέ-
δες 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. Costas Markides Com-
mission Αgency LTD, AM 487,
AΡ.ΑΔ 16/E, www.markidesesta-
tes.com, τηλ. 22378898,
99653777.

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα
- Οικίες: Στρόβολος 3 υπν. συν
γράφείο, διώροφο διαμέρισμα,
επιπλωμένο- minimal €800, Αρ-
χάγγελος οικία 4 υπν, σοφίτα,
κήπο, ξύλινη κουζίνα, 220τ.μ.,
κ/θ-a/c, €1100, Πλατύ ισόγειο
διαμ. 3υπν.,160τ.μ., a/c, ensuite
ντούς, γραφείο, βεράντες, €550,
Έγκωμη 4 υπν. συν υπόγειο δω-
μάτιο υπηρεσίας, 300τ.μ., κ/θ,
κλιματισμό, κήπος, €980, Στρό-
βολος 2 υπν. μοντέρνο, όλα τα
ηλεκτρικά, a/c, πάρκινγκ, απο-
θήκη, €400, Λυκαβηττός ισόγεια
οικία με αυλή, 220τ.μ., κ/θ, a/c,
ξύλινη κουζίνα, 2 wc, €1000,
Ακρόπολη οροφο/σμα 4 υπν.
260τ.μ., παρκέ, 2 en suite υπν.,

a/c-κ/θ €1500 συζ, & μοντέρνα
ανώγεια οικία 4 υπν. συν roof
garden, επιπλωμένη, 200τ.μ.
€1400 συζ. 
Μακεδονίτισσα ρετιρέ 4 υπν.,
μοντέρνο, με όλες τις ηλεκτρικές
συσκευές €1000, Στρόβολος-ΓΣΠ
μονοκατοικία 4 υπν. συν δωμ.
υπηρεσίας, πισίνα, τεράστιο κήπο
€3000, Πέρα Ορεινής ανώγεια
επιπλωμένη 3 υπν. €400. Κ.
Μαρκίδης Εγγ. Κτημ., ΑΜ 487,
Α/Α Ε/16 τηλ. 99464764,
22378898
www.markidesestates.com

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2
υπν. στον Λυκαβηττό, επιπλω-
μένο ή μη, θέρμανση, κλιματι-
σμός, ηλιακός, μεγάλη βεράντα,
χώρος στάθμευσης, κλειστό σύ-
στημα παρακολούθησης. Τηλ.
99682782.

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, 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 χώρο
στάθμευσης, κατάλληλο για γρα-
φείο. Αποτείνεστε τηλ. 99606665.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαμέρισμα
2 υπν., ημιεπιπλωμένο, στην πε-
ριοχή Σταυρού, Στρόβολος. Ενοίκιο:
€320 τον μήνα. Για περισσότερες
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:
99582156. 

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 περισ-
σότερες λεπτομέρειες επικοινω-
νήστε: Τηλ. 99562835 ή
99085419.  

ENOIKIAZETAI διαμέρισμα
μηνιαίως ή χρονιαίως, επι-
πλωμένο, 1 υπν., κοντά στο
κεντρικό Πανεπιστήμιο, πά-
ροδος Καλλιπόλεως, Λυκα-
βηττός, γωνιακό, στον 1ον
όροφο σε μικρή πολυκατοικία,
άνετη σαλοτραπεζαρία, μεγάλη
στεγασμένη βεράντα, μεγάλο
υπνοδωμάτιο, ξεχωριστή με-
γάλη 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 στην Ακρόπολη
(κοντά στην Υδατοπρομήθεια)
κατοικία 3 υπν. με εξοπλισμένη
κουζίνα, θέρμανση, a/c, κτλ. Για
περισσότερες πληροφορίες στο
τηλ. 99311027.

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 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 ετοιμοπα-
ράδοτο κατάστημα ολόκληρο ή
μισό, 440τ.μ. (ισόγειο, ημιώροφος,
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.,
πατάρι 68τ.μ. και χώρος στάθ-
μευσης στο πίσω μέρος του κτι-
ρίου. Ενοίκιο €2000 τον μήνα.
Προσφέρεται προαιρετικά πεν-
ταετές συμβόλαιο με σταθερό
ενοίκιο. Αποταθείτε στα τηλ.:
22765034 ή 99880336.

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

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ Γραφείο στη Λάρ-
νακα με διεθνή πελατεία ζητά να
προσλάβει: Α) Δικηγόρο.
Απαιτούμενα προσόντα: Εγγε-
γραμμένος στην Κύπρο με του-
λάχιστον 3 ετή δικαστηριακή πείρα,
άριστη γνώση ελληνικής και αγ-
γλικής γλώσσας και ηλεκτρονικού
υπολογιστή, ευχάριστη προσω-
πικότητα, οργανωτικές και διοι-
κητικές ικανότητες. Μισθός ανα-
λόγως προσόντων.
Β) Λογιστή/στρια. (Intermediate/Hi-
gher). Προσόντα: Πείρα, γνώσεις

λογιστικών προγραμμάτων, πε-
ριλαμβανομένου και του Cycom,
άριστη γνώση της αγγλικής και
ελληνικής γλώσσας, internet, e-
mails κλπ. Έντιμος χαρακτήρας.
Μισθός αναλόγως προσόντων.
Αποστολή Βιογραφικών στο φαξ
24623215. Για πληροφορίες στο
τηλ. 24656318 (κα Γεωργίου)

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της κ. Έλενας
Κανάρη, από τη Λεμεσό, 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. €314 κα-
θαρά κάθε μήνα, δωρεάν διαμονή
και διατροφή, ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη και Κοινωνικές Ασφα-
λίσεις. Οι ενδιαφερόμενες να απο-
τείνονται στο Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας
CHRISKAR BUSINESS CON-
SULTANTS, κ. Τάκη Σκαρπάρη,
τηλ. 99641022..

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Αριέττας Πιε-
ρίδου Δημοσθένους, από την
Αγία Νάπα, ζητά να προσλάβει
οικιακή βοηθό, η οποία θα δια-
μένει εντός της οικίας τους και
θα κάνει όλες τις οικιακές 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
SERVICES, A. TSANGARIDES,
Αρ. Άδειας 155, τηλ. 22352900,
99512430.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για άμεση απασχό-
ληση μάγειρες/σσες Α΄ και μά-
γειρες/σσες Β΄, για εστιατόριο
στον Πρωταρά. Προσφέρεται
υψηλό πακέτο απολαβών. Οι εν-
διαφερόμενοι/νες παρακαλούμε
να επικοινωνήσουν στο
23833740.

ΠΑΦΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από το XIANG
GONG CHINESE RESTAU-
RANT LTD, στην Κάτω Πάφο,
με ΑΜΕ 1058617/6/5610, μάγει-
ρες/σσες κινέζικης κουζίνας για
άμεση πρόσληψη. Για πληρο-
φορίες επικοινωνήστε με το
Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας
Πάφου, τηλ. 26821666.

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

FLISVOS Beach Apartments:
Ενοικιάζονται διαμερίσματα
(στούντιο, 1 και 2 υπνοδωματίων)
εβδομαδιαία, για τους καλοκαι-
ρινούς μήνες και ολόχρονα, 50
μέτρα από την παραλία του Πρω-
ταρά. Πληροφορίες στο www.fli-
svosbeach.com ή στο 97876999
(Γιώργος). 

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ παιδικά 

παραμύθια απευθείας 

από τον συγγραφέα. Τηλ.

99337661 ή 22334528 

(Βάκης).
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