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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΕΝΤΑΣΚΑΛΑ
Πωλούνται πεντάσκαλα στους Αγίους Τριμιθιάς, εμβαδού 7.100
τετραγωνικά μέτρα, με δρόμο, νερό και ρεύμα.

Για πληροφορίες: 96396954

ZHTEITAI
H Oργάνωση Παραπληγικών Κύπρου ζητά
οδηγό ηλικίας άνω των 25 για μερική απασχό-
ληση, πρωινά και απογεύματα, με καθήκοντα
να μεταφέρει με ειδικό διασκευασμένο όχημα
άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικό τροχοκά-
θισμα στη Λευκωσία.

Ο μισθός είναι €5 την ώρα συν Κοινωνικές
Ασφαλίσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να στείλουν
το βιογραφικό τους στο email:

mail@opak.org.cy
ή fax: 22423540. 

Η έδρα της Οργάνωσης
είναι στον Στρόβολο, Λευκωσία.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Πολύπειρος κειμενογράφος και διορθω-

τής, απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής

του ΑΠΘ, με μακρόχρονη θητεία στα

ΜΜΕ, αναλαμβάνει τη διόρθωση και

γλωσσική επιμέλεια παντός τύπου κειμέ-

νων στην ελληνική γλώσσα.

Για πληροφορίες, 

τηλ. 99346737

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Καθηγήτρια απόφοιτος αγγλικού 

πανεπιστημίου διδάσκει 

αγγλικά όλων των επιπέδων.

Για πληροφορίες τηλέφωνο

99530971, Λευκωσία

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΧΡΥΣΟΚΑΒΑ 

ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ

Περάστε ευχάριστα τις βραδιές του

καλοκαιριού, στον παραδεισένιο κήπο

μας, με πλούσιους μεζέδες ή αλά καρτ.

Για κρατήσεις: 
Τηλ.: 99446900

Παναγιώτης Λουκά
Πτυχιούχος Γεωπόνος - Α.Π.Θ. 

Εκτελούνται: Κηπουρικές εργασίες

Συντηρήσεις φυτών Σχεδιασμός κήπου

Για πληροφορίες: Τηλ. 99372541-22509363

Loucaspanagiotis@yahoo.com

ΚΗΠΟΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται διαμέρισμα ρετιρέ 1 υπν., 50
τ.μ.,  κοντά στα φώτα Κώστα Θεοδώρου
(παράλληλη Περικλέους) σε αδιέξοδο,
στον Στρόβολο. Διαθέτει 25 τ.μ. βεράν-
τα, split units, καλυμμένο χώρο στάθ-
μευσης και τίτλο ιδιοκτησίας. Τιμή:
€100.000, συζητήσιμη. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

99498551.

C&R
FLOOR - CLEANERS

* ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Μαρμάρων, μαρμαρίνων, μωσαϊκών
(Η κρυσταλλοποίηση που χρησιμοποιείται δεν κλείνει τους πό-
ρους)

* 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
Με την πείρα μας πέραν των 26 χρόνων

Τηλ.: 22751726, 99643650

ΠΑΝΤΡΕΥΕΣΤΕ!

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΣΤΟΛΙΣΜΑ
ΓΑΜΠΡΟΥ ΚΑΙ ΝΥΦΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

«Η ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ»
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ:

99308287

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Πωλείται οικόπεδο εμβαδού
532 τ.μ. στο Επισκοπειό.

Σοβαρές προτάσεις μόνο.

Πληροφορίες 
τηλ. 99428496

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για υδραυλικά, επιδιορθώσεις, 
κεντρικές θερμάνσεις, 

σέρβις, αλλαγή ντεποζίτων
έλεμεντ

Τηλεφωνήστε: 
99436196, 22350866 
Γιάννος Βαλανίδης
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για την κου-
ζίνα (καθαρισμός και λάντζα)
εστιατορίου στον Αρχάγγελο για
βραδινή εργασία. Για πληροφορίες
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

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Ρεβέκκας Βιο-
λάρη, 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.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Λουκίας
Περσιάνη, από τη Λευκωσία,
ζητά να προσλάβει οικιακή βοηθό
η οποία θα διαμένει εντός της
οικίας τους και θα κάνει όλες τις
οικιακές εργασίες, με αρκετά κα-
λούς όρους εργασίας, όχι χαμη-
λότερους από τη σχετική νομο-
θεσία. €427 καθαρά κάθε μήνα,
δωρεάν διαμονή, διατροφή, ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη και
κοινωνικές ασφαλίσεις. Οι εν-
διαφερόμενες να αποτείνονται
στο Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας SPOT-
CYCRISTS SERVICES, A.
TSANGARIDES, Αρ. Άδειας 155,
τηλ. 22352900, 99512430.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ επειγόντως για
άμεση ενοικίαση και αγορά δια-
μερίσματα και οικίες, επιπλω-
μένα ή μη, σε κεντρικές περιοχές
της Λευκωσίας (Έγκωμη, Ακρό-
πολη, Πλατύ, Λυκαβηττός, Άγιοι
Ομολογητές, Δασούπολη) και
επαύλεις για Πρεσβείες και ιδιώ-
τες πελάτες τους γραφείου μας.
Κώστας Μαρκίδης, Εγγ. Κτη-
ματομεσίτης, Α.Ε. 487, Α.Α Ε/16,
τηλ.22378898, 99464764
www.markidesestates.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία στην Ανθούπολη,
250 τ.μ., με 3 υπν. και σοφίτα, με
χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου,
υπόγειο 120τ.μ. διαρρυθμισμένο
διαμέρισμα, χώρο για αυλή και
BBQ. Τιμή €380.000 (συζητήσιμη).
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες επικοι-
νωνήστε: 99684069 ή 96397109.

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 οικίες και διαμερί-
σματα: Στρόβολος - Κ. Θεοδώ-
ρου, διαμ. 3 υπν. μοντέρνο, με
πολλά έξτρα, ιταλική κουζίνα, en-
suite κυρίως υπν., 2wc, μεγάλη
βεράντα, χώρο στάθμευσης, τίτλο,
€230.000. Γέρι -δρόμος Αθαλάσ-
σας- μοντέρνα οικία 4 υπν., με
κ/θ, κλιματισμό, παρκέ, €300.000.
Λατσιά-Καλλιθέα οικία 4 υπν. σε

σωστό οικόπεδο 630τ.μ. 2009,
με κ/θ-a/c, 250τ.μ. συν βεράντες,
τιμή ευκαιρίας για γρήγορη πώ-
ληση €300.000. Ακρόπολη 2
υπν., 2wc, ξεχ. κουζίνα, παρκέ,
μάρμαρο, μεγάλη βεράντα,
€105.000. Μακ/τισσα 2 υπν. μον-
τέρνο, κ/θ, κλιματισμό, τίτλο, χώρο
στάθμευσης €130.000. Δασού-
πολη, 2 υπν. 2006, ξύλινη κουζίνα,
2 wc, ensuite master, χώρο στάθ-
μευσης €120.000.
Αρχάγγελος, οικία 3 υπν. συν
υπόγειο, 240τ.μ. υπό ανέγερση,
€280.000 συν ΦΠΑ. Διαμ. 2 υπν.
επιπλωμένο, μοντέρνο, 2006,
93τ.μ. κ/θ-a/c, en suite, €150.000.
Αγλαντζιά, οικίες, 4 υπν. 180τ.μ.
του 2006, με κήπο, βεράντες,
ψησταριά, τίτλο €260.000 & 4
υπν. συν σοφίτα, 2007, κ/θ, κλι-
ματισμό, παρκέ, €370.000. Αγλαν-
τζιά (BMH) στούντιο €55.000 συζ.
παρκέ, 2 υπν. ισόγειο 95τ.μ. 2009
€115.000, Λυκαβηττός, πάροδος
Μακαρίου 1 υπν. με a/c, χώρο
στάθμευσης, τίτλο  €75.000.  Κ.
Μαρκίδης  E/16, ΑΜ487, τηλ.
22378898/ 99464764 www.mar-
kidesestates.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από ιδιώτη τρία  δια-
μερίσματα 1 και 2 υπνοδωματίων
στο Καϊμακλί, σε πολύ χαμηλές
τιμές.  Επικοινωνία: 99165616.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα ρετιρέ 1
υπν., 50 τ.μ.,  κοντά στα φώτα
Κώστα Θεοδώρου (παράλληλη
Περικλέους) σε αδιέξοδο, στον
Στρόβολο. Διαθέτει 25 τ.μ. βεράντα,
split units, καλυμμένο χώρο στάθ-
μευσης και τίτλο ιδιοκτησίας. Τιμή:
€100.000, συζητήσιμη. Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 99498551.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ 2 υπν., 84τ.μ.,
με roof garden 72τ.μ., 6 ετών, υπο-
δαπέδια, full a/c, περιοχή Αγίου
Ανδρέα. Διαθέτει τίτλο και δεν εφαρ-
μόζεται ΦΠΑ. Σε περίπτωση αγο-
ράς για επένδυση παρέχεται εγ-
γυημένο ενοίκιο 2 ετών (μπορεί
να αφαιρεθεί από την τιμή πώλη-
σης). Τιμή € 179.000, συζητήσιμη.
Πληροφορίες τηλ. 99570400.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ 3 υπνοδωματίων
σε ήσυχη γειτονιά στο Πλατύ
Αγλαντζιάς, με πληρωμένο τον
ΦΠΑ, θέρμανση, αποθήκη και
δικό του στεγασμένο χώρο στάθ-
μευσης. Τιμή ευκαιρίας: €183.000.
Για 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 πε-
τρελαίου, a/c, θερμοπρόσοψη, η/θ,
πιεστικό, w.c., γρανίτης, υπόγειος
χώρος στάθμευσης. Τιμή €100.000
συμπεριλαμβανομένου και του
ΦΠΑ. Τηλ. 97626291. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα: ΣΤΕΛ-
ΜΕΚ συνεχόμενα από 544τ.μ.,
επίπεδα, με τίτλους, €220.000
έκαστο, Ανθούπολη σε ύψωμα,
μεγάλα με τίτλους, από €130.000,
Αρεδιού οικιστικό 2.342τ.μ.,
ΣΔ90%, ΣΚ50%, με δρόμο,
€180.000 συζ., Μακεδονίτισσα
549τ.μ., ΣΔ100%, για 3 ορόφους,
€530.000, Αρχάγγελος, κοντά
στη λίμνη Μαγκλή, από
€250.000, Αρχάγγελος-ΛΟΓΟΣ
συνεχόμενα, 550τ.μ., €350.000
έκαστο, Πέρα, με τίτλους, 583τ.μ.
ΣΔ90% €99.000 & 998τ.μ.
ΣΔ60% €149.000, Καπέδες με
τίτλους 549τ.μ. ΣΔ60% €95.000
& 961τ.μ. ΣΔ60% €149.000,
Παλ/τισσα γωνιακό, απέναντι
από LIDL, 660τ.μ. ΣΔ140%
€600.000 ή αντιπαροχή, Λακα-
τάμεια, περιοχή Σαμψών, 526τ.μ.
ΣΔ90%, δίπλα από πεζόδρομο,
€250.000 συζ., Στρόβολος, πά-
ροδος Αθηνών, γωνιακό,
ΣΔ100%, 492τ.μ., €350.000 συζ.,
Έγκωμη, κοντά στο Mall, 265τ.μ.
ΣΔ100%, €250.000. Costas Mar-
kides Commission Agency LTD,
AM 487, AΡ. ΑΔ Ε/16, www.mar-
kidesestates.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-
des estates.com, τηλ. 22378898,
99653777.

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 1 υπν.
στην οδό Προπυλαίων 37, 1ος
όροφος, πάροδος λεωφ. Λάρνα-
κος, πίσω από το κατάστημα Αν-
τρέα Χαραλάμπους, στην Αγλαν-
τζιά. Διαθέτει ψυγείο, πλυντήριο,
εντοιχισμένη κουζίνα, κλιματιστικά
στο υπνοδωμάτιο, καθιστικό/κου-
ζίνα, στεγασμένο χώρο στάθμευ-
σης. Ενοίκιο €300 τον μήνα. Για
πληροφορίες στο 99510660.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα
2 & 3 υπν. στον Λυκαβηττό, επι-
πλωμένα ή μη, εντοιχισμένη κου-
ζίνα, θέρμανση, κλιματισμός, ηλια-
κός, χώρος στάθμευσης, κλειστό
σύστημα παρακολούθησης. Τηλ.
99682782.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα-
οικίες: Αγλαντζιά - Πανεπιστημι-
ούπολη, στούντιο από €280 και
1 υπν. από €300, Λυκαβηττός 1
υπν. από €300 και 2 υπν. με όλα
τα ηλεκτρικά, κ/θ, a/c €400, Ακρό-
πολη οροφο/σμα 4 υπν. 260τ.μ.,
παρκέ, 2 en suite υπνοδ, a/c-κ/θ
€1.500 συζ., & μοντέρνα ανώγεια
οικία 4 υπν. συν roof garden, επι-
πλωμένη, 200τ.μ. €1.100, Στρό-
βολος-ΜΕΤΡΟ, ημιανεξάρτητη οι-
κία 3 υπν. συν γραφείο, 2005,
200τ.μ., €800, Λυκαβηττός - πά-
ροδος Καλλιπόλεως 3 υπν., με
κ/θ και κλιματισμό από €350,
Αγλαντζιά ισόγειο μοντέρνο διαμ.
3 υπν., 170τ.μ., τζάκι, a/c-κ/θ,
παρκέ, κήπος με δέντρα, 2 wc,
ensuite κυρίως υπνοδωμάτιο, χώ-
ρος στάθμευσης, αποθήκη, €700,
Μακεδονίτισσα 5 υπν. συν γρα-
φείο, 320τ.μ., σωστό οικόπεδο,
μεγάλος κήπος €1.200, Αρχάγ-
γελος οικία 4 υπν., σοφίτα, κήπο,
ξύλινη κουζίνα, 220τμ, κ/θ-a/c,
€1.100, ΡΙΚ ανώγεια οικία 3υπν.,
a/c, ξύλινη κουζίνα, μερικώς ανα-
καινισμένη €450. Κ. Μαρκίδης,
Εγγ. Κτημ. ΑΜ 487, Α/Α Ε/16,
τηλ. 99464764, 22378898
www.markidesestates.com

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή πωλείται μον-
τέρνο διαμέρισμα, υπερσύγχρονο,
ανεξάρτητο, 170τ.μ., στον τρίτο
όροφο, συγκρότημα Laxia Bouti-
que, με κοινόχρηστη πισίνα. Με-
γάλο μέτωπο, βεράντα 32τ.μ.,
κυρίως υπνοδωμάτιο με γκαρν-
ταρόμπα και χώρο υγείας walk-
through, υπνοδωμάτιο en-suite,
με πλήρη ποιοτικό εξοπλισμό και
φωτιστικά σώματα. Για φωτογρα-
φικό υλικό και άλλες πληροφορίες:
info@grandad.com.cy ή τηλέφωνο
99621380.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2 υπν.
105 τ.μ. στην περιοχή Παλουριώ-
τισσας, έναντι Πύλης  Αμμοχώ-
στου, σε άριστη κατάσταση. Εν-
τοιχισμένη κουζίνα, 2WC, Storage
Heaters, επιπλωμένο, Air Condi-
tions σε όλους τους χώρους, ηλια-

κό, αποθήκη και στεγασμένο χώρο
στάθμευσης. Tιμή €400. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες στα τηλ.
99490942, 99566540. 

ENOIKIAΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 1
υπν. (54 τ.μ.) στη Μακεδονί-
τισσα, πίσω από τον Τύμβο.
Βρίσκεται σε ήσυχη περιοχή
κοντά στο Πανεπιστήμιο Λευ-
κωσίας και διαθέτει χώρο στάθ-
μευσης και μικρή αποθήκη. Ενοί-
κιο €400. Τηλέφωνο επικοινω-
νίας 99693859.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2
υπν. στην Ακρόπολη  (Iφιγενείας,
δίπλα από δημοτικό σχολείο) σε
άριστη κατάσταση. Πλήρως εξο-
πλισμένη κουζίνα (πλυντήριο ρού-
χων και πιάτων, στεγνωτήριο
ρούχων, κουζίνα, φούρνος, ψυ-
γείο). Μερικά έπιπλα, με κεντρική
θέρμανση και 2 air conditions.
Tιμή €430.  Για περισσότερες
πληροφορίες στο 99582156.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 1 υπν.
στο Πλατύ Αγλαντζιάς, πολύ κοντά
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ιδανικό
για φοιτητές. Δωρεάν WiFi και
χωρίς κοινόχρηστα. Τηλέφωνο
επικοινωνίας 99635161.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στο
κέντρο της Λευκωσίας με χώρο
στάθμευσης, κατάλληλο για γρα-
φείο. Αποτείνεστε 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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαμέρισμα
2 υπν., ημιεπιπλωμένο, στην πε-
ριοχή Σταυρού, Στρόβολος. Ενοίκιο:
€320 τον μήνα. Για περισσότερες
πληροφορίες στο τηλ. 99576868.

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 μηνι-
αίως ή χρονιαίως, επιπλωμένο, 1
υπν., κοντά στο κεντρικό Πανεπι-
στήμιο, πάροδος Καλλιπόλεως,
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 κατοικία
195τ.μ. στην Αγλαντζιά (περιοχή
Σουβλάκια Ορφέα) σε άριστη κα-
τάσταση, 3 υπν., 2 w.c., μεγάλη
κουζίνα και καθιστικό, τζαμαρία,
παντού air condition, κεντρική
θέρμανση, ηλιακό, χώρο στάθ-
μευσης με αυλή. Ενοίκιο €550.
Για πληροφορίες στο 99673853.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Ακρόπολη
(κοντά στην Υδατοπρομήθεια) κα-
τοικία 3 υπν. με εξοπλισμένη κου-
ζίνα, θέρμανση, a/c, κτλ. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες στο τηλ.

99311027.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανώγεια κατοι-
κία 4 υπν., περιοχή Απολλω-
νείου Ιδιωτικού Νοσοκομείου,
πλήρως επιπλωμένη, με κ/θ,
συσκευές κλιματισμού και κα-
λυμμένο χώρο στάθμευσης.
Για πληροφορίες στο τηλ.
99353902.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγεια οικία σε
καλή και ήσυχη περιοχή στην Πα-
λουριώτισσα, με 2 υπν., εντοιχι-
σμένη κουζίνα με καινούργιες ηλε-
κτρικές συσκευές, a/c, θέρμανση,
ηλιακό, καλυμμένο χώρο στάθ-
μευσης και αυλή, χωρίς κοινό-
χρηστα. Για πληροφορίες, τηλ.
99641753.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγεια κατοικία
3 υπν. (1 κυρίως με μπάνιο), μπά-
νιο, μεγάλη σαλοτραπεζαρία, με-
γάλη κουζίνα, 2 βεράντες, γκαράζ,
ανεξάρτητη κεντρική θέρμανση,
κλιματισμός (air condition), εξαι-
ρετική κατάσταση (παρκέ, μάρ-
μαρο 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.,
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.

ENOIKIAZΟΝTAI ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο στον Πα-
ρισσινό, Λεωφόρος Αρχαγγέλου
46, πλησίον συγκροτήματος ΔΙΑ,
1ος όροφος σε διώροφο κτίριο,
εμβ. 150 τ.μ., κατάλληλα διαχω-
ρισμένο με κουζίνα, 2 w.c., κλι-
ματιστικά και χώρους στάθμευσης.
Διαθέτει υπερυψωμένο πάτωμα
και κεντρικό σύστημα ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών. Πρόσοψη
προς τη λεωφόρο και πρόσβαση
και από την οδό Λαπήθου με πε-
ζοδρόμιο. Για πληροφορίες, τηλ.
99514797.

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Κώστα Χόπ-
πα, από τη Λεμεσό, 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 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.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Νάταλης
Κατερίνας Κουφάρη, από τη
Λεμεσό, ζητά να προσλάβει οι-
κιακή βοηθό, που θα διαμένει
εντός της οικίας τους και θα
κάνει όλες τις οικιακές εργασίες
του σπιτιού με αρκετά καλούς
όρους εργασίας, όχι χαμηλό-
τερους από τη σχετική νομο-
θεσία. €314 καθαρά κάθε μήνα,

δωρεάν διαμονή, διατροφή, ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη
και Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Οι
ενδιαφερόμενες να αποτείνονται
στο Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας CH-
RISKAR BUSINESS CONSUL-
TANTS, κ. Τάκη Σκαρπάρη,
τηλ. 99641022.

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ Γραφείο στη
Λάρνακα με διεθνή πελατεία
ζητά να προσλάβει: Α) Δικη-
γόρο. Απαιτούμενα προσόντα:
Εγγεγραμμένος στην Κύπρο
με τουλάχιστον 3 ετή δικαστη-
ριακή πείρα, άριστη γνώση ελ-
ληνικής και αγγλικής γλώσσας
και ηλεκτρονικού υπολογιστή,
ευχάριστη προσωπικότητα, ορ-
γανωτικές και διοικητικές ικα-
νότητες. Μισθός αναλόγως
προσόντων.
Β) Λογιστή/στρια. (Intermediate/
Higher). Προσόντα: Πείρα, γνώ-
σεις λογιστικών προγραμμάτων,
περιλαμβανομένου και του Cy-
com, 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)

ΠΑΦΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Andrea Braun,
από την Πάφο, ζητά οικιακή βοη-
θό που θα διαμένει στο σπίτι
της, να φροντίζει τα παιδιά και
την οικία της. Μηνιαίος μισθός
€314, δωρεάν διαμονή, διατροφή,
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
και κοινωνικές ασφαλίσεις. Οι εν-
διαφερόμενες να αποτείνονται
στο Γραφείο μας, Ε&L General
Services Ltd στην Πάφο, τηλ.
26812012, 99414310.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΑΘΗΝΑ - Ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα στη Νέα Σμύρνη,
100μ. από την πλατεία, τραμ,
λεωφορεία. Διαθέτει μεγάλη
βεράντα με θέα την Αθήνα,
επιπλωμένη με όλα τα έπιπλα
και ρουχισμό. Τηλ.: 00357-
99486308, 002106976274494.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ για φοιτητές:
Αθήνα-Ηilton, οδός Μπιγλίστας,
διαμ. 60τ.μ., πλήρως επιπλω-
μένο, εξοπλισμένο, με θέα πάρκο,
απέναντι από Πανεπιστήμιο,
€450 μηνιαίως. Αθήνα Παγκράτι,
κοντά στο Πανεπιστήμιο, οδός
Νεοπτολέμου 20, διαμ. 2 υπν.,
πολύ καλή κατάσταση, €490 μη-
νιαίως. Επίσης αρκετά διαμερί-
σματα σε καλές τιμές σε Κύπρο,
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και
Βελιγράδι. Αποταθείτε: DANOS
REAL ESTATE AGENTS LTD
No 1, A.M. 530, A.A. 259/E, τηλ.
22317031, 030210 7567567.
Email: sales@danos.com.cy
Web: www.danos.com.cy

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ για τουρισμό
στον Πρόδρομο; Υπάρχουν 2
διαθέσιμα στούντιο για ενοικίαση
σε χαμηλές τιμές. Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 99333630.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Audi A3, late 2009,
Hatchback, χρώμα άσπρο, κυ-
πριακό με Full service και car hi-
story σε εξαιρετική κατάσταση
(unmarked), 65000Km και με ολο-
καίνουργια λάστιχα. Automatic,
S-Tronic, S, line, Cruise control
and many extras. Τιμή Πώλησης
€13.500. Τηλ. 99085419.
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