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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Καθηγήτρια απόφοιτος αγγλικού 

πανεπιστημίου διδάσκει 

αγγλικά όλων των επιπέδων.

Για πληροφορίες τηλέφωνο

99530971, Λευκωσία

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Για υδραυλικά, επιδιορθώσεις, 
κεντρικές θερμάνσεις, σέρβις, 

αλλαγή ντεποζίτων έλεμεντ

Τηλεφωνήστε: 
99436196, 22350866 
Γιάννος Βαλανίδης

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ
Γραμματέα Δικαστηριακού Τμήματος

Το Δικηγορικό Γραφείο 
Δρ Κ. Χρυσοστομίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε.

ζητεί για άμεση πρόσληψη Γραμματέα για το Δικαστηριακό 
Τμήμα του γραφείου. 

Απαιτούμενα προσόντα: Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών, άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας, καθώς και 

πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (ομιλία και γραφή). 
Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση σε Δικηγορικό 

Γραφείο απαραίτητη.
Μισθός, ωφελήματα και προοπτικές, ανάλογα με πείρα 

και προσόντα. 
Κάθε αίτηση, με το βιογραφικό σημείωμα, θα τυγχάνει 

απόλυτης εμπιστευτικότητας.

Για πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την 
κ. Εβελίνα Γεωργιάδου στο τηλέφωνο 22777000 
(ώρες γραφείου) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

e.georgiades@chrysostomides.com.cy

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ
Δικηγόρου Δικαστηριακού Τμήματος

Το Δικαστηριακό Τμήμα του Δικηγορικού Γραφείου  
Δρ Κ. Χρυσοστομίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε.

ζητεί για άμεση πρόσληψη έμπειρο δικηγόρο, με τουλάχιστον
5 χρόνων πείρα στην άσκηση δικηγορίας ενώπιον Δικαστηρίων. 

Συμβόλαιο, μισθός, ωφελήματα και προοπτικές, ανάλογα με
πείρα και προσόντα. 

Κάθε αίτηση, με το βιογραφικό σημείωμα, θα τυγχάνει απόλυτης
εμπιστευτικότητας.

Για πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την 
κ. Εβελίνα Γεωργιάδου στο τηλέφωνο 22 777000 
(ώρες γραφείου) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

e.georgiades@chrysostomides.com.cy

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ
Η εταιρεία Demetrios A. Demetriades LLC

ζητά να προσλάβει βοηθό λογιστηρίου.

Απαραίτητα προσόντα. Άριστη γνώση αγγλικής 
γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Για βιογραφικά nefthimiou@dadlaw.com.cy

Προηγούμενη πείρα απαραίτητη.

Για προσωπική συνέντευξη τηλέφωνο επικοινωνίας:
22 769000, κ. Νόνη Ευθυμίου.
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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 πω-
λήσεις και άδεια οδήγησης. Σύ-
στημα προμήθειας, πολύ καλοί
όροι εργασίας. Στείλτε το βιογρα-
φικό σας στο info@makemoney-
card. com

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Ανδρέα Χα-
ραλάμπους, από τη Λευκωσία,
ζητά να προσλάβει οικιακή βοηθό,
που θα διαμένει εντός της οικίας
τους και θα κάνει όλες τις οικιακές
εργασίες με αρκετά καλούς όρους
εργασίας, όχι χαμηλότερους από
τη σχετική νομοθεσία. €314 κα-
θαρά κάθε μήνα, δωρεάν διαμονή,
διατροφή, ιατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψη και Κοινωνικές Ασφαλί-
σεις. Οι ενδιαφερόμενες να απο-
τείνονται στο Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας
CHRISKAR BUSINESS CON-
SULTANTS, κ. Τάκη Σκαρπάρη,
τηλ. 99641022.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για άμεση ενοικίαση
οικίες 2, 3 ή 4 υπν.  στη Λευκωσία,
κεντρικές περιοχές ή προάστια,
πλήρως επιπλωμένες ή μη, με
μοντέρνο σχεδιασμό, πισίνα, για
άμεση ενοικίαση από πελάτες
του γραφείου μας. Επίσης δια-
μερίσματα 1,2,3,4 υπν. και ρετιρέ,
επιπλωμένα ή μη σε όλη την
Λευκωσία και προάστια. Costas
Markides Commission Agency
Ltd, AE/16, AM: 487, 22378898,
99464764, Email: costas.marki-
des@cytanet.com.cy www.mar-
kidesestates.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 οικίες-διαμερίσματα:
Μακ/τισσα οικία σε σωστό οικό-
πεδο, 3 υπν., 238τ.μ,, κ/θ, τζάκι,
a/c, κήπος, €500,000, Στρόβο-
λος-Κ. Θεοδώρου διαμ. 3πν.,
μοντέρνο με πολλά έξτρα, ιταλική
κουζίνα, ensuite κυρίως υπνοδ,
2wc, μεγάλη βεράντα, χώρος
στάθευσης, τίτλος, €230.000, Λα-
τσιά-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, μάρ-
μαρο, μεγάλη βεράντα, €105.000,
Μακ/τισσα 2 υπν. μοντέρνο, κ/θ,
κλιματισμός, τίτλος, χώρος στάθ-
μευσης €130.000, Δασούπολη 2
υπν. 2006, ξύλινη κουζίνα, 2 wc,
ensuite master, χώρος στάθμευ-
σης €120.000, Αρχάγγελος οικία
3 υπν. συν υπόγειο, 240τ.μ,, υπό
ανέγερση, €280.000 συν ΦΠΑκαι
διαμ. 2 υπν. Αρχάγγελος, 2004,
90τ.μ., τίτλος, κ/θ-a/c, ensuite
master €120.000, Αγλαντζιά οικία
4 υπν. συν σοφίτα, 2007, κ/θ,
κλιματισμός, παρκέ, €370.000,
Αγλαντζιά (BMH) στούντιο
€55.000 συζ., με παρκέ και κλι-
ματισμό, Λυκαβηττός πάροδος
Μακαρίου 1 υπν. με a/c, χώρος
στάθμευσης, τίτλος €75.000. Κ.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από ιδιώτη τρία
διαμερίσματα 1 και 2 υπνοδω-
ματίων στο Καϊμακλί, σε πολύ
χαμηλές τιμές.  Επικοινωνία:
99165616.

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 επένδυση παρέχεται
εγγυημένο ενοίκιο 2 ετών (μπορεί
να αφαιρεθεί από την τιμή πώλη-
σης). Τιμή € 179.000, συζητήσιμη.
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 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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα: Λακατά-
μεια, περιοχή Σαμψών, 526τ.μ.,
ΣΔ90%, δίπλα από πεζόδρομο
€250.000 συζ. και μισό οικόπεδο
στη ίδια περιοχή, 268τ.μ.
€120.000, Λατσιά περιοχή Αθλη-
τικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου,
890τ.μ,, υποδιαχωρισμό, ΣΔ60%,
€270.000, Στέλμεκ 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., Μακεδο-
νίτισσα 549τ.μ., ΣΔ100%, για 3
ορόφους €530.000, Αρχάγγελος,
κοντά στη λίμνη Μανγκλή, 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. 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,
AM487, AΡ.ΑΔ Ε/16,
www.markidesestates.com, τηλ.
22378898, 99653777.

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, Κα-
πέδες 2899τ.μ. ΣΔ 90% €200.000.
Costas Markides Commission

Αgency LTD, AM 487, AΡ.ΑΔ
16/E, www.markides estates.com,
τηλ. 22378898, 99653777.

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό διαμέ-
ρισμα 2 υπν., 6 ετών, με σαλο-
τραπεζαρία, κουζίνα με όλα τα
χρειώδη, wc, μπάνιο, έξτρα wc
και ντους στο 1 υπν., γύρω βε-
ράντες, a/c παντού, πάρκινγ,
αποθήκη. Μικρή νέα οικοδομή,
κοντά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου,
περιοχή Κοιμητηρίου Κωνσταν-
τίνου και Ελένης. Ενοίκιο €370
και κοινόχρηστα, κατάλληλο και
για φοιτητές. Τηλ. 99623267, Λευ-
κωσία.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μεγάλο μονάρι,
πλήρως επιπλωμένο με όλες τις
ηλεκτρικές συσκευές και κλιματι-
στικά σε μικρή μοντέρνα πολυ-
κατοικία κοντά στην Πανεπιστι-
μιούπολη.Ιδανικό για φοιτητές.
Τηλ 99585045 Τάσος Νικολάου.

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή πωλείται μον-
τέρνο διαμέρισμα, υπερσύγχρονο,
ανεξάρτητο, 170τ.μ., στον τρίτο
όροφο, συγκρότημα Laxia Bou-
tique, 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 τηλέφω-
νο 99621380.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2 υπν.
105 τ.μ. στην περιοχή Παλου-
ριώτισσας, έναντι Πύλης  Αμμο-
χώστου, σε άριστη κατάσταση.
Εντοιχισμένη κουζίνα, 2WC, Sto-
rage Heaters, επιπλωμένο, Air
Conditions σε όλους τους χώρους,
ηλιακό, αποθήκη και στεγασμένο
χώρο στάθμευσης. Tιμή €400.
Για περισσότερες πληροφορίες
στα τηλ. 99490942, 99566540. 

ENOIKIAΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 1 υπν.
(54 τ.μ.) στη Μακεδονίτισσα, πίσω
από τον Τύμβο. Βρίσκεται σε
ήσυχη περιοχή κοντά στο Πανε-
πιστήμιο Λευκωσίας και διαθέτει
χώρο στάθμευσης και μικρή απο-
θήκη. Ενοίκιο €400. Τηλέφωνο
επικοινωνίας 99693859.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2 υπν.
στην Ακρόπολη  (Iφιγενείας, δίπλα
από δημοτικό σχολείο) σε άριστη
κατάσταση. Πλήρως εξοπλισμένη
κουζίνα (πλυντήριο ρούχων και
πιάτων, στεγνωτήριο ρούχων,
κουζίνα, φούρνος, ψυγείο). 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, ιδα-
νικό για φοιτητές. Δωρεάν WiFi
και χωρίς κοινόχρηστα. Τηλέφωνο
επικοινωνίας 99635161.

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 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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα-
οικίες: Αγλαντζιά - Πανεπιστημι-
ούπολη, στούτιο από €250 και 1
υπν. από €300, Λυκαβηττός απέ-
ναντι από το Παν/μιο 1 υπν.
€280, 2 υπν. επιπλωμένα από
€350, και 3 υπν. με κ/θ από
€350, Στρόβολος -Τσερίου οικία
3 υπν. σε ένα επίπεδο, κ/θ, κλι-
ματισμός, τζάκι, €650 συζ., Άγιος
Ανδρέας μοντέρνο οροφοδιαμέ-
ρισμα 3 υπν. συν σοφίτα, 245τ.μ.,
παρκέ, a/c, €1600, Ακρόπολη
οροφο/σμα 4 υπν. 260τ.μ., παρκέ,
2 en suite υπν, a/c-κ/θ €1200 &
ισογεια οικία 3 υπν. επιπλωμένη,
ανακαινισμένη, κλιματισμό, 160τ.μ
€700 συζ., Στρόβολος -ΜΕΤΡΟ,
ημιανεξάρτητη οικία 3 υπν. συν
γραφείο, 2005, 200τ.μ., €750
συζ.,Λυκαβηττός - Άγιος Αντώνιος,
2 υπν., με κ/θ και κλιματισμό,
χώρος στάθμευσης, €400 συζ.,
Αγλαντζιά ισόγειο μοντέρνο διαμ.
3υπν. ,170τ.μ., τζάκι, a/c-κ/θ,
παρκέ, κήπος με δέντρα, 2 wc,
ensuite κυρίως υπν, χώρος
στάθμευσης, αποθήκη, €700
(συμπ. κοινοχ.), Αρχάγγελος οι-
κία 4 υπν, σοφίτα, κήπο, ξύλινη
κουζίνα, 220τ.μ., κ/θ-a/c, €1100,
ΡΙΚ ανώγεια οικία 3 υπν., επι-
πλωμένη, με a/c, ξύλινη κουζίνα,
€430 Κ. Μαρκίδης, Εγγ. Κτημ.,
ΑΜ 487, Α/Α Ε/16, τηλ.
99464764, 22378898
www.markidesestates.com

ENOIKIAZΟΝTAI ΟΙΚΙΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανώγεια κατοικία
195τ.μ. στην Αγλαντζιά (περιοχή
Σουβλάκια Ορφέα) σε άριστη
κατάσταση, 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)
κατοικία 3 υπν. με εξοπλισμένη
κουζίνα, θέρμανση, a/c, κτλ. Για
περισσότερες πληροφορίες στο
τηλ. 99311027.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανώγεια κατοικία
4 υπν., περιοχή Απολλωνείου
Ιδιωτικού Νοσοκομείου, πλήρως
επιπλωμένη, με κ/θ, συσκευές
κλιματισμού και καλυμμένο χώρο
στάθμευσης. Για πληροφορίες
στο τηλ. 99353902.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγεια κατοικία

3 υπν. (1 κυρίως με μπάνιο),
μπάνιο, μεγάλη σαλοτραπεζαρία,
μεγάλη κουζίνα, 2 βεράντες, γκα-
ράζ, ανεξάρτητη κεντρική θέρ-
μανση, κλιματισμός (air condi-
tion), εξαιρετική κατάσταση (παρ-
κέ, μάρμαρο κτλ.), περιοχή Λυ-
καβηττός (πολύ κοντά στο Πα-
νεπιστήμιο). 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.

ENOIKIAZΟΝTAI ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο στον
Παρισσινό, Λεωφόρος Αρχαγγέ-
λου 46, πλησίον συγκροτήματος
ΔΙΑ, 1ος όροφος σε διώροφο
κτίριο, εμβ. 150 τ.μ., κατάλληλα
διαχωρισμένο με κουζίνα, 2 w.c.,
κλιματιστικά και χώρους στάθ-
μευσης. Διαθέτει υπερυψωμένο
πάτωμα και κεντρικό σύστημα
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Πρόσοψη προς τη λεωφόρο και
πρόσβαση και από την οδό Λα-
πήθου με πεζοδρόμιο. Για πλη-
ροφορίες, τηλ. 99514797.

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

H ΕΤΑΙΡΙΑ KARMI UNIFRUIT
LTD, με Αριθμό Μητρώου Εργο-
δότη Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(ΑΜΕ) 1790187/5/4631 ζητά να
προσλάβει αχθοφόρο σε αποθήκη
διαχείρισης και διανομής φρούτων
και λαχανικών για νυκτερινή βάρ-
δια (18.00-01.00). Παρακαλούνται
οι ενδιαφερόμενοι να απευθύ-
νονται στο Επαρχιακό Γραφείο
Εργασίας Λεμεσού, στο τηλ.
25827320.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Samer Za-
karia Abdel Azizi Al Dios, από τη
Λεμεσό, ζητά να προσλάβει οικιακή
βοηθό, που θα διαμένει εντός της
οικίας και θα κάνει όλες τις οικιακές
εργασίες, με αρκετα καλούς όρους
εργασίας, όχι χαμηλότερους από
τη σχετική νομοθεσία. €314,00
καθαρά κάθε μήνα, δωρεάν δια-
μονή και διατροφή, ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη και κοινωνικές
ασφαλίσεις. Οι ενδιαφερόμενες
να αποτείνονται στο Ιδ. Γρ. Εξ.
Εργασίας CHRISKAR BUSINESS
CONSULTANTS, κ. Τάκη Σκαρ-
πάρη, τηλ. 99641022.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Μάγιας Κικ-
κίδου, από τη Λεμεσό, ζητά να
προσλάβει οικιακή βοηθό, που
θα διαμένει εντός της οικίας τους
και θα κάνει όλες τις οικιακές
εργασίες με αρκετά καλούς
όρους εργασίας, όχι χαμηλότε-
ρους από τη σχετική νομοθεσία.
€314 καθαρά κάθε μήνα, δωρεάν
διαμονή, διατροφή, ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη και Κοι-
νωνικές Ασφαλίσεις. Οι ενδια-
φερόμενες να αποτείνονται στο
Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας CHRISKAR
BUSINESS CONSULTANTS, κ.
Τάκη Σκαρπάρη, τηλ. 99641022.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Κώστα Χόπ-

πα, από τη Λεμεσό, 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.

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 πεί-
ρα, άριστη γνώση ελληνικής και
αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρο-
νικού υπολογιστή, ευχάριστη
προσωπικότητα, οργανωτικές
και διοικητικές ικανότητες. 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)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωμένο δια-
μέρισμα 2 υπνοδωματίων, στο
κέντρο του Λονδίνου, πλησίον
U.C.L., κατάλληλο για φοιτητές.
Για περισσότερες πληροφορίες
αποτείνεστε στα τηλέφωνα
99361028 κ.Τόνι, ή 24620188.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 1 υπν.
στην Αθήνα, περιοχή Αμπελόκηποι
(κοντά στις ιατρικές σχολές και τη
Σχολή Αστυνομίας), 300 μέτρα
από το μετρό Πανόρμου και Κα-
τεχάκη, στην οδό Τρικάλων 31.
Σε άριστη κατάσταση (καινούργιο),
4ος όροφος, 45 τ.μ., πλήρως εξο-
πλισμένο (υπνοδωμάτιο, καθιστικό,
γραφείο, ψυγείο, φούρνος, πλυν-
τήριο, μαγειρικά σκεύη) με απο-
θήκη, αυτόνομη Κ/Θ, κλιματιστικά,
μεγάλη βεράντα. Τηλ.99453817.

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.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ για τουρισμό
στον Πρόδρομο; Υπάρχουν 2
διαθέσιμα στούντιο για ενοικίαση
σε χαμηλές τιμές. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας: 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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