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Digital Marketing Manager

DIAS Group is looking for a Digital Marketing
Manager based in Nicosia.  

Job description 
Developing and delivering digital marke-

ting plans 
Developing and promoting the group

brands
Work in line with the group strategy, to

provide a link between the digital operation
and the content production teams  

Support and work with the sales depar-
tment 

Ensure Search engine optimization 

Knowledge and experience 
Degree specialized in digital marketing/ re-

lated field 
Minimum of 2 years’ experience in a rela-

ted field 
Knowledge of successful multimedia and

digital interactive content and experience in
managing results-driven digital marketing
campaigns

Experience of social media platforms 
Excellent knowledge of the Greek and En-

glish languages 

Skills 
Passion for online and media-rich, audio-

visual products
Excellent communication and presentation

skills

Remuneration 
An attractive remuneration package will be of-
fered. 

How to apply 
Applicants are requested to send their CV to
the Email: vacancies@dias.com.cy  until the
25th of August 2014. 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Πολύπειρος κειμενογράφος και διορθωτής, από-

φοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, με μα-

κρόχρονη θητεία στα ΜΜΕ, αναλαμβάνει τη

διόρθωση και γλωσσική επιμέλεια παντός τύπου

κειμένων στην ελληνική γλώσσα.

Για πληροφορίες, 

τηλ. 99346737

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Πωλείται οικόπεδο

εμβαδού 532 τ.μ.

στο Επισκοπειό.

Σοβαρές 

προτάσεις μόνο.

Πληροφορίες 
τηλ. 99428496

C&R FLOOR
- CLEANERS

* ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Μαρμάρων, μαρμαρίνων,
μωσαϊκών (Η κρυσταλλοποί-
ηση που χρησιμοποιείται δεν
κλείνει τους πόρους)

* ΤΡΙΨΙΜΟ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑ
Μαρμάρων, μαρμαρίνων,
μωσαϊκών και άλλων πετρω-
μάτων
* Καθαρίζουμε και συντη-
ρούμε τερακότα και κεραμι-
κά
* Τρίβονται και διορθώνονται
κλασικού τύπου παρκέ
* Τρίβονται, βερνικώνονται και
όλων των άλλων τύπων παρκέ
* Οικολογικά βερνίκια νερού

Χρίστος Π. Μιχαήλ
Τηλ.: 22751726, 99643650
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Σόφης Παπα-
κυριακού, από τη Λευκωσία, ζητά
να προσλάβει οικιακή βοηθό, που
θα διαμένει εντός της οικίας τους
και θα κάνει όλες τις οικιακές εργα-
σίες, με αρκετά καλούς όρους ερ-
γασίας, όχι χαμηλότερους από τη
σχετική νομοθεσία. €314 καθαρά
κάθε μήνα, δωρεάν διαμονή, δια-
τροφή, ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη και κοινωνικές ασφαλίσεις.
Οι ενδιαφερόμενες να αποτείνονται
στο Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας CHRISKAR
BUSINESS CONSULTANTS, 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 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία στον Στρόβο-
λο, περιοχή Αρεταίειον, 3

υπν. και γραφείο
€475.000. Κατοικία σε γω-

νιακό οικόπεδο περιοχή
Μοντπαρνάς, έναντι χώρου

πρασίνου,  €1.300.000.
Πλατύ-ΡΙΚ με πισίνα σε

αδιέξοδο δίπλα από χώρο
πρασίνου €1.300.000. Α.
PETRIDES LANDTOURIST

AGENCY LTD . Τηλ:
22422225 [ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕ-
ΝΟΙ   ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ
/ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ (Α.Μ. 484 /

Α.Α.30/Ε)] 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Εξαιρετική κατοικία περιο-
χή ΓΣΠ, εμβαδού 614 τ. μέ-
τρων, σε οικόπεδο 1536τ.
μέτρων €1.790.000. Περιο-

χή Ηilton Park, 5 υπν.
€980.000. Γωνιακή 4 υπν.
και σοφίτα στη Λακατάμια

σε 3/4 οικόπεδο
€330.000. Α. PETRIDES

LANDTOURIST AGENCY LTD
. Τηλ: 22422225 [ΕΓΓΕ-

ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ  ΚΤΗΜΑΤΟΜΕ-
ΣΙΤΕΣ /ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ (Α.Μ.

484 / Α.Α.30/Ε)]  

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 οι-
κόπεδο. Οικόπεδα: Στην Πεύκου,
3 οικόπεδα στη Μακεδονίτισσα,
2 οικόπεδα πίσω από το Hilton
Park και οικόπεδο στο Intercollege.
ΛΟΪΖΟΣ ΣΑΒΒΑ, Εγγεγρ. Αδει-
ούχος Κτημ., Α.Μ. 14, τηλ.
22666785, 99635908.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικίες και διαμερί-
σματα: Ακρόπολη 2 υπν., 2 wc,
κουζίνα, παρκέ, μάρμαρο, μεγάλη
βεράντα, €99.000, Μακ/τισσα
μοντέρνα οικία, 450τ.μ. οικόπεδο,
με πισίνα, 4 υπν., κ/θ,a/c,
€550.000, Στρόβολος-Κ.Θεοδώ-
ρου διαμ. 3 πν., μοντέρνο με
πολλά έξτρα, ιταλική κουζίνα, en-
suite κυρίως υπν., 2wc, μεγάλη
βεράντα, χώρο στάθμευσης, τίτ-
λος, €230.000, Λατσιά-Καλλιθέα
οικία 4 υπν., σε σωστό οικόπεδο
630τ.μ., του 2009, με κ/θ, a/c,
250τ.μ. συν βεράντες, τιμή ευ-
καιρίας για γρήγορη πώληση
€300.000, Πέρα παραδοσιακή

οικία, 3/4 οικόπεδο, 3 υπν. Συν
γραφείο, μη αναπαλαιωμένη
€60.000, Δασούπολη 2 υπν.
2006, ξύλινη κουζίνα, 2 wc, en-
suite master, χώρο στάθμευσης
€120.000, Αρχάγγελος οικία 3
υπν. συν υπόγειο, 240τ.μ., υπό
ανέγερση €280.000 συν ΦΠΑ και
διαμ. 2 υπν., Αρχάγγελος, 2004,
90τ.μ., τίτλος, κ/θ, a/c, ensuite
master €120.000, Αγλαντζιά
(BMH) στούντιο €55.000 συζ.,
με παρκέ και κλιματισμό, Λυκα-
βηττός πάροδος Μακαρίου 1
υπν., με a/c, χώρο στάθμευσης,
τίτλο €73.000. Κ. Μαρκίδης, Εγ-
γεγρ. Κτημ., ΑΜ 487, Α/Α Ε/16,
τηλ.  99464764, 22378898,
www.markidesestates.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Άνετο δυάρι στο Πλατύ

Αγλαντζιάς σε μικρή πολυ-
κατοικία 113 τ. μέτρα,

€155.000. Υπό ανέγερση ρε-
τιρέ οροφοδιαμέρισμα 3

υπν. Αγλαντζιά με πανοραμι-
κή θέα και κήπο οροφής
μόνο €250.000.  Δυάρι

Αγλαντζιά με τίτλο
€128.000. Δυάρι Άγιο Δομέ-
τιο με τίτλο €130.000. Ρετι-
ρέ οροφοδιαμέρισμα 3 υπν.,
Δασούπολη, με μεγάλη βε-
ράντα €330.000. Α. PETRI-

DES LANDTOURIST AGENCY
LTD. Τηλ: 22422225 [ΕΓΓΕ-
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ   ΚΤΗΜΑΤΟΜΕ-
ΣΙΤΕΣ/ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ (Α.Μ. 484

/ Α.Α.30/Ε)]  

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ

Ωραιότατα οικόπεδα στην
περιοχή νέου ΓΣΠ από

€205.000. Περιοχή Αγλαν-
τζιάς από €200.000. Περιο-
χή Κωνστάντια - Carlsberg
από €120.000. Λατσιά 505
τ. μέτρα, €160.000. Γέρι

531 τ. μέτρα €120.000. Α.
PETRIDES LANDTOURIST

AGENCY LTD . Τηλ:
22422225 [ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕ-

ΝΟΙ  ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ
/ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ (Α.Μ. 484 /

Α.Α.30/Ε)]

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα: Λατσιά-
Laiki Sporting club, 890τ.μ., υπό
διαχωρισμό, €270.000, ΘΟΙ Λα-
κατάμειας 250τ.μ., ορθογώνιο,
ΣΔ90%, €95.000, Άγιος Δομέτιος
απέναντι από Αστυνομία, 288τ.μ.,
ΣΔ120%, €160.000, Λακατάμεια,
περιοχή Σαμψών, 526τ.μ., ΣΔ90%,
δίπλα από πεζόδρομο €250.000
συζ., και 1/2 οικόπεδο στην ίδια
περιοχή, 268τ.μ. €120.000, Λατσιά
περιοχή Αθλητικού Κέντρου Τρά-
πεζας Κύπρου, 890τ.μ., υπό δια-
χωρισμό, ΣΔ60%, €270.000, Στέλ-
μεκ συνεχόμενα οικόπεδα από
544τ.μ., επίπεδα, με τίτλους,
€220.000 έκαστο, Ανθούπολη σε
ύψωμα, μεγάλα οικόπεδα με τίτ-
λους, από €130.000, Αρεδιού οι-
κιστικό 2.342τ.μ, ΣΔ90%, ΣΚ50%,
με δρόμο, €180.000 συζ., Μακε-
δονίτισσα 549τ.μ., ΣΔ100%, για
3 ορόφους, €530.000, Αρχάγγελος,
κοντά στη λίμνη Μαγκλή, από
€250.000, Αρχάγγελος-ΛΟΓΟΣ
συνεχόμενα οικόπεδα 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, πάρο-
δος Αθηνών, γωνιακό, ΣΔ100%,
492τ.μ., €350.000 συζ. Costas
Markides 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 διαμέρισμα 1
υπν. (54τ.μ.) στη Μακεδονίτισσα,
πίσω από τον Τύμβο. Βρίσκεται
σε ήσυχη περιοχή κοντά στο Πα-
νεπιστήμιο Λευκωσίας και διαθέτει
χώρο στάθμευσης και μικρή απο-
θήκη. Ενοίκιο €400. Τηλέφωνο
επικοινωνίας 99693859.

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 πολυκα-
τοικία κοντά στην Πανεπιστιμιού-
πολη.Ιδανικό για φοιτητές. Τηλ
99585045 Τάσος Νικολάου.

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 φωτο-
γραφικό υλικό και άλλες πληρο-
φορίες: info@grandad.com.cy ή
τηλέφωνο 99621380.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2
υπν. 105 τ.μ. στην περιοχή Πα-
λουριώτισσας, έναντι Πύλης  Αμ-
μοχώστου, 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 Πα-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαμέρισμα
2 υπν., ημιεπιπλωμένο, στην περιοχή
Σταυρού, Στρόβολος. Ενοίκιο: €320
τον μήνα. Για περισσότερες πληρο-
φορίες 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. Συμπεριλαμ-
βάνονται τα κοινόχρηστα. Τιμή
€275. Τηλ. 99429252.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα -
οικίες: Έγκωμη, Ευρωπαϊκό
Παν/μιο 2 υπν., επιπλωμένα δια-
μερίσματα από €380, και 1 υπν.
€350, Μακ/τισσα-Παν/μιο Λευκω-
σίας επιπλωμένα 1υπν. από €300,
2 υπν. €350, Αγλαντζιά - Πανεπι-
στημιούπολη, στούντιο από €250
και 1 υπν. από €300, Λυκαβηττός
απέναντι από το Παν/μιο 1 υπν.
€280, 2 υπν. επιπλωμένα από
€350 και 3 υπν. με κ/θ από €350,
Άγιος Δομέτιος 3 υπν. 160τ.μ.,
επιπλωμένο, κοντά σε Πανε/μια,
κ/θ, α/c, €550 συζ., Λακατάμεια
διώροφη οικία 3 υπν. 160τ.μ., 6
χρονών, κ/θ, κλιματισμό, €650,
Άγιος Ανδρέας ισόγεια οικία 3
υπν., 400τ.μ., κήπος, παρκέ παν-
τού, κ/θ, a/c €1.200, Ακρόπολη
ισόγεια 3 υπν., επιπλωμένη, ανα-
καινισμένη, a/c, 160τ.μ. €700 συζ.,
Λυκαβηττός-Άγιος Αντώνιος, 2
υπν., με κ/θ, κλιματισμό, χώρο
στάθμευσης €400 συζ., Αγλαντζιά
ισόγειο μοντέρνο διαμ. 3 υπν.,
170τ.μ., τζάκι, a/c-κ/θ, παρκέ, κήπος
με δέντρα, 2 wc, ensuite κυρίως
υπνοδωμάτιο, χώρο στάθμευσης,
αποθήκη, €700 (συμπ. κοινοχ.),
Αρχάγγελος οικία 4 υπν., σοφίτα,
κήπο, ξύλινη κουζίνα, 220τ.μ., κ/θ,
a/c, €1.100, ΡΙΚ ανώγεια οικία 3
υπν., επιπλωμένη, με a/c, ξύλινη
κουζίνα, €430. Κ. Μαρκίδης, Εγ-
γεγρ. 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 κα-
τάσταση, 3 υπν., 2 w.c., μεγάλη
κουζίνα και καθιστικό, τζαμαρία,
παντού air condition, κεντρική θέρ-
μανση, ηλιακό, χώρο στάθμευσης
με αυλή. Ενοίκιο €550. Για πλη-
ροφορίες 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 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 condition),
εξαιρετική κατάσταση (παρκέ,
μάρμαρο κτλ.), περιοχή Λυκα-
βηττός (πολύ κοντά στο Πανεπι-
στήμιο). 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 στάθμευ-
σης. Διαθέτει υπερυψωμένο πά-
τωμα και κεντρικό σύστημα ηλε-
κτρονικών υπολογιστών. Πρό-
σοψη προς τη λεωφόρο και πρό-
σβαση και από την οδό Λαπήθου
με πεζοδρόμιο. Για πληροφορίες,
τηλ. 99514797.

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Μύρας Φλου-
ρέντζου, από τη Λεμεσό, ζητά
να προσλάβει οικιακή βοηθό που
θα διαμένει εντός της οικίας τους
και θα κάνει όλες τις οικιακές ερ-
γασίες, 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.

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 βάρδια
(18.00-01.00). Παρακαλούνται οι
ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται
στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας
Λεμεσού, στο τηλ. 25827320.

ΛΑΡΝΑΚΑ

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ από ιδιώτη 2
καινούργια διαμερίσματα 3 υπν.
σε πολυκατοικία στην περιοχή
Φανερωμένης στη Λάρνακα. Δια-
θέτουν τζακούζι, θυροτηλέφωνο
με κρυφό savebox και πολλά έξ-
τρα. Επίσης επιπλωμένο διαμέ-
ρισμα 2 υπν.-γραφείο στη λεωφ.
Μακαρίου στη Λάρνακα. Τηλ.
99184090.

ΠΑΦΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π & Ν Βιολογική
Μελισσοκομία, από Τρεμιθού-
σας 2, 8272 Πάφος, με Αριθμό
Μητρώου Εργοδότη
1648419/6/0162, ζητά να προσ-
λάβει δύο Εργάτες/τριες Μελισ-
σοκομίας με αρκετά καλούς όρους
εργασίας, όχι χαμηλότερους από
τη σχετική συλλογική σύμβαση.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες να απο-
τείνονται στο Επαρχιακό Γραφείο
Εργασίας Πάφου (Κλάδος Ειδι-
κευμένων/Ανειδίκευτων Εργατών),
τηλ. 26821666 ή στο Ιδιωτικό
Γραφείο Εργασίας Spotcycrists
Services A. Tsangarides Ltd, Αρ.
Αδείας 155, τηλ. 22352900.

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  « Έπαυλη Γιωρκή
Κουζαλή Λτδ» με ΑΜΕ  882655
/3/ 0147, ζητά να  προσλάβει 4
εργάτες/τριες πτηνοτροφίας. Για
περισσότερες πληροφορίες απο-
ταθείτε στο Επαρχιακό Γραφείο
Εργασίας Αμμοχώστου, τηλ.
23812052.

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 Αμ-
πελόκηποι (κοντά στις ιατρικές
σχολές και τη Σχολή Αστυνομίας),
300 μέτρα από το μετρό Πανόρ-
μου και Κατεχάκη, στην οδό Τρι-
κάλων 31. Σε άριστη κατάσταση
(καινούργιο), 4ος όροφος, 45 τ.μ.,
πλήρως εξοπλισμένο (υπνοδω-
μάτιο, καθιστικό, γραφείο, ψυγείο,
φούρνος, πλυντήριο, μαγειρικά
σκεύη) με αποθήκη, αυτόνομη
Κ/Θ, κλιματιστικά, μεγάλη βεράν-
τα. Τηλ.99453817.

ΑΘΗΝΑ - Ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα στη Νέα Σμύρνη, 100μ.
από την πλατεία, τραμ, λεω-
φορεία. Διαθέτει μεγάλη βεράν-
τα με θέα την Αθήνα, επιπλω-
μένη με όλα τα έπιπλα και ρου-
χισμό. Τηλ.: 00357-99486308,
002106976274494.

ΔΙΑΦΟΡΑ

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