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«ΑΕΤΟΙ ΤΟΥ
ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΥ»

Ένα βιβλίο για τον πόλεμο κατά των Τούρκων 
εισβολέων, 

αφιερωμένο στους πεσόντες του 31 Τάγματος
πεζικού.

Ζωντανές μαρτυρίες 40 αξιωματικών, υπαξιωματικών και

οπλιτών-πολεμιστών του 231 ΤΠ, γραμμένες από τον δημο-

σιογράφο Χαράλαμπο

Χαραλαμπίδη.

Μιλούν αυτοί που έζησαν

τη φρίκη του πολέμου και

ανάστησαν Θερμοπύλες

στο Καλαμπάκι, το Πυλέ-

ρι, τους Άσπρους, την

Αετοφωλιά, το Φυλάκιο

26, το Αιματοβαμμένο

Αγριδάκι και τον κάμπο

Σκυλλούρας - 

Αγίου Βασιλείου.

«ΑΕΤΟΙ ΤΟΥ 
ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΥ»

Ένα βιβλίο - κατάθεση ψυχής 

πολεμιστών του 231 Τάγματος Πεζικού.

Ένα βιβλίο 444 σελίδων, 

με αφηγήσεις πολεμιστών, σύντομα βιογραφικά των πεσόν-

των και φωτογραφίες 

που καλύπτουν τα πραγματικά γεγονότα για τη δράση της

Μονάδας τους ενάντια στους εισβολείς από την πρώτη μέχρι

την τελευταία μέρα του πολέμου.

Για πληροφορίες:
Λεμεσός: 99615839, Λάρνακα: 99676656,
Πάφος: 99459333, Παραλίμνι: 99435646.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Πολύπειρος κειμενογράφος
και διορθωτής, απόφοιτος της
Φιλοσοφικής Σχολής του
ΑΠΘ, με μακρόχρονη θητεία
στα ΜΜΕ, αναλαμβάνει τη
διόρθωση και γλωσσική επιμέ-
λεια παντός τύπου κειμένων
στην ελληνική γλώσσα.

Τηλ. 99346737

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΟΡΜΟ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ  

Αρ. Διαγ.: ΚΕΠΑ 13/2014 

Το Κέντρο Παραγωγικότητας (KEΠΑ), ως ο Φορέας Διαχείρισης του Έργου της Νέας Σύγχρονης

Μαθητείας, προκηρύσσει Διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών Εκπαιδευτών Κομμωτικής για

τον Κεντρικό Κορμό Μαθητείας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού μέσω της ιστοσελίδας

του ΚΕΠΑ (www.mlsi.gov.cy/kepa). Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο

μέχρι την Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014, και ώρα 14.00, στο Κιβώτιο Προσφορών του Κέντρου

Παραγωγικότητας στη διεύθυνση Λεωφόρος Καλλιπόλεως 77, Ισόγειο, 2100 Αγλαντζιά, Λευκωσία. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ, στην ηλεκτρονική διεύ-

θυνση www.mlsi.gov.cy/kepa, ή επικοινωνήστε με τους αρμόδιους λειτουργούς:

Μαρία Μικελλίδου τηλ.: 22806107, email: mmikellides@kepa.mlsi.gov.cy 

Χρίστο Καπετάνιο τηλ.: 22806181, email: ccapetanios@kepa.mlsi.gov.cy

Κατερίνα Κόκκινου τηλ.: 22806141, email kkokkinou@kepa.mlsi.gov.cy

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Support Specialist in HPC Applications
(Temporary position)

Closing date: 21st September 2014

The Cyprus Institute invites applications for a Support
Specialist position in HPC Applications. The successful
candidate will be working at CaSToRC of the Cyprus
Institute, in Nicosia, carrying out activities for the European
Research Project LinkSCEEM-2 (http://www.linksceem.eu/).
A more detailed description of the position, position-specific
candidate requirements, and procedure for applying is
available at http://www.cyi.ac.cy/jobs.html where the
reference number for the position is posted.

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

Παναγιώτης
Λουκά

Πτυχιούχος Γεωπόνος - Α.Π.Θ. 

Εκτελούνται:

Κηπουρικές εργασίες

Συντηρήσεις φυτών

Σχεδιασμός κήπου

Τηλ. 99372541-22509363
Loucaspanagiotis@yahoo.com

ΚΗΠΟΥΡΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οικονομικών: Κα-
θηγητής, με διδακτορικό και 35
χρόνια πείρας, αναλαμβάνει μα-
θητές, ατομικά ή σε μικρές ομά-
δες, για βοήθεια σε εξετάσεις
τους, μελέτες, διαγωνίσματα,
προετοιμασία εισαγωγικών εξε-
τάσεων, GCE κλπ. Αναλαμβάνει
επίσης τη στήριξη, μελέτες και
πτυχιακές φοιτητών. Τιμές πολύ
λογικές. Τηλεφωνήστε στο
22662525.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθή-
ματα σε μαθητές Δημοτικού. Κα-
θημερινό διάβασμα. Επανάληψη
ύλης. Ενίσχυση σε όποιο μάθημα
παρουσιάζονται δυσκολίες. Επι-
πλέον στήριξη. Τα μαθήματα πα-
ραδίδονται ατομικά ή σε μικρές
ομάδες. Τηλ.: 99 778580.

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα
Χημείας, Μαθηματικών και Φυ-
σικής Γυμνασίου και Λυκείου.
Προετοιμασία για εισαγωγικές
εξετάσεις. Τηλέφωνο: 99355481
περιοχή Λακατάμειας.

ΣΧΟΛΗ Χορού Σιακαλλή και Σχο-
λή Μπαλέτου. Άρχισαν οι εγγρα-
φές. Διδάσκονται: Ελληνικοί, Λαϊ-
κοί, Latin (Salsa), Μπαλέτο, Μον-
τέρνο, Hip-Hop, Κυπριακοί, Fla-
menco, Ladies styling. Ειδικά
τμήματα: Ζεϊμπέκικο, Belly Dance,
Tango. Συστήματα εξετάσεων:
I.S.T.D., S.D.B.E., R.A.D., I.D.T.A.
Για πληροφορίες στο τηλ. 7000-
0303 ή επισκεφθείτε την ιστοσε-
λίδα μας www.shakallis.com
Τώρα και στα Λατσιά.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός για
μερική απασχόληση για οικία
στην Ανθούπολη. Για περισ-
σότερες πληροφορίες στο
99547298.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Μαρίας Χρι-
στοφόρου, 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, 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.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Νίκης Χρι-
στοδούλου, 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, 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 για άμεση ενοικίαση
οικίες 2, 3 ή 4 υπν.  στη Λευκω-
σία, κεντρικές περιοχές ή προ-
άστια, πλήρως επιπλωμένες ή
μη, με μοντέρνο σχεδιασμό, πι-
σίνα, για άμεση ενοικίαση από
πελάτες του γραφείου μας. Επί-
σης διαμερίσματα 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: co-
stas.markides@cytanet.com.cy
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 οικίες και διαμερί-
σματα: Ακρόπολη 2 υπν., 2 wc,
κουζίνα, παρκέ, μάρμαρο, με-
γάλη βεράντα, €99.000, Μακ/τισ-
σα μοντέρνα οικία, 450τ.μ. οι-
κόπεδο, με πισίνα, 4 υπν.,
κ/θ,a/c, €550.000, Στρόβολος-
Κ.Θεοδώρου διαμ. 3 πν., μον-
τέρνο με πολλά έξτρα, ιταλική
κουζίνα, ensuite κυρίως υπν.,
2wc, μεγάλη βεράντα, χώρο
στάθμευσης, τίτλος, €230.000,
Λατσιά-Καλλιθέα οικία 4 υπν.,
σε σωστό οικόπεδο 630τ.μ., του
2009, με κ/θ, a/c, 250τ.μ. συν
βεράντες, τιμή ευκαιρίας για γρή-
γορη πώληση €300.000, Πέρα
παραδοσιακή οικία, 3/4 οικόπεδο,
3 υπν. Συν γραφείο, μη αναπα-
λαιωμένη €60.000, Δασούπολη
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 και διαμ. 2 υπν., Αρχάγγε-
λος, 2004, 90τ.μ., τίτλος, κ/θ,
a/c, ensuite master €120.000,
Αγλαντζιά (BMH) στούντιο
€55.000 συζ., με παρκέ και κλι-
ματισμό, Λυκαβηττός πάροδος
Μακαρίου 1 υπν., με a/c, χώρο
στάθμευσης, τίτλο €73.000. Κ.
Μαρκίδης, Εγγεγρ. Κτημ., ΑΜ
487, Α/Α Ε/16, τηλ.  99464764,
22378898, www.markidesesta-
tes.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

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 Αθλη-
τικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου,
890τ.μ., υπό διαχωρισμό, ΣΔ60%,
€270.000, Στέλμεκ συνεχόμενα
οικόπεδα από 544τ.μ., επίπεδα,
με τίτλους, €220.000 έκαστο, Αν-
θούπολη σε ύψωμα, μεγάλα οι-
κόπεδα 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
οικόπεδα 550τ.μ., €350.000 έκα-
στο, 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.
Costas Markides Commission
Agency Ltd, AM487, AΡ. ΑΔ
Ε/16, www.markidesestates.com,
τηλ. 22378898, 99653777.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙΑ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 725 τ.μ. στον
Άγιο Θεόδωρο Πιτσιλιάς. Πλη-
ροφορίες: Τηλ. 99680945.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΚΤΗΜΑ/ΧΩΡΑΦΙ 3,5 σκά-

λες με ΣΠΙΤΑΚΙ 80 τ.μ., ΠΕ-
ΡΙΒΟΛΙ με δεκάδες δέντρα

χωρισμένο σε πάγκους,
ΔΑΣΟΣ με πεύκα, περιοχή
Αγία Κορώνη/Παλαιχώρι,
25 λεπτά από Λευκωσία,
ρεύμα, διάτρηση, πόσιμο

νερό, εγγεγραμένο δρόμο
πρόσβασης, εργαλεία και
τρακτέρ, περιφραγμένο,
πρόσβαση στον ποταμό,

€119.000. Τηλ. 99598448,
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Χωράφια: Σκαρίνου
οικιστικό με θέα, 1673τ.μ.
€110.000, Mοσφιλωτή-Λύμπια
δρόμο, περιοχή Αγίας Μαρίνας
20067τ.μ. €180.000, Αλάμπρα
1673 τ.μ. οικιστικό €125.000,
Σια - Αλάμπρα 7692 τ.μ. €40.000,
Καϊμακλί 121 τ.μ. πυρήνας
€40.000, Σια 4348 τ.μ. €75.000,
Αγία Βαρβάρα - Νήσου 1636
τ.μ. €30.000, Τσέρι οικόπεδο
470 τ.μ. €120.000, Πυργά οικό-
πεδο 586 τ.μ. €70.000, Δελίκη-
πος 2676 τ.μ. €50.000, Μοσφι-
λωτή 4238 τ.μ., οικιστικό
€170.000, Μοσφιλωτή 1337 τ.μ.
με καταπληκτική θέα €100.000,
Μοσφιλωτή 9029 τ.μ., κτηνο-
τροφικό €100.000, Αγλαντζιά
Τριγωνάκι 274 τ.μ. €120.000,
Μοσφιλωτή 3271 τ.μ. €55.000,
Σια 892 τ.μ., πλησίον οικιστικής
€30.000, Κόρνος 5685 τ.μ.
€45.000, Πυργά 5352 τ.μ.
€200.000. Πανίκος Σταυρινού,
Εγγεγραμμένος Κτηματομεσίτης,
Αρ. Μητρώου 497, Αριθμός Άδει-
ας 166Ε, τηλ. 99666703.

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 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.markides estates.com, τηλ.
22378898, 99653777.

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 3
υπν., μεζονέτα 150 τ.μ., στον Λυ-
καβηττό, δίπλα από το πάρκο
της ακαδημίας. Ενοίκιο €500 μη-
νιαίως. Τηλέφωνο επικοινωνίας
99656317.  

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πολυτελές διαμέ-
ρισμα 2 υπν. στον 3ον όροφο σε
3ώροφο κτίριο στην Παλουριώ-
τισσα (κοντά στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου). Διαθέτει κλιματιστικά σε
όλους τους χώρους, εντοιχισμένη
κουζίνα, φούρνο, αποσμητήρα,
πλυντήριο ρούχων, ψυγείο, ηλιακό,
διπλά τζάμια, αποθήκη και στε-

γασμένο χώρο στάθμευσης. Για
πληροφορίες τηλ. 99688155.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στην
Ακρόπολη, πάροδος λεωφ. Κέ-
νεντι, με 2 υπν., ανακαινισμένο
και επιπλωμένο. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες στο τηλ.
99595491.

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.

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

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
ρούχων 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. Τη-
λέφωνο επικοινωνίας 99635161.

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

ENOIKIAZETAI διαμέρισμα μη-
νιαίως ή χρονιαίως, επιπλωμένο,
1 υπν., κοντά στο κεντρικό Πα-
νεπιστήμιο, πάροδος Καλλιπό-
λεως, Λυκαβηττός, γωνιακό, στον
1ον όροφο σε μικρή πολυκατοι-
κία, άνετη σαλοτραπεζαρία, με-
γάλη στεγασμένη βεράντα, με-
γάλο υπνοδωμάτιο, ξεχωριστή
μεγάλη κουζίνα, με η/θ, κ/θ, 2
a/c ζεστό/κρύο. Τηλ. 99338424.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα -
οικίες: Έγκωμη, Ευρωπαϊκό
Παν/μιο 2 υπν., επιπλωμένα δια-
μερίσματα από €400, και 1 υπν.
€350, Μακ/τισσα-Παν/μιο Λευκω-
σίας επιπλωμένα 1υπν. από €300,
2 υπν. €350, Αγλαντζιά - Πανεπι-
στημιούπολη, στούντιο από €250
και 1-2 υπν. από €300, Λυκαβητ-
τός 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., Λα-
κατάμεια διώροφη οικία 3 υπν.
160τ.μ., 6 χρονών, κ/θ, κλιματισμό,
€650, Άγιος Ανδρέας ισόγεια οικία
3 υπν., 400τ.μ., κήπος, παρκέ
παντού, κ/θ, a/c €1.200, Ακρόπολη
ισόγεια 3 υπν., επιπλωμένη, ανα-
καινισμένη, a/c, 160τ.μ. €750, Λυ-
καβηττός-Άγιος Αντώνιος, 2 υπν.,
με κ/θ, κλιματισμό, χώρο στάθ-
μευσης €400 συζ., Αγλαντζιά ισό-
γειο 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 οικία 1 υπν. σε
ήσυχη περιοχή, κοντά στο Metro
Λακατάμειας. Τιμή €270 μηνιαίως.
Πληροφορίες 99651472.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Στρόβο-
λο, περιοχή Σταυρού και κοντά
σε σχολεία και εκκλησία, βοη-
θητική οικία με κήπο, με 3 υπν.
και λοιπά χρειώδη, με ηλιακό
θερμοσίφωνα και μερικώς επι-
πλωμένη. Κατάλληλη για φοι-
τητές/τριες. Αποτείνεστε στα
τηλέφωνα 22421129 ή 99491129.

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)
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 condition),
εξαιρετική κατάσταση (παρκέ,
μάρμαρο κτλ.), περιοχή Λυκα-
βηττός (πολύ κοντά στο Πανε-
πιστήμιο). 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.

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., κλιμα-
τιστικά και χώρους στάθμευσης.
Διαθέτει υπερυψωμένο πάτωμα
και κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Πρόσοψη προς τη
λεωφόρο και πρόσβαση και από
την οδό Λαπήθου με πεζοδρόμιο.
Για πληροφορίες, τηλ. 99514797.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
οικιακός εξοπλισμός και
επίπλωση διαμερίσματος

(είτε κομμάτι κομμάτι,
είτε όλο το πακέτο) στην
Κρήτη, που αποτελείται

από μεγάλο ψυγείο με κα-
ταψύκτη WHIRLPOOL

(143x55) €200, πλυντήριο
BOSCH 5K €200, τηλεό-

ραση SAMSUNG 27’’ €200,
καναπές, τραπεζάκι & βι-
βλιοθήκη  €150, κρεβάτι
ημίδιπλο με το στρώμα

€200, ηλεκτρική σκούπα
ΗΟΟVER €50, διάφορες μι-

κροσυσκευές. Οι τιμές εί-

ναι συζητήσιμες. Πληρο-

φορίες στα τηλέφωνα

99555745 -

00306937101410.

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Νίκου Κα-
λιαρόπουλου και της Χριστίνας
Αδάμου με τρία παιδιά, ηλικίας
15, 14 χρονών και 3 μηνών, από
την Αραδίππου, ζητά να προσ-
λάβει οικιακή βοηθό για να φρον-
τίζει την οικία τους, με αρκετά
καλούς όρους εργασίας. Οι εν-
διαφερόμενες να αποτείνονται
στην Orthodoxou Employment
Bureau, τηλ. 24841109.

ΠΑΦΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κώστας Γαβριηλίδης
& Υιοί Λτδ ενδιαφέρεται να προσ-
λάβει διερμηνέα για πελάτες από
Ουκρανία. Απαραίτητη άπταιστη
γνώση, γραπτή και προφορική,
της ουκρανικής γλώσσας. Απο-
ταθείτε στο email:
sales@cgbuild.com ή στο Γρα-
φείο Εργασίας Πάφου, 26821658.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωμένο
στούντιο στο South Kensington,
στο κεντρικό Λονδίνο, 15 λεπτά
περπάτημα από το Ιmperial Col-
lege, με ξεχωριστή κουζίνα με
παράθυρο, μπάνιο με παράθυρο,
διπλά τζάμια και όλες τις ηλεκτρικές
συσκευές. Ενοίκιο 1.500 στερλί-
νες/μηνιαίως (συμπεριλαμβάνει
κ/θ και ζεστό νερό). Τηλ. 97772219.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Αθήνα, πε-
ριοχή Αμπελόκηποι, διαμέρισμα
1 υπν., με μεγάλο καθιστικό, κου-
ζίνα, εντοιχισμένα, πλήρως επι-
πλωμένο, κοντά στο Μετρό. Κα-
τάλληλο για φοιτητές/τριες. Τη-
λεφωνήστε: 00306948886732 ή
00306983402198.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Αθήνα, πε-
ριοχή Ζωγράφου, ανακαινισμένο,
παλαιό τέρμα, διαμέρισμα 70τ.μ.,
με 2  υπν., σαλόνι, χολ, κουζίνα,
μπάνιο με ηλιακό θερμοσίφωνο,
2 a/c, κ/θ, τελευταίος όροφος,
με διπλά τζάμια. Επιπλωμένο
ή μη. Το διαμέρισμα απέχει 80μ.
από την κεντρική είσοδο της
Πολυτεχνειούπολης και 500μ.
από την Πανεπιστημιούπολη.
Μόνο σε φοιτητές-τριες. Τηλ.
00306973806843.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή πωλείται δια-
μέρισμα 2 υπνοδωματίων (τριάρι)
στην Αθήνα περιοχή Γκύζη / Νε-
άπολη, έτος κατασκευής 2009,
κοντά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας,
γήπεδο Παναθηναϊκού, κοντά σε
μετρό, με πλήρη επίπλωση, ηλε-
κτρικές συσκευές , κ/θ-a/c, μεγάλη
βεράντα. Πληροφορίες 99628268
Λευκωσία.

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 (υπνο-
δωμάτιο, καθιστικό, γραφείο, ψυ-
γείο, φούρνος, πλυντήριο, μα-
γειρικά σκεύη) με αποθήκη, αυ-
τόνομη Κ/Θ, κλιματιστικά, μεγάλη
βεράντα. Τηλ.99453817.
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