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«ΑΕΤΟΙ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΥ»

Ένα βιβλίο για τον πόλεμο κατά των Τούρκων εισβολέων, 
αφιερωμένο στους πεσόντες και αγνοούμενους του 31 Τάγματος πεζικού.

Ζωντανές μαρτυρίες 40 αξιω-

ματικών, υπαξιωματικών και

οπλιτών-πολεμιστών του 231

ΤΠ, γραμμένες από τον 

δημοσιογράφο 

Χαράλαμπο Χαραλαμπίδη.

Μιλούν αυτοί που έζησαν τη

φρίκη του πολέμου και ανά-

στησαν Θερμοπύλες στο Κα-

λαμπάκι, το Πυλέρι, 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

πεσόντων και φωτογραφίες που καλύπτουν τα πραγματικά γεγονότα για τη

δράση της Μονάδας τους ενάντια στους εισβολείς από την πρώτη μέχρι την τε-

λευταία μέρα του πολέμου.

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

ΚΥΡΙΟΣ ελεύθερος, 31 ετών κά-
τοικος Πάφου, ιδιοκτήτης εστια-
τορίου και οικίας ζητά γνωριμία
γάμου με δεσποινίδα 23-30 ετών.
Κύριος ελεύθερος, 33 ετών κά-
τοικος Λευκωσίας με κυβερνητική
εργασία, ζητά γνωριμία γάμου
με δεσποινίδα ή κυρία 25-36
ετών. Κύριος ελεύθερος 33 ετών,
κάτοικος Λευκωσίας με καλή κυ-
βερνητική εργασία, ζητά γνωριμία
γάμου με δεσποινίδα 24-32 ετών.
Κύριος ελεύθερος, 27 ετών κά-
τοικος Λάρνακας, απόφοιτος Πα-
νεπιστημίου με τακτική εργασία,
ζητά γνωριμία γάμου με δεσποι-
νίδα 22-30 ετών. Γραφείο «Τυχερή
Ευκαιρία», τηλ. 99465653
www.meetmecyprus.com

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
Σχολή Μπαλέτου. Άρχισαν οι
εγγραφές. Διδάσκονται: Ελληνι-
κοί, Λαϊκοί, Latin (Salsa), Μπα-
λέτο, Μοντέρνο, Hip-Hop, Κυ-
πριακοί, Flamenco, Ladies sty-
ling. 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 επισκε-
φθείτε την ιστοσελίδα μας
www.shakallis.com Τώρα και
στα Λατσιά.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΤΟ Κομμωτήριο Riana‘s Hair De-
sign στον Άγιο Ανδρέα, στη Λευ-
κωσία, ζητά για άμεση πρόσληψη
έμπειρη/ο κομμώτρια/τή. Μισθός
€1.000 τον μήνα. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 99383773.

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 και διαμερί-
σματα: Ακρόπολη στούντιο, πλή-
ρως ανακαινισμένο, ξύλινη κου-
ζίνα, τίτλο, €52.000. Μακ/τισσα
μοντέρνα οικία, 450τ.μ. οικόπεδο,

με πισίνα, 4υπν., κ/θ, a/c,
€550.000.  Στρόβολος Κ. Θεο-
δώρου διαμ. 3 υπν., μοντέρνο
με πολλά έξτρα, ιταλική κουζίνα,
ensuite κυρίως υπνοδ, 2wc, με-
γάλη βεράντα, χώρος στάθμευ-
σης, τίτλος, €230.000. Λατσιά-
Καλλιθέα οικία 4 υπν. σε σωστό
οικόπεδο 630 τ.μ. του 2009, με
κ/θ, a/c, 250 τ.μ. συν βεράντες,
τιμή ευκαιρίας για γρήγορη πώ-
ληση €300.000. Πέρα, παραδο-
σιακή οικία, ¾ οικόπεδο, 3υπν.,
γραφείο, μη αναπαλαιωμένη
€60.000. Δασούπολη 2 υπν., του
2006, ξύλινη κουζίνα, 2 wc, en-
suite master, χώρος στάθμευσης
€120.000. Αρχάγγελος οικία
3υπν., υπόγειο, 240 τ.μ., υπό
ανέγερση €280.000 συν ΦΠΑ,
διαμ.2 υπν. Αρχάγγελος, 2004,
90 τ.μ., τίτλος, κ/θ, a/c, ensuite
master €120.000. Αγλαντζιά
στούντιο €55.000 και 1υπν.
€69.000, με παρκέ, κλιματισμό,
τίτλο, Λυκαβηττός πάροδος Μα-
καρίου 1 υπν. με a/c, χώρος
στάθμευσης, τίτλος €73.000. Κ.
Μαρκίδης, Εγγ. 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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
διαμέρισμα (2010) 2 υπν.,

ρετιρέ, ανεξάρτητο, στη Λα-
κατάμεια, με τίτλο ιδιοκτη-
σίας, μέσα 80 τ.μ., έξω 55
τ.μ. (καλυμμένο 25 τ.μ.,

ασφαλίζει με πόρτες), κυ-
ρίως υπνοδωματίο en-sui-
te, ανεξάρτητη κουζίνα,

αποθηκευτικοί χώροι, με-
γάλο καλυμμένο χώρο

στάθμευσης, storage hea-
ters, air-conditions, φούρ-
νο, κεραμική εστία, φυλλα-
ράκια και παρκέ στα υπνο-
δωμάτια. Τιμή €180.000.

Τηλ. 99356822.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από ιδιώτη δύο συ-
νεχόμενα τεμάχια, οικιστικά, στην
Ψημολόφου (6 σκάλες το πρώτο
ή 8.120 τ.μ. και τρεισήμισι σκάλες
το δεύτερο ή 4.516 τ.μ.), κατάλ-
ληλα για οικοπεδοποίηση. Πλη-
ροφορίες: Τηλ. 99593985, Λευ-
κωσία.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα: Λατσιά-
Laiki Sporting club, 890τ.μ.,
υπό διαχωρισμό, €270.000,
ΘΟΙ Λακατάμειας 250τ.μ., ορ-
θογώνιο, ΣΔ90%, €95.000,
Άγιος Δομέτιος απέναντι από
Αστυνομία, 288τ.μ., ΣΔ120%,
€160.000, Λακατάμεια, περιοχή
Σαμψών, 526τ.μ., ΣΔ90%, δί-
πλα από πεζόδρομο €250.000
συζ., και 1/2 οικόπεδο στην
ίδια περιοχή, 268τ.μ. €120.000,
Λατσιά περιοχή Αθλητικού Κέν-
τρου Τράπεζας Κύπρου,
890τ.μ., υπό διαχωρισμό,
ΣΔ60%, €270.000, Στέλμεκ συ-
νεχόμενα οικόπεδα από 544τ.μ.,
επίπεδα, με τίτλους, €220.000
έκαστο, Ανθούπολη σε ύψωμα,
μεγάλα οικόπεδα με τίτλους,
από €130.000, Αρεδιού οικι-
στικό 2.342τ.μ, ΣΔ90%, ΣΚ50%,
με δρόμο, €180.000 συζ., Μα-
κεδονίτισσα 549τ.μ., ΣΔ100%,
για 3 ορόφους, €530.000, Αρ-
χάγγελος, κοντά στη λίμνη Μαγ-
κλή, από €250.000, Αρχάγγε-
λος-ΛΟΓΟΣ συνεχόμενα οικό-
πεδα 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, Στρό-
βολος, πάροδος Αθηνών, γω-
νιακό, ΣΔ100%, 492τ.μ.,
€350.000 συζ. Costas Markides
Commission Agency Ltd,
AM487, AΡ. ΑΔ Ε/16, www.mar-
kidesestates.com, τηλ.
22378898, 99653777.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙΑ 

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

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 οικόπεδο 586
τ.μ. €70.000, Δελίκηπος 2676
τ.μ. €50.000, Μοσφιλωτή 4238
τ.μ., οικιστικό €170.000, Μοσφι-
λωτή 1337 τ.μ. με καταπληκτική
θέα €100.000, Μοσφιλωτή 9029
τ.μ., κτηνοτροφικό €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% εν-
τός 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: Κέντρο Λευκω-
σίας ισόγειο διαμέρισμα 2 υπν.,
επιπλωμένο €380, πάροδος Λεωφ.
Κένεντι διαμέρισμα 1 υπν., επι-
πλωμένο €280, ανώγεια οικία πε-
ριοχή ΡΙΚ, 2 υπν., πλήρως επι-
πλωμένη €340. Αποταθείτε: Danos
Real Estate Agents Ltd No. 1, A.M.
530, A.A. 259/E, τηλ. 22317031,
email:sales@danos.com.cy web:
www.danos.com.cy

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 1
υπνοδωματίου, πλήρως εξοπλι-
σμένο, σε μικρή μοντέρνα πολυ-
κατοικία κοντά στην Πανεπιστη-
μιούπολη Αγλαντζιάς, ιδανικό για
φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου
Κύπρου.Τηλ. 99379739 Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 3
υπν., μεζονέτα 150 τ.μ., στον
Λυκαβηττό, δίπλα από το πάρκο
της ακαδημίας. Ενοίκιο €500
μηνιαίως. Τηλέφωνο επικοινω-
νίας 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 στεγα-
σμένο χώρο στάθμευσης. Για πλη-
ροφορίες τηλ. 99688155.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαμέ-
ρισμα 2 υπν., στην οδό Νέλσω-
νος 25Β, περιοχή Σταυρού,
Στρόβολος. Ενοίκιο €320 μηνι-
αίως. Για περισσότερες πληρο-
φορίες στο 99576868.

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.

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, ψυ-
γείο). Μερικά έπιπλα, με κεντρική
θέρμανση και 2 air conditions.
Tιμή €430.  Για περισσότερες
πληροφορίες στο 99582156.

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα-
οικίες: Άγιος Ανδρέας ανακαινι-
σμένη μοντέρνα οικία 2 υπν.,
επιπλωμένη, με κήπο, €1250,
και 3 υπν. ανεξάρτητη διώροφη
με κήπο €850, Δασούπολη,
ημιαν/τη οικία 2 υπν., s/units,
κήπος, €350, Λατσιά μονοκατοι-
κία, σωστό οικόπεδο, του 2007,
230τ.μ., μοντέρνα, παρκέ, €900,
Πλατύ ανώγεια, ανακαινισμένη,
3 υπν., a/c, επιπλωμένη €400,
Έγκωμη Ευρωπαϊκό Παν/μιο 2
υπν. επιπλωμένα διαμ. από €400
και 1 υπν. €350, Μακ/τισσα-
Παν/μιο Λευκωσίας επιπλωμένα
διαμ. 1 υπν. από €350, 2 υπν.
€400. Αγλαντζιά - Πανεπιστημι-
ούπολη, στούντιο από €250 και
1-2 υπν. από €300-€400, Λυκα-
βηττός απέναντι από το Παν/μιο
1 υπν. €280, 2 υπν. επιπλωμένα
από €350 και 3 υπν. με κ/θ από
€350, Γέρι 3 υπνοδ. συν
δωμ.υπηρεσίας, 230τ.μ., του
2010’, σωστό οικόπεδο, μεγάλος
κήπος €800, Άγιος Δομέτιος 3
υπν., 160τ.μ., επιπλωμένο, κοντά
σε Παν/μια, κ/θ, α/c, €550 συζ.,
Αρχάγγελος οικία 4 υπν., σοφίτα,
κήπο, ξύλινη κουζίνα, 220τ.μ.,
κ/θ-a/c, €1100. Κ. Μαρκίδης, Εγγ.
Κτημ. ΑΜ 487, Α/Α Ε/16 τηλ.
99464764, 22378898 www.mar-
kidesestates.com

ENOIKIAZΟΝTAI ΟΙΚΙΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικία 1 υπν. σε
ήσυχη περιοχή, κοντά στο Metro
Λακατάμειας. Τιμή €270 μηνι-
αίως. Πληροφορίες 99651472.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Στρόβολο,
περιοχή Σταυρού και κοντά σε
σχολεία και εκκλησία, βοηθητική
οικία με κήπο, με 3 υπν. και
λοιπά χρειώδη, με ηλιακό θερ-
μοσίφωνα και μερικώς επιπλω-
μένη. Κατάλληλη για
φοιτητές/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 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 ετοι-
μοπαράδοτο κατάστημα ολό-
κληρο ή μισό, 440τ.μ. (ισόγειο,
ημιώροφος, υπόγειο), 50μ.
από τον κυκλικό κόμβο Τσε-
ρίου, Λεωφ. Τσερίου 193.
Τηλ. 97626291.

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
χώρους στάθμευσης. Διαθέτει
υπερυψωμένο πάτωμα και κεν-
τρικό σύστημα ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Πρόσοψη προς
τη λεωφόρο και πρόσβαση και
από την οδό Λαπήθου με πε-
ζοδρόμιο. Για πληροφορίες, τηλ.
99514797.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ `οικιακός εξοπλι-
σμός και επίπλωση διαμερί-
σματος (είτε κομμάτι κομμάτι,
είτε όλο το πακέτο) στην Κρήτη,
που αποτελείται από μεγάλο
ψυγείο με καταψύκτη WHIRL-
POOL (143x55) €200, πλυν-
τήριο BOSCH 5K €200, τηλε-
όραση SAMSUNG 27’’ €200,
καναπές, τραπεζάκι & βιβλιο-
θήκη  €150, κρεβάτι ημίδιπλο
με το στρώμα €200, ηλεκτρική
σκούπα ΗΟΟVER €50, διάφο-
ρες μικροσυσκευές. Οι τιμές
είναι συζητήσιμες. Πληροφορίες
στα τηλέφωνα 99555745 -
00306937101410.

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Pine Management
Ltd, με Αριθμό Μητρώου Εργο-
δότη Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(ΑΜΕ) 2027636/5/7022, ζητά να
προσλάβει Βοηθό Υπεύθυνου
Ανάπτυξης Ειδικού Τραπεζικού
Προγράμματος Τ24. Απαιτείται
πανεπιστημιακή μόρφωση, άριστη
γνώση της γλώσσας προγραμ-
ματισμού jbase, υψηλού επιπέδου
γνώση σε Τ24 core banking, AA
arrangements, Internet Banking
functionality (ARC-IB) and Se-
curity, πείρα άνω των 6 ετών.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι
να απευθύνονται στο Επαρχιακό
Γραφείο Εργασίας Λεμεσού στο
τηλέφωνο 25827320.

Η ETAIΡΕΙΑ Pine Management
Ltd, με Αριθμό Μητρώου Εργο-
δότη Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(ΑΜΕ) 2027636/5/7022, ζητά να
προσλάβει Υπεύθυνο Ανάπτυξης
Ειδικού Τραπεζικού Προγράμ-
ματος Τ24. Απαιτείται πανεπι-
στημιακή μόρφωση, άριστη γνώ-
ση της γλώσσας προγραμματι-
σμού jbase, απόλυτη γνώση σε
T24 core banking, Τ24 Banking
Software (R12), AA arrange-
ments, Internet Banking functio-
nality (ARC-IB) and Security, πεί-
ρα άνω των 5 ετών. Παρακα-
λούνται οι ενδιαφερόμενοι να
απευθύνονται στο Επαρχιακό
Γραφείο Εργασίας Λεμεσού στο
τηλέφωνο 25827320.

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Τσόκκου
Χρύσω και του Παπαευελθόντος
Δημήτρη με τρία παιδιά από το
Παραλίμνι ζητά να προσλάβει οι-
κιακή βοηθό για να φροντίζει την
οικία τους με αρκετά καλούς
όρους εργασίας. Για πληροφορίες
στην Orthodoxou Employment
Bureau, τηλ. 23742225.

ΠΑΦΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Paxakama Resorts
Ltd» με Α.Μ.Ε. 1006474/6/5520,
ζητά να προσλάβει για τουριστικό
χωριό στην Πόλη Χρυσοχούς:
Mάγειρες ειδικευμένους στην ασια-
τική, κινεζική και ινδική κουζίνα
για άμεση εργοδότηση. Οι θέσεις
είναι 2. Barman που κατέχει καλά
τη γερμανική και αγγλική γλώσσα.
Animators που κατέχουν καλά τη
γερμανική και αγγλική γλώσσα.
Οι θέσεις είναι 2. Μισθός αναλόγως
προσόντων και πείρας. Οι ενδια-
φερόμενοι/νες παρακαλούμε όπως
επικοινωνήσουν με το Επαρχιακό
Γραφείο Εργασίας Πάφου, στο
τηλ. 26821658 ή αποστείλουν βιο-
γραφικό σημείωμα στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση - info@akaman-
thea.com <mailto:info@akaman-
thea.com> ή στο φαξ 26323400.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Αθήνα,
περιοχή Ζωγράφου, ανακαι-
νισμένο, παλαιό τέρμα, δια-
μέρισμα 70τ.μ., με 2  υπν.,
σαλόνι, χολ, κουζίνα, μπάνιο
με ηλιακό θερμοσίφωνο, 2 a/c,
κ/θ, τελευταίος όροφος, με δι-
πλά 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 διαμέρι-
σμα 2 υπνοδωματίων (τριάρι) στην
Αθήνα περιοχή Γκύζη / Νεάπολη,
έτος κατασκευής 2009, κοντά στη
λεωφόρο Αλεξάνδρας, γήπεδο Πα-
ναθηναϊκού, κοντά σε μετρό, με πλή-
ρη επίπλωση, ηλεκτρικές συσκευές
, κ/θ-a/c, μεγάλη βεράντα. Πληρο-
φορίες 99628268  Λευκωσία.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 1
υπν. στην Αθήνα, περιοχή Αμ-
πελόκηποι (κοντά στις ιατρικές
σχολές και τη Σχολή Αστυνο-
μίας), 300 μέτρα από το μετρό
Πανόρμου και Κατεχάκη, στην
οδό Τρικάλων 31. Σε άριστη
κατάσταση (καινούργιο), 4ος
όροφος, 45 τ.μ., πλήρως εξο-
πλισμένο (υπνοδωμάτιο, καθι-
στικό, γραφείο, ψυγείο, φούρ-
νος, πλυντήριο, μαγειρικά
σκεύη) με αποθήκη, αυτόνομη
Κ/Θ, κλιματιστικά, μεγάλη βε-
ράντα. Τηλ.99453817.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Για υδραυλικά, επιδιορθώσεις, 

κεντρικές θερμάνσεις, 
σέρβις, αλλαγή ντεποζίτων

έλεμεντ

Τηλεφωνήστε: 
99436196, 22350866 
Γιάννος Βαλανίδης

53ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΡΙΕΡΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτή-

σεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων: 

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέ-

κτορα στην ειδικότητα: «Χρηματοοικονομική ή Ναυτι-

λιακά»

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή

Λέκτορα στην ειδικότητα: «Σύγχρονες θεωρίες και

πρακτικές στην Οπτική Επικοινωνία»

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα 
του Πανεπιστημίου http://www.cut.ac.cy/cfs/ και

http://www.cut.ac.cy/mga/ (ευκαιρίες εργοδότησης) 
ή να αποτείνονται στο τηλέφωνο 25002466.

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

C&R
FLOOR - CLEANERS

* ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Μαρμάρων, μαρμαρίνων, μωσαϊκών

(Η κρυσταλλοποίηση που χρησιμοποιείται δεν κλείνει τους πόρους)

* 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 ΜΟΥΣΙ-

ΚΟ ΣΧΗΜΑ

«Η ΩΡΑ

Η ΚΑΛΗ»

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ:
99308287
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