
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για υδραυλικά, επιδιορθώσεις, 
κεντρικές θερμάνσεις, 

σέρβις, αλλαγή ντεποζίτων
έλεμεντ

Τηλεφωνήστε: 
99436196, 22350866 
Γιάννος Βαλανίδης
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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

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ
Γραμματέα Δικαστηριακού Τμήματος

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

ζητά για άμεση πρόσληψη Γραμματέα για το Δικαστηριακό
τμήμα του γραφείου. 

Απαιτούμενα προσόντα: Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπο-
λογιστών, 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 απόλυ-
της 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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Επώνυμη εταιρεία στον χώρο των διαγνωστικών και εργαστη-
ριακών συστημάτων, αντιπρόσωποι στην Κύπρο διαφόρων
γνωστών φιρμών, ζητεί να προσλάβει άτομο για τη θέση της
επιστημονικής υποστήριξης.
Θα έχει έδρα τις εγκαταστάσεις της εταιρείας με προσωπικό
γραφείο για τις εσωτερικές εργασίες.
Θα μετακινείται και σε όλη την Κύπρο για υποστήριξη των
υφιστάμενων πελατών και προώθηση των προϊόντων της
εταιρείας. 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

· ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ Ή 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ή ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ή ΑΛΛΟ ΣΥΝΑΦΗ ΚΛΑΔΟ.

· ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ.
· ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.
· ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΕΙΡΑ, ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΟΝ.

Πακέτο Ωφελημάτων: 

· Απολαβές αναλόγως πείρας και μόρφωσης
από €1.200 και άνω.  

· 13ος μισθός.
· Ταμείο Προνοίας. 

Αιτήσεις με βιογραφικό σημείωμα παρακαλώ να αποστέλλονται
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο cy.pro.recruit@gmail.com
Παρακαλώ όπως μη αποσταλούν βιογραφικά εκτός του φά-
σματος εργασιών της πιο πάνω θέσης.
Όλες οι αιτήσεις θα παραμείνουν εμπιστευτικές.

Ion Chromatography (IC) Environmental
Analytical Specialist (part-time appointment) 

Closing Date:  19th October 2014

The Cyprus Institute (CyI) invites applications for an Ion
Chromatography Environmental Analytical Specialist for
a part-time (50%) appointment to support research in en-
vironmental/atmospheric applications at its Energy, En-
vironment and Water Research Center (EEWRC). A mo-
re 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 re-
ference number for the position is posted.

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
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ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΠΡΙΟΣ, 33 χρονών,
ζητά γνωριμία 

με κοπέλα για σοβαρή σχέση. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις.

Τηλ. 97836173. 

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 ομάδες,
για βοήθεια σε εξετάσεις τους,
μελέτες, διαγωνίσματα, προετοι-
μασία εισαγωγικών εξετάσεων,
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

H OIKOΓΕΝΕΙΑ της Όλγας Ζαμ-
πά, από τη Λευκωσία, ζητά οι-
κιακή βοηθό, η οποία θα αναλάβει
παράλληλα και τη φροντίδα δύο
μικρών παιδιών. Προηγούμενη
πείρα σε παρόμοια θέση απα-
ραίτητη. Το άτομο που θα προσ-
ληφθεί πρέπει να γνωρίζει άριστα
τη ρωσική γλώσσα (προφορικά
και γραπτά) και θα διαμένει στο
σπίτι της οικογένειας. Αποταθείτε:
Τηλ. 99521672.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Γιάννη και
της Έλενας Κοζάκου, από τη
Λευκωσία, ζητά να προσλάβει
οικιακή βοηθό που θα είναι υπεύ-
θυνη για τις εργασίες του σπιτιού
και τη φροντίδα των παιδιών. Για
πληροφορίες στο 99681026.

ΤΟ Κομμωτήριο Riana‘s Hair De-
sign στον Άγιο Ανδρέα στη Λευ-
κωσία ζητά να προσλάβει: 1) Πε-
πειραμένη/νο κομμώτρια/τή για
άμεση πρόσληψη. Μισθός
€1.000. 2) Πεπειραμένη μανι-

κιουρίστρια. Μισθός €850. Για
περισσότερες πληροφορίες στο
99383773.

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 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ 2 υπν. με συ-
νολικό εμβαδόν 100τ.μ. (δυνα-
τότητα μετατροπής σε 3 υπν.),
με roof garden 72τ.μ., υποδαπέδια
θέρμανση, full a/c, αποθήκη, στε-
γασμένο χώρο στάθμευσης, 6,5
ετών. Περιοχή Αγίου Ανδρέα.
Διαθέτει τίτλο και δεν εφαρμόζεται
ΦΠΑ. Σε περίπτωση αγοράς για
επένδυση παρέχονται προπλη-
ρωμένα ενοίκια 2 ετών. Τιμή συ-
ζητήσιμη. Πληροφορίες:
99570400.

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

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 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 

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: 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: Κέντρο Λευ-
κωσίας ισόγειο διαμέρισμα 2
υπν., επιπλωμένο €380, πάρο-
δος Λεωφ. Κένεντι διαμέρισμα
1 υπν., επιπλωμένο €280, ανώ-
γεια οικία περιοχή ΡΙΚ, 2 υπν.,
πλήρως επιπλωμένη €340. Απο-
ταθείτε: 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 Λυ-
καβηττό, δίπλα από το πάρκο
της ακαδημίας. Ενοίκιο €500 μη-
νιαίως. Τηλέφωνο επικοινωνίας
99656317.  
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πολυτελές δια-
μέρισμα 2 υπν. στον 3ον όροφο
σε 3ώροφο κτίριο στην Παλου-
ριώτισσα (κοντά στο Πανεπιστή-
μιο Κύπρου). Διαθέτει κλιματιστικά
σε όλους τους χώρους, εντοιχι-
σμένη κουζίνα, φούρνο, αποσμη-
τήρα, πλυντήριο ρούχων, ψυγείο,
ηλιακό, διπλά τζάμια, αποθήκη
και στεγασμένο χώρο στάθμευ-
σης. Για πληροφορίες τηλ.
99688155.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαμέρι-
σμα 2 υπν., στην οδό Νέλσωνος
25Β, περιοχή Σταυρού, Στρόβο-
λος. Ενοίκιο €320 μηνιαίως. Για
περισσότερες πληροφορίες 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, ηλια-
κός, χώρος στάθμευσης, κλειστό
σύστημα παρακολούθησης. Τηλ.
99682782.

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 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.

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 μονοκα-
τοικία, σωστό οικόπεδο, του
2007, 230τ.μ., μοντέρνα, παρκέ,
€900, Πλατύ ανώγεια, ανακαινι-
σμένη, 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 -
Πανεπιστημιούπολη, στούντιο
από €250 και 1-2 υπν. από
€300-€400, Λυκαβηττός 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 οικό-
πεδο, 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.markidesesta-
tes.com

ENOIKIAZΟΝTAI ΟΙΚΙΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικία 1 υπν. σε
ήσυχη περιοχή, κοντά στο Metro
Λακατάμειας. Τιμή €270 μηνιαίως.
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 σαλοτραπεζαρία, μεγάλη
κουζίνα, 2 βεράντες, γκαράζ, ανε-
ξάρτητη κεντρική θέρμανση, κλι-
ματισμός (air condition), εξαιρετική
κατάσταση (παρκέ, μάρμαρο κτλ.),
περιοχή Λυκαβηττός (πολύ κοντά
στο Πανεπιστήμιο). Τιμή λογική.
Τηλ. 99686486, 99626480.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη ετοιμοπα-
ράδοτο κατάστημα ολόκληρο ή
μισό, 440τ.μ. (ισόγειο, ημιώροφος,
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., 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.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ `οικιακός εξοπλισμός
και επίπλωση διαμερίσματος (είτε
κομμάτι κομμάτι, είτε όλο το πα-

κέτο) στην Κρήτη, που αποτελείται
από μεγάλο ψυγείο με καταψύκτη
WHIRLPOOL (143x55) €200,
πλυντήριο BOSCH 5K €200, τη-
λεόραση SAMSUNG 27’’ €200,
καναπές, τραπεζάκι & βιβλιοθήκη
€150, κρεβάτι ημίδιπλο με το
στρώμα €200, ηλεκτρική σκούπα
ΗΟΟVER €50, διάφορες μικρο-
συσκευές. Οι τιμές είναι συζητή-
σιμες. Πληροφορίες στα τηλέφω-
να 99555745 - 00306937101410.

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο με διεθνή
πελατεία ζητά: 1. Απόφοιτο/η Πα-
νεπιστημίου. Απαιτούμενα προ-
σόντα: Πανεπιστημιακό Δίπλωμα
ή ανάλογο προσόν, Η/Υ, προ-
γράμματα Η/Υ, διαδίκτυο, άριστη
γνώση της ελληνικής και αγγλικής
γλώσσας.  2. Λογιστή/Λογίστρια
(τουλάχιστον LCCI Higher). Προ-
σόντα: Πείρα, γνώσεις λογιστικών
προγραμμάτων περιλαμβανομένου
και του Cycom, άριστη γνώση της
αγγλικής και ελληνικής γλώσσας,
Η/Υ, άριστη γνώση internet, e-
mails κλπ. Έντιμος χαρακτήρας.
Αποστολή Βιογραφικού στο φαξ
24623215. Αποτείνεσθε: 24656318
(κ. Μυρούλα Γεωργίου).

ΠΑΦΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από το CAVALLINI
RISTORANTE LTD., «CAVAL-
LINI  RESTAURANT», με Α.Μ.Ε.
351448/6/5610, στην Πάφο, μά-
γειροι/σσες ινδικής κουζίνας με
5 χρόνια πείρα  για άμεση πρόσ-
ληψη. Για πληροφορίες αποτεί-
νεστε στο Ε.Ε. Πάφου, στο τηλ.
26821666.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ρετιρέ στη Ζω-
γράφου, Αθήνα, 2 υπν., 60 τ.μ.,
3ου ορόφου, 10 λεπτά από την
πανεπιστημιούπολη, διαμπερές,
ανακαινισμένο, κεντρική θέρμαν-
ση, τέντες, εξοπλισμένο, εύκολη
πρόσβαση στις συγκοινωνίες,
ήσυχη πολυκατοικία, κατάλληλο
για φοιτητές. Διατίθεται και επι-
πλωμένο. Τηλ. 99402398.

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 Πολυτε-
χνειούπολης και 500μ. από την
Πανεπιστημιούπολη. Μόνο σε φοι-
τητές-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 (υπνοδω-
μάτιο, καθιστικό, γραφείο, ψυγείο,
φούρνος, πλυντήριο, μαγειρικά
σκεύη) με αποθήκη, αυτόνομη
Κ/Θ, κλιματιστικά, μεγάλη βεράν-
τα. Τηλ.99453817.
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