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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Σ.Ε.Π.) ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ EΤΗ
2015-16, 2016-17 KAI 2017-18

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει θέσεις Συνεργαζόμενου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για τα πιο κάτω Προγράμματα
Σπουδών για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-16, 2016-17 και 2017-18.

1. Για πληροφορίες που αφορούν στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να αποτείνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στα
τηλέφωνα: +357 22411600/662 καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή
από τις 07.30 - 15.00. Περισσότερες πληροφορίες για το Ανοικτό Πανε-
πιστήμιο Κύπρου και για τη δομή και το περιεχόμενο των Προγραμμάτων
Σπουδών και των επιμέρους Θεματικών Ενοτήτων, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου
http://www.ouc.ac.cy.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου
2015, στις 12.00 μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει θέσεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού στις πιο κάτω
σχολές:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
•ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

•ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Για πληροφορίες που αφορούν διαδικαστικά θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται
στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο Τηλ.+357 22411662
καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 07.30 - 15.00.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 13η Φεβρουαρίου 2015, και ώρα 2.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ SALES MANAGER ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ Ή ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Απαραίτητα προσόντα:

Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Πολύ καλή γνώση computers (Word, Excel, Microsoft Office)

Πολύ καλή χρήση των social media (Facebook page, Instagram)

Οργανωτικά skills

Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας

Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα

ΜΙΣΘΟΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Προηγούμενη πείρα σε παρόμοιο πόστο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 

ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 97874343

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

KENH ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αι-
τήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής μόνιμης
θέσης Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών
με αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό.
Τελευταία ημερομηνία για υποβολή των αιτή-
σεων: Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015, και
ώρα 2:00 μ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου
http://www.cut.ac.cy/university/jobs/admini-
strative/?languageId=1 ή να αποτείνονται στο
Γραφείο Προέδρου Συμβουλίου του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου στο τηλέφωνο 25002480.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας
(1) θέσης Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών,
Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, για μερική απασχόληση σε
ερευνητικό πρόγραμμα στο γνωστικό αντικείμενο «Αγροτικές Περιοχές Υψηλής
Φυσικής Αξίας».
Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων: Δευτέρα, 12 Ια-
νουαρίου 2015 και ώρα 2:00 μ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου
<http://www.cut.ac.cy/abf/> (Ευκαιρίες Εργοδότησης).

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
Πτυχιούχος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
με μεταπτυχιακό δίπλωμα στη μετάφραση (Πανεπιστήμιο Swan-
sea), αναλαμβάνει μεταφράσεις από τη Γαλλική και Αγγλική
στην Ελληνική και αντίστοιχα. 

Τηλέφωνο 96552471

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Καθηγήτρια απόφοιτος αγγλικού 

πανεπιστημίου διδάσκει 
αγγλικά όλων των επιπέδων.

Για πληροφορίες τηλέφωνο
99530971, Λευκωσία

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΙΑ

Ενοικιάζεται  κατοικία στην
Αγλαντζιά σε άριστη

κατάσταση, 3 πνοδωματίων. 

Τηλ.:  9954495

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 
ΠΕΝΤΑΣΚΑΛΑ

Πωλούνται πεντάσκαλα στους
Αγίους Τριμιθιάς, εμβαδού
7.100 τετραγωνικά μέτρα, με
δρόμο, νερό και ρεύμα.

Τηλ.: 96396954

C&R FLOOR
- CLEANERS
* ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Μαρμάρων, μαρμαρίνων, μω-

σαϊκών (Η κρυσταλλοποίηση που

χρησιμοποιείται δεν κλείνει τους

πόρους)

* ΤΡΙΨΙΜΟ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑ
Μαρμάρων, μαρμαρίνων, μω-

σαϊκών 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
Τηλ.: 22751726, 99643650

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ,

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ, 
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ 

ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ, 
ΣΕΡΒΙΣ, ΑΛΛΑΓΗ

ΝΤΕΠΟΖΙΤΩΝ
ΕΛΕΜΕΝΤ

Τηλεφωνήστε: 
99436196, 22350866 
Γιάννος Βαλανίδης
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ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΠΡΙΟΣ 33 χρονών,
ζητά γνωριμία με κοπέλα 

για σοβαρή σχέση. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις.

Τηλ. 97836173. 

Λ.Σ. κύριος ελεύθερος 33 ετών,
Λ/σία, λεπτός, με κυβερνητική ερ-
γασία, οικονομικά ανεξάρτητος,
ζητά γνωριμία γάμου με δεσπονίδα
ή κυρία 25-36 ετών, με δυνατότητα
κατοίκισης στη Λευκωσία, Β.Ξ. κύ-
ριος ελεύθερος 31 ετών, Πάφος,
με δική του εργασία, ζητά γνωρίμια
γάμου με δεσποινίδα 23-30 ετών,
με δυνατότητα κατοίκισης στην
Πάφο. Μ.Χ. κύριος ελεύθερος 40
ετών, απόφοιτος πανεπιστημίου,
με τακτική εργασία, ζητά γνωριμία
γάμου με δεσπονίδα ή κυρία χωρίς
παιδιά 28-35 ετών, με δυνατότητα
κατοίκισης στη Λευκωσία. Γραφείο
«Τυχερή Ευκαιρία», τηλ. 99465653
www.meetmecyprus.com

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα κατ οί-
κον, ομαδικά, ατομικά, για Παγ-
κύπριες  Εξετάσεις Πολιτικής Οι-
κονομίας (&IGCSE), Λογιστικής
(&LCCI, GCE A Level), από εγκε-
κριμένο καθηγητή με πολύχρονη
πείρα και επιτυχίες. Γνώση, εμ-
πειρία, πρακτική. Επικοινωνία:
99928880, 96352628. 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Πέτρου Αγα-
θαγγέλου, από τον Στρόβολο, 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 καθαρά
κάθε μήνα, δωρεάν διαμονή, δια-
τροφή, ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη και κοινωνικές ασφαλίσεις.
Οι ενδιαφερόμενες να αποτείνονται
στο Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας OMEGA
SERVICES AGENCY, Ευάγγελος
Λουκά, τηλ. 22373376, 99220947.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Αντρέα Θεμι-
στοκλέους, από τη Λευκωσία, ζητά
οικιακή βοηθό για τη φροντίδα της
οικίας και των 2 ανήλικων παιδιών
της. Τηλ. 96500702.

H ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Ειρήνης Κων-
σταντίνου, από τη Λευκωσία, ζητά
οικιακή βοηθό για τη φροντίδα της
οικίας και των 2 ανήλικων παιδιών
της. Τηλ. 99660150.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Στάλως Αθά-
νατου, από την Έγκωμη, ζητά να
προσλάβει οικιακή βοηθό, η οποία
θα διαμένει εντός της οικίας της
και θα κάνει όλες τις εργασίες, με
αρκετά καλούς όρους εργασίας,
όχι χαμηλότερους από τη σχετική
νομοθεσία. €309 καθαρά κάθε μή-
να, δωρεάν διαμονή, διατροφή,
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και
κοινωνικές ασφαλίσεις. Οι ενδια-
φερόμενες να αποτείνονται στο
Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας CP CAPITAL
Labour Supply Ltd, Άδεια 242, κ.
Χαράλαμπο Προκοπίου, τηλ.
22664124, 99521300.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Σταύρου Ζα-
χαρίου, από τη Λευκωσία, ζητά
να προσλάβει οικιακή βοηθό, που
θα διαμένει εντός της οικίας της
και θα κάνει όλες τις εργασίες του
σπιτιού με αρκετά καλούς όρους
εργασίας, όχι χαμηλότερους από
τησχετικήνομοθεσία. €314 καθαρά
κάθε μήνα, δωρεάν διαμονή, δια-
τροφή, ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη και Κοινωνικές Ασφαλίσεις.
Οι ενδιαφερόμενεςνααποτείνονται
στο Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας OMEGA
SERVICES AGENCY, Ευάγγελος

Λουκά, τηλ. 22373376, 99220947.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ δασκάλα/ος ειδικής εκ-
παίδευσης με πείρα, για να επι-
βλέπει παιδί τριών ετών κατά τις
απογευματινές ώρες. Παρακαλώ
αποταθείτε στο τηλ. 99405806.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Γεώργιου
Χαραλαμπίδη, από τη Λευκωσία,
ζητά να προσλάβει οικιακή βοηθό,
η οποία θα διαμένει εντός της οι-
κίας της και θα κάνει όλες τις ερ-
γασίες του σπιτιού, με αρκετά
καλούς όρους εργασίας, όχι χα-
μηλότερους από τη σχετική νο-
μοθεσία. €427 καθαρά κάθε μήνα
και δωρεάν διαμονή, διατροφή,
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
και  κοινωνικές ασφαλίσεις. Οι
ενδιαφερόμενες  να αποτείνονται
στο Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας SPOT-
CYCRISTS SERVICES, A.
TSANGARIDES, Αρ. Άδειας 155,
τηλ. 22352900, 99512430.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Ανθής Κα-
λαβανά, από τη Λευκωσία, ζητά
να προσλάβει οικιακή βοηθό, η
οποία θα διαμένει εντός της οικίας
της και θα κάνει όλες τις εργασίες
του σπιτιού, με αρκετά καλούς
όρους εργασίας, όχι χαμηλότε-
ρους από τη σχετική νομοθεσία.
€427 καθαρά κάθε μήνα και δω-
ρεάν διαμονή, διατροφή, ιατρο-
φαρμακευτική 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 επειγόντως για άμεση
ενοικίαση και αγορά οικίες και δια-
μερίσματα, επιπλωμένα ή μη. Επί-
σης επαύλεις για πρεσβείες, με-
γάλες εταιρείες και ιδιώτες πελάτες
του γραφείου μας, σε κεντρικές
περιοχές της Λευκωσίας και προ-
άστια. Κώστας Μαρκίδης,  Εγγ.
Κτηματομεσίτης, Α.Ε 487, Α.Α
Ε/16, τηλ.22378898, 99464764
www.markidesestates.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., Μακε-
δονίτισσα 4 υπν., σε σωστό οικό-
πεδο. 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.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙοικίεςκαιδιαμερίσμα-
τα: Στρόβολοςοικία3 υπν. σε½  οι-
κόπεδο, του1985 €140.000, Αγλαν-
τζιάμοντέρνο3 υπν., 5 χρόνων, 125
τ.μ., εσωτ., παρκέ, κ/θ, a/c, τίτλο
€210.000, Στρόβολος Κ.Θεοδώρου
διαμ. 3 υπν., μοντέρνο με πολλά
έξτρα, ιταλικήκουζίνα, ensuite κυρίως
υπν., 2 wc, μεγάλη βεράντα, χώρο
στάθμευσης, τίτλο €230.000, Λακα-
τάμεια ετοιμοπαράδοτα 2 υπν., με
τίτλους, 90 τ.μ., χώρο στάθμευσης,
αποθήκη, €100.000 (συμπ. ΦΠΑ),
Λυκαβηττός1 υπν., μεπαρκέ, ξύλινη
κουζίνα, 65 τ.μ., τίτλο€83.000, Ακρό-
πολη 2 υπν., του 2003, με τίτλο, a/c,
2 wc, παρκέ, χώρο στάθμευσης
€85.000, ΛατσιάαπέναντιαπόPenhill,
ημιανεξάρτητη οικία 3 υπν., κ/θ, a/c,
€199.000, Μακ/τισσα μοντέρναοικία,
450 τ.μ. οικόπεδο, μεπισίνα, 4 υπν.,
κ/θ, a/c €550.000, Πέραπαραδοσιακή
οικία, ¾ οικόπεδο, 3 υπν. συνγραφείο,
μη αναπαλαιωμένη €60.000, Αρ-
χάγγελος οικία 3 υπν. συν υπόγειο,
240 τ.μ., υπό ανέγερση €280.000
συνΦΠΑ, Αγλαντζιά στούντιο€55.000

και1 υπν. €69.000, μεπαρκέ, κλιμα-
τισμό, τίτλο, Λακατάμεια 3 υπν. συν
σοφίτα του 2002, 200 τ.μ., κ/θ, κλι-
ματισμό, κήπο€230.000, Στρόβολος
Περικλέους 2 υπν., 95 τ.μ, με κλιμα-
τισμό, τίτλο €70.000 συζ. Κ. Μαρκίδης,
E/16, ΑΜ487, τηλ. 22378898,
99464764 www.markidesestates.com  

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 1 υπν. στον
Στρόβολο, πάροδος Περικλέους.
Εσωτερικοί χώροι 49 τ.μ., εξωτε-
ρικοί καλυμμένοι 25 τ.μ., αποθη-
κευτικός χώρος και χώρος στάθ-
μευσης. Τιμή: €75.000. Τηλ.:
99498551. 

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη οικόπεδο
στο Πέρα Χωριό Νήσου 560 τ.μ.
σε οικιστική περιοχή. Για περισ-
σότερες πληροφορίες στο τηλ.
99479116.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από ιδιώτη δύο
συνεχόμενα τεμάχια, οικιστικά,
στην Ψημολόφου (6 σκάλες το
πρώτο ή 8.120 τ.μ. και τρεισήμισι
σκάλες το δεύτερο ή 4.516 τ.μ.),
κατάλληλα για οικοπεδοποίηση.
Πληροφορίες: Τηλ. 99593985,
Λευκωσία.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα: Λατσιά-
Laiki Sporting club, 890τ.μ. υπό
διαχωρισμό, €270.000. ΘΟΪ Λα-
κατάμειας 250τ.μ., ορθογώνιο,
ΣΔ 90% €95.000. Άγιος Δομέτιος
απέναντι από Αστυνομία, 288τ.μ.,
ΣΔ 120% €135.000, Λακατάμεια,
περιοχή Σαμψών, 526τ.μ., ΣΔ
90%, 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, ΣΔ 90% από
€120.000. Αρεδιού οικιστικό
2.342τ.μ., ΣΔ 90%, ΣΚ 50% με
δρόμο €180.000 συζ. Μακεδονί-
τισσα 549τ.μ., ΣΔ 100%, για 3
ορόφους, €450.000, Αρχάγγελος,
κοντά στη λίμνη Μαγκλή από
€250.000, Αρχάγγελος-ΛΟΓΟΣ
συνεχόμενα οικόπεδα 550τ.μ.,
€350.000 έκαστον. Πέρα, με τίτ-
λους, 583τ.μ. ΣΔ 90% €95.000 &
998τ.μ. ΣΔ 60% €139.000. Κα-
πέδες με τίτλους 549τ.μ. ΣΔ 60%
€89.000 & 961τ.μ. ΣΔ 60%
€149.000. Παλ/τισσα γωνιακό,
απέναντι από LIDL, 660τ.μ., ΣΔ
140%  €600.000 ή αντιπαροχή.
Στρόβολος, πάροδος Αθηνών,
γωνιακό, ΣΔ 100%, 492τ.μ.,
€350.000 συζ. Costas Markides
Commission Agency LTD, AM487,
AΡ.ΑΔ Ε/16, τηλ. 22378898,
99653777 www.markidesesta-
tes.com 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙΑ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 725 τ.μ. στον
Άγιο Θεόδωρο Πιτσιλιάς. Πληρο-
φορίες: Τηλ. 99680945.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη στον Άγιο
Επιφάνιο Ορεινής γεωργικό κτήμα
2,5 σκάλες, με Σ.Δ. 10%, δρόμο,
ύψωμα, πευκόφυτη περιοχή. Τιμή
€35.000 (συζητήσιμη). Για περισ-
σότερεςπληροφορίεςστο99422337.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ χωράφια: Αγροκη-
πιά 4.683 τ.μ., ΣΔ10%, ύψωμα,
€59.000, Λαγουδερά 2.462 τ.μ.,
ΣΔ15% €45.000 & 11.689 τ.μ.

€99.000, Πολιτικό 182 τ.μ.,
ΣΔ120%  €42.000, Καταλυόντας
1,450 τ.μ., ΣΔ10%, με δρόμο και
ρεύμα, κατάλληλο για οικία ή πε-
ριβόλι €45.000, Πέρα 8.697 τ.μ.
με δρόμο και ρεύμα ΣΔ10%
€230.000 & 3.679 τ.μ. €45.000,
Καμπιά 2.676 τ.μ. €39.000 &
2.007 τ.μ. ΣΔ90% με δρόμο
€180.000, Καπέδες 3.425 τ.μ.
€39.000 & 1.673 τ.μ. ΣΔ90%, εν-
τός του χωριού €189.000, Τσέρι -
Μαρκί 6.780 τ.μ., επί λεωφόρου
€300.000, Μαρκί 7.270 τ.μ. με
δρόμο €320.000, Καπέδες 2.899
τ.μ., οικιστικό ΣΔ90% €190.000.
Costas Markides Commission
Agency Ltd, AM 487, AΡ. ΑΔ
16/E, ww.markidesestates.com,
τηλ. 22378898, 99653777.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ χωράφια-οικόπεδα:
Στρόβολο γωνιακό οικόπεδο, πίσω
από το Μετρό, 502τ.μ. €250.000,
Τσέρι οικόπεδο 580τ.μ .€90.000,
Εργάτες 21 δεκάρια κτηνοτροφικό
€230.000, Σκαρίνου 1 δεκάριο και
673τ.μ. οικιστικό €110.000, Κόρνος
προς Σια 10 δεκάρια €80.000,
Κόρνος δίπλα από την οικιστική
2 δεκάρια €75.000, Γέρι 9 δεκάρια,
βιοτεχνικό €400.000, Δάλι 21 δε-
κάρια κτηνοτροφικό με έτοιμα
υποστατικά €800.000, Λύμπια
κτηνοτροφικό με ασφαλτωμένο
δρόμο 11 δεκάρια και 893τ.μ.
€120.000, Πυργά οικόπεδα 586τ.μ.
€70.000, Σια κτηνοτροφικό 42 δε-
κάρια με έτοιμα υποστατικά
€420.000, Ψευδάς 14 δεκάρια
6% €120.000, Ψευδάς 3 δεκάρια
και 622 τ.μ., 6% €90.000, Αλάμπρα
οικιστικό χωράφι 1 δεκάριο και
673τ.μ. €125.000, Σια πλησίον
οικιστικής 2 δεκάρια 566τ.μ.
€100.000, Σια-Αλάμπρα 7½ δε-
κάρια €40.000, Συλίκου Επαρχία
Λεμεσού 6 δεκάρια και 355τ.μ. σε
ύψωμα, σε κοντινή απόσταση
από το χωριό €80.000. Πανίκος
Σταυρινού, Εγγεγραμμένος Κτη-
ματομεσίτης, Α.Μ. 497, Α/Α166,
τηλ. 99666703.

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαμέρισμα
σε διώροφη οικία 2 υπν. στην οδό
Νέλσωνος 25Β΄, περιοχή Σταυρού
Στροβόλου. Ενοίκιο: €280 μηνιαίως.
Για πληροφορίες στο τηλ.
99576868.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμπερές δια-
μέρισμα 2 υπν. σε μικρή πολυ-
κατοικία, σχεδόν καινούργιο, σε
εξαιρετική περιοχή στους Αγίους
Ομολογητές. Διαθέτει έπιπλα, οι-
κιακές συσκευές, 2wc, air condi-
tions, storage heater, γκαράζ και
μεγάλη βεράντα. Τηλ. επικοινωνίας
99641753.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 3
υπν., μεζονέτα 150 τ.μ., στον Λυ-
καβηττό, δίπλα από το πάρκο
της ακαδημίας. Ενοίκιο €400 μη-
νιαίως. Τηλέφωνο επικοινωνίας
99656317.  

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ από ιδιώτη δια-
μερίσματα 2 & 3 υπν. στον Λυκα-
βηττό, επιπλωμένα ή μη, εντοιχι-
σμένη κουζίνα, θέρμανση, κλι-
ματισμός, ηλιακός, χώρος στάθ-
μευσης, κλειστό σύστημα παρα-
κολούθησης. 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 κεν-
τρική θέρμανση και 2 air condi-
tions. Tιμή €430.  Για πληρο-
φορίες στο 99582156.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα-
οικίες: Έγκωμη περιοχή πρεσβει-
ών, 4 υπν. συν δωμ. υπηρεσίας,
επιπλωμένη, 250 τ.μ., κήπος με
γρασίδι €2.300, Δασούπολη μο-
νοκατοικία πολυτελείας, 3 υπν.
συν γραφείο, 280 τ.μ., πάτωμα
μάρμαρο, παρκέ στα υπνοδω-
μάτια, κ/θ, a/c, κήπος, μεγάλες
βεράντες €1.100,  Στρόβολος
Κων/λεως γωνιακή οικία 3 υπν.,
επιπλωμένη, του 2005, 150 τ.μ.
€800, Αγλαντζιά περιοχή ΡΙΚ επι-
πλωμένο διαμ., 3 υπν., με κλιμα-
τισμό €350, Ακρόπολη επιπλω-
μένο 2 υπν., με κ/θ, κλιματισμό
€350 & 1 υπν. €250, Άγιος Αν-
δρέας ανακαινισμένη μοντέρνα
οικία 2 υπν., επιπλωμένη, με
κήπο €1.250 και 3 υπν. ανεξάρ-
τητη διώροφη με κήπο €850,
Ακρόπολη πάροδος Κένεντι μον-
τέρνο 3άρι, 145 τ.μ., πολυτελείας,
s/h, a/c, open plan, χώρος στάθ-
μευσης €650, Παλ/τισσα περιοχή
BMH, μονοκατοικία 4 υπν. συν
γραφείο, 400 τ.μ., σε 2 οικόπεδα,
με πισίνα, δωμ. υπηρεσίας, a/c,
κ/θ, μεγάλο κήπο €1.400, Αρ-
χάγγελος γωνιακή οικία 3 υπν.
συν σοφίτα, ξύλινη κουζίνα, κ/θ,
a/c, γρανίτες, 3wc, en suite, πλα-
κόστρωτη αυλή €850, Λατσιά
ανώγεια οικία 3 υπν., 280 τ.μ,
ξύλινη κουζίνα, 3wc, en suite
€525. Κ. Μαρκίδης, Εγγ. Κτημ.
ΑΜ 487, Α/Α Ε/16, τηλ. 99464764,
22378898 www.markidesesta-
tes.com

ENOIKIAZΟΝTAI ΟΙΚΙΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωμένη διώ-
ροφη κατοικία 220 τ.μ. στον πρώτο
όροφο στο Καϊμακλί. Διαθέτει 3
υπν., 2 wc (ντους και μπανιέρα),
4 βεράντες (κουζίνα, σαλόνι, φούρ-
νο-μάτια-απορροφητήρα, ψυγείο,
πλυντήριο πιάτων, πλυντήριο ρού-
χων). Τιμή ενοικίασης: €500. Για
περισσότερες πληροφορίες στο
τηλέφωνο 99498212. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινούργια, επι-
πλωμένη οικία, 3 υπν., στο Τσέρι.
Πολύ μεγάλη αυλή, 2 κλιματι-
στικά, άνετος χώρος στάθμευ-
σης. Βρίσκεται σε ήσυχη γειτονιά
σε αδιέξοδο δρόμο. Πολύ καλή
τιμή ενοικίου. Τηλ. 99190408
(Βασίλης).

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατοικία στην
Αγλαντζιά σε άριστη κατάσταση,
3 υπν. Για πληροφορίες στο
99544695.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανώγεια οικία, 3
υπν., 220 τ.μ., στην οδό Τροοδι-
τίσσης 16 στην Ακρόπολη. Μερι-
κώς επιπλωμένη, κ/θ, a/c, εξο-
πλισμένη κουζίνα. Τηλ. 99311027

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
πληροφορίες στο τηλ. 99311027.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανώγεια κατοικία
4 υπν., περιοχή Απολλωνείου Ιδιω-
τικού Νοσοκομείου, πλήρως επι-
πλωμένη, με κ/θ, συσκευές κλιμα-
τισμού και καλυμμένο χώρο στάθ-
μευσης. Για πληροφορίες στο τηλ.
99353902.

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.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Mercedes E200 
auto, του ‘98,  140Κ χλμ,  
a/c, cruise control, abs,
4 airbags, 10 cd change, 

2 κλειδιά, ηλεκτρικά
καθίσματα και αλλά 

πολλά έξτρα.
Σε κατάσταση 
καινούριου, 

σε τιμή ευκαιρίας €2.900.
Τηλ. 99416885.  

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Δημήτρη
Κουτσόφτα, από το Παραλίμνι,
με 2 παιδιά, ζητά να προσλάβει
οικιακή βοηθό για να φροντίζει
την οικία της, με αρκετά καλούς
όρους εργασίας. Για πληροφορίες
αποτείνεστε στην Orthodoxou
Employment Bureau, τηλ.
23742225

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο στη Λάρ-
νακα με διεθνή πελατεία ζητεί Δι-
κηγόρο. Απαραίτητα προσόντα:
Ελάχιστη πείρα 5 χρόνων στη
μαχόμενη δικηγορία, άριστη γνώ-
ση της ελληνικής και αγγλικής
γλώσσας, γνώσεις Η/Υ και δια-
δικτύου. Αποστολή Βιογραφικού
στο φαξ: 24623215. Αποτείνεσθε:
24656318, κ. Μυρούλα Γεωργί-
ου.

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Marfields Enterpri-
ses Ltd», με Αριθμό Μητρώου
Εργοδότη Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων (ΑΜΕ) 1997489/5/6619, ζη-
τά να προσλάβει Chief Financial
Officer. Παρακαλούνται οι ενδια-
φερόμενοι/νες να απευθύνονται
στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας
Λεμεσού, στο τηλέφωνο
25827320.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ατμολέβητας σε άριστη κατά-
σταση, αγγλικής προέλευσης 

μάρκας ΤΑΛΙΣΜΑΝ, 
υψηλής πίεσης,
βαρετού τύπου.

Μέγεθος παραγωγής
χίλιων λιβρών 

ανά ώρα.
Τηλέφωνα 22422829 

και 99563368

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι σώματος
ινστιτούτου αισθητικής, σχεδόν
καινούργιο, κατάλληλο και για μα-
σάζ, με αποθηκευτικό χώρο στο
κάτω μέρος, σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ. 99650643.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ζώνη τριών σημείων,
μεγάλου μεγέθους, κατάλληλη για
προβλήματα σπονδυλικής στήλης,
ελαφρώς μεταχειρισμένη, από
€260 μόνο €180. Τηλ. 99465653.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
παιδικά παραμύθια απευθείας

από τον συγγραφέα. 
Τηλεφωνήστε 
στο 99337661 

ή 22334528 (Βάκης).


