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Post-doctoral Fellow:
Applied Mathematical Geophysics
Closing date: 7th February 2014

The Cyprus Institute (CyI) invites applications for a
Post-doctoral Fellow with expertise in Applied Ma-
thematical Geophysics with experiences in, e.g.,
near-surface Geophysics investigations at its Ener-
gy, Environment and Water Research Center
(EEWRC). A more detailed description of the posi-
tion, position-specific candidate requirements, and
procedure for applying is available at
http://www.cyi.ac.cy/jobs.html where the referen-
ce number for the position is posted.  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις
για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων στο Τμήμα  Επι-
κοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου: 

Μίας (1) θέσης Ερευνητικού Συνεργάτη για πλήρη
απασχόληση στο γνωστικό αντικείμενο «Επιμόρφωση
εκπαιδευτικών στην τεχνολογικά υποστηριζόμενη μάθη-
ση μέσω διερώτησης». 

Μίας (1) θέσης Ερευνητικού Συνεργάτη για πλήρη
απασχόληση στο γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική
Έρευνα και Δικτύωση». 

Τελευταία ημερομηνία για υποβολή των αιτήσεων:
Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 2:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες,
οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα 
του Πανεπιστημίου www.cut.ac.cy/cis

στις Ευκαιρίες Εργοδότησης (εργοδότηση).

?52-SPOT  18/01/2014  3:24 ?Μ  Page 52



53ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

BEST way to meet your life part-
ner: Οι πιο κάτω κυρίες ενδιαφέ-
ρονται για σοβαρή γνωριμία. Κα-
θηγήτρια 48 χρ. Καθηγήτρια 52
χρ. Γιατρίνα παθολόγος 44 χρ.
Ψυχολόγος 58 χρ. Δικηγόρος 50
χρονών.
Οι πιο κάτω άνδρες επίσης εν-
διαφέρονται. Επενδυτής 72 χρ.
Ψυχολόγος 64 χρ. Πολιτικός Μη-
χανικός 65 χρ. Chartered Acco-
untant 66 χρ. Τηλέφωνο:
99314108. Email: singles@kro-
nos2.net Web: http://www.kro-
nos2.net

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ Χορού Σιακαλλή. Νέα
Tμήματα. Ελληνικοί Λαϊκοί: (Χα-
σάπικο, Ζεϊμπέκικο...). LATIN:
(Salsa, Bachata...). Ειδικά τμή-
ματα: Belly Dance, Argentine Tan-
go. Για πληροφορίες, τηλ. 7000 -
0303 ή επισκεφθείτε την ιστοσε-
λίδα μας www.shakallis.com

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ οικονομικών με πο-
λυετή πείρα αναλαμβάνει μαθητές
και φοιτητές οικονομικών σε όλα
τα επίπεδα. Τιμές πολύ λογικές.
Τηλέφωνο 22676677.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μα-
θήματα Χημείας, Μαθηματικών
και Φυσικής Γυμνασίου και Λυ-
κείου. Προετοιμασία για εισα-
γωγικές εξετάσεις. Τηλεφωνήστε:
99355481, Χαρά (περιοχή Λα-
κατάμειας).

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Μιχάλη Μι-
χαήλ, από τη Λευκωσία, ζητά να
προσλάβει οικιακή βοηθό, η οποία
θα διαμένει εντός της οικίας τους
και θα κάνει όλες τις εργασίες
του σπιτιού με αρκετά καλούς
όρους εργασίας, όχι χαμηλότερους
από τη σχετική νομοθεσία. €427
καθαρά κάθε μήνα, δωρεάν δια-
μονή, διατροφή, ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη και κοινωνικές
ασφαλίσεις. Οι ενδιαφερόμενες
να αποτείνονται στο Ιδ. Γρ. Εξ.
Εργασίας SPOTCYCRISTS SER-
VICES, A. TSANGARIDES, Αρ.
Άδειας 155, τηλ. 22352900,
99512430.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Χαριθέας
Ιωάννου, από τη Λευκωσία, ζητά
να προσλάβει οικιακή βοηθό, η
οποία θα διαμένει εντός της οικίας
τους και θα κάνει όλες τις εργασίες
του σπιτιού με αρκετά καλούς
όρους εργασίας, όχι χαμηλότερους
από τη σχετική νομοθεσία. €427
καθαρά κάθε μήνα, δωρεάν δια-
μονή, διατροφή, ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη και κοινωνικές
ασφαλίσεις. Οι ενδιαφερόμενες
να αποτείνονται στο Ιδ. Γρ. Εξ.
Εργασίας SPOTCYCRISTS SER-
VICES, A. TSANGARIDES, Αρ.
Άδειας 155, τηλ. 22352900,
99512430.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Γιάννας
Οδυσσέως, από τη Λευκωσία,
ζητά να προσλάβει οικιακή βοηθό,
η οποία θα διαμένει εντός της
οικίας 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 ενδια-
φερόμενες να αποτείνονται στο
Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας SPOTCY-
CRISTS SERVICES, A. TSAN-
GARIDES, Αρ. Άδειας 155, τηλ.
22352900, 99512430.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Νεόφυτου
Παπαγεωργίου, από τη Λευκω-
σία, ζητά να προσλάβει οικιακή
βοηθό, η οποία θα διαμένει εντός

της οικίας 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 ενδια-
φερόμενες να αποτείνονται στο
Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας SPOTCY-
CRISTS SERVICES, A. TSAN-
GARIDES, Αρ. Άδειας 155, τηλ.
22352900, 99512430.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Δημήτρη Τα-
ξιτάρη, από τη Λευκωσία, ζητά
να προσλάβει οικιακή βοηθό, η
οποία θα διαμένει εντός της οικίας
τους και θα κάνει όλες τις εργασίες
του σπιτιού με αρκετά καλούς
όρους εργασίας, όχι χαμηλότε-
ρους από τη σχετική νομοθεσία.
€427 καθαρά κάθε μήνα, δωρεάν
διαμονή, διατροφή, ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη και κοινωνικές
ασφαλίσεις. Οι ενδιαφερόμενες
να αποτείνονται στο Ιδ. Γρ. Εξ.
Εργασίας SPOTCYCRISTS
SERVICES, A. TSANGARIDES,
Αρ. Άδειας 155, τηλ. 22352900,
99512430.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Αγλαΐας Γκα-
ράνη, από τη Λευκωσία, ζητά να
προσλάβει οικιακή βοηθό, η
οποία θα διαμένει εντός της οικίας
τους και θα κάνει όλες τις εργασίες
του σπιτιού με αρκετά καλούς
όρους εργασίας, όχι χαμηλότε-
ρους από τη σχετική νομοθεσία.
€427 καθαρά κάθε μήνα, δωρεάν
διαμονή, διατροφή, ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη και κοινωνικές
ασφαλίσεις. Οι ενδιαφερόμενες
να αποτείνονται στο Ιδ. Γρ. Εξ.
Εργασίας SPOTCYCRISTS
SERVICES, A. TSANGARIDES,
Αρ. Άδειας 155, τηλ. 22352900,
99512430.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Χριστιάνας
Καράπασιη, από τη Λευκωσία,
ζητά να προσλάβει οικιακή βοηθό,
η οποία θα διαμένει εντός της
οικίας 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 ενδια-
φερόμενες να αποτείνονται στο
Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας SPOTCY-
CRISTS SERVICES, A. TSAN-
GARIDES, Αρ. Άδειας 155, τηλ.
22352900, 99512430.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Ανδρέα Σω-
τηρίου, από τα Λατσιά, 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 διαμο-
νή, διατροφή, ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη και κοινωνικές ασφα-
λίσεις. Οι ενδιαφερόμενες να
αποτείνονται στο Ιδ. Γρ. Εξ. Ερ-
γασίας OMEGA SERVICES
AGENCY, Άδεια 159, κ. Ευάγ-
γελος Λουκά, τηλ. 22373376,
99220947.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φροντίδα βρέ-
φους ηλικίας 7 μηνών στην οικία
του. Προηγούμενη πείρα απαραί-
τητη. Απαιτείται σύσταση από προ-
ηγούμενο εργοδότη. Τηλέφωνα
επικοινωνίας: 99386931, 97778757.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΕΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
κατοικίες μοντέρνου σχεδια-
σμού 4 υπν. στη Μακεδονί-
τισσα από €326.550.  Στο
Γέρι 3 υπν. και σοφίτα από

€280.350. Στα Λατσιά 4 υπν.
και σοφίτα από €446.250.

(στις τιμές συμπεριλαμβάνε-
ται 5% ΦΠΑ). Δωρεάν μεταβι-

βαστικά. Costas G. Constan-
tinou Developments Ltd,

τηλ. 22759129, 99566638
www.costasgconstantinou.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σε τιμή ευκαιρίας πα-
λιά γωνιακή κατοικία στον Στρό-
βολο, 230 τ.μ., 3 υπν., με 3 w.c.,
κ/θ, a/c, πλυσταριό και ανεξάρ-
τητο στούντιο 33 τ.μ. Εμβαδόν
οικοπέδου 502 τ.μ. Για περισ-
σότερες πληροφορίες στο
99629402.

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

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα:
Ακρόπολη 2 υπν. του 2003
€100.000 και 3 υπν. πλήρως
ανακαινισμένο του 2001, μον-
τέρνο €180.000, Λυκαβηττός 3
υπν., τεράστιες βεράντες
€135.000, Δασούπολη 2 υπν.,
8 χρονών €130.000, Αγλαντζιά
1 υπν. Πανεπιστημιούπολη του
2005, €78.000, Στρόβολο  ορο-
φοδιαμέρισμα μίνιμαλ τεράστιες
βεράντες και roof garden
€395.000 και 3 υπν. του 1997,
πάροδος Περικλέους €135.000.
Οικίες: Δασούπολη 4 υπν. και
σοφίτα, 250τ.μ., τζάκι, παρκέ,
σε οικόπεδο 270τ.μ., Στρόβολο
4 υπν., κ/θ, κλιματισμός/ μον-
τέρνο €270.000, Λακατάμεια 4
υπν., ανεξάρτητη 220τ.μ. τζάκι
€280.000, Τσέρι 4 υπν., σοφίτα,
260τ.μ., ανεξάρτητη, υπό ανέ-
γερση, τιμή ευκαιρίας €260.000
και 3 υπν. γωνιακή του 2011
€205.000, Αγλαντζιά 4 υπν. και
σοφίτα, του 2007, κ/θ, κλιματι-
σμός, παρκέ, €380.000 συζητή-
σιμη. Κ. Μαρκίδης  E/16, ΑΜ487,
τηλ. 22378898, 99464764
www.markidesestates.com 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ολοκαίνουργια διαμερίσμα-
τα: Στα Λατσιά 1 και 2 υπν.
από €87.150. Στον Άγιο Αν-
δρέα, Λευκωσία, 2 υπν. με

τίτλο ιδιοκτησίας από
€162.750. Ετοιμοπαράδοτο
διαμέρισμα με τίτλο ιδιοκτη-
σίας 2 υπν. στη Λευκωσία
(πάροδος Καλλιπόλεως).

Τιμή €162.750. Στο κέντρο
της Λευκωσίας οροφοδιαμε-
ρίσματα 4 υπν. από €424.000
(στις τιμές συμπεριλαμβάνε-
ται 5% ΦΠΑ). Δωρεάν μεταβι-
βαστικά. Costas G. Constanti-
nou Developments Ltd, τηλ.

22759129, 99566638
www.costasgconstantinou.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ 3 υπνοδωμα-
τίων σε ήσυχη γειτονιά στο Πλατύ
Αγλαντζιάς, με πληρωμένο τον
ΦΠΑ, θέρμανση, αποθήκη και
δικό του στεγασμένο χώρο στάθ-
μευσης. Τιμή ευκαιρίας: €183.000.
Για περισσότερες πληροφορίες
τηλ. 96894111.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στον Άγιο
Δομέτιο 100τ.μ., με 2 υπν., πλή-
ρως εντοιχισμένη κουζίνα, a/c,
blinds, 4 χρόνων, με τίτλο. Για
πληροφορίες τηλ. 99977694.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη διαμέρισμα
1 υπν. 63τ.μ., σε διώροφο και-
νούργιο μοντέρνο κτίριο, 50μ.
από τον κυκλικό κόμβο Τσερίου,
Λεωφ. Τσερίου 193, υποδαπέδια

κ/θ πετρελαίου, a/c, θερμοπρό-
σοψη, η/θ, πιεστικό, w.c., γρανί-
της, υπόγειος χώρος στάθμευσης.
Τιμή €100.000 συμπεριλαμβα-
νομένου και του ΦΠΑ. Τηλ.
97626291. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα: Μακε-
δονίτισσα 549τ.μ., ΣΔ 100%, για
3 ορόφους, €550.000, Πέρα με
τίτλους, 583τ.μ., ΣΔ 90%
€104.000 & 998τ.μ. ΣΔ 60%
€149.000, Καπέδες με τίτλους
549τ.μ. ΣΔ 60% €99.000 &
961τ.μ.ΣΔ 60% €149.000, Αγλαν-
τζιά, περιοχή Περνέρα σε ύψωμα,
615τ.μ., €320.000, Παλουριώ-
τισσα ΣΔ 140%, 631τ.μ., για 4
ορόφους, €540.000 & για αντι-
παροχή γωνιακό απέναντι από
LIDL 660τ.μ. ΣΔ 140%, Λακατά-
μεια, περιοχή Πεύκου, 568τ.μ.,
ΣΔ 60%, €170.000, Στρόβολο,
πάροδος Αθηνών, γωνιακό, ΣΔ
100%, 492τ.μ., €400.000 συζη-
τήσιμη, Αρχάγγελος-Λακατάμεια,
κοντά στη λίμνη Μαγκλή, από
€250.000, Ακρόπολη - Υπουργείο
παιδείας, 623τ.μ. ΣΔ 140%,
€750.000, Τσέρι γωνιακό, ΣΔ
60%, μεγάλη πρόσοψη, 522τ.μ.
€220.000. Costas Markides Com-
mission Agency LTD, AM487,
AΡ.ΑΔ. Ε/16,
www.markidesestates.com, τηλ.
22378898, 99653777.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ωραίο οικιστικό τεμά-
χιο (13 δεκάρια) στη Βυζακιά,
απέναντι από ξωκκλήσι. Τηλ.ο:
99333881.

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,
Καπέδες 2899τ.μ. ΣΔ 90%
€200.000. Costas Markides Com-
mission Αgency LTD, AM 487,
AΡ.ΑΔ 16/E,
www.markidesestates.com, τηλ.
22378898, 99653777.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τεμάχιο γης στον Άγιο
Θεόδωρο Πιτσιλιάς. Εμβ.752 τ.μ.
εντός της πολεοδομικής ζώνης
Η2, η οποία είναι ζώνη κατοικίας
και επιτρέπει ανώτατο συντελεστή
δόμησης 90%, κάλυψη 50% σε
δύο ορόφους 8,30 ύψος. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες στο τηλ.
99680945. Τιμή συζητήσιμη.

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ENOIKIAZONTAI: Στο κέντρο
της Λευκωσίας πάροδος Λήδρας,
οδός Πλουτάρχου, διαμ. 1 υπν.
€240,00. Ισόγειο διαμ. 2 υπν.
πλήρως επιπλωμένο €340,00.
Ρετιρέ  2 υπν. πλήρως  επιπλω-
μένο  €345,00. Αποταθείτε: DA-
NOS REAL ESTATE Nο. 1, A.M.
30, A.A. 259/E, τηλ.: 22 317031
www.danos.com.cy 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα
& Οικίες: Αγλαντζιά διαμ. 3 υπν.
ισόγειο, ανακαινισμένο €550, 2
υπν. €350 &1 υπν. €300, Δα-
σούπολη: 2 υπν., επιπλωμένο,
€450 και 3 υπν. ρετιρέ με τζάκι,
επιπλωμένο, μεγάλες βεράντες,
Στρόβολο 2 υπν. €400 & Ακρό-
πολη 4 υπν., πολυτελείας 220
τ.μ. €1300, 3 υπν. επιπλωμένο,

μοντέρνο €800, 2 υπν. €350 & 1
υπν. €300 επιπλωμένο. Οικίες:
Δασούπολη 4 υπν., γραφείο, δω-
μάτιο υπηρεσίας κήπο €1600,
Στρόβολο 4 υπν. μοντέρνο, με
πισίνα €1250, Γέρι διώροφη μον-
τέρνα 3 υπν. €650 συζητήσιμη,
Λατσιά 3 υπν., σοφίτα, 4 χρόνων,
260 τ.μ., επιπλωμένη, μοντέρνα
€1200 και μονοκατοικία σε ένα
επίπεδο, 250 τ.μ., σωστό οικό-
πεδο, κατάλληλη για επαγγελ-
ματική στέγη €900. Κ. Μαρκίδης
Εγγ. Κτημ ΑΜ 487, Α/Α Ε/16,
τηλ. 99464764, 22378898
www.markidesestates.com

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαμέρι-
σμα 1 υπν., μεγάλη βεράντα
(35τ.μ.), περιοχή Κώστα Θεο-
δώρου (πάροδος Περικλέους).
Διαθέτει ηλεκτρικά shutters, κεν-
τρική θέρμανση, κλιματιστικά,
παρκέ , καλυμμένο χώρο στάθ-
μευσης. Ενοίκιο €375. Τηλ.:
99433617.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινούργιο στούν-
τιο στον Στρόβολο με θέα, επι-
πλωμένο, air condition, blinds,
πιεστικό, internet. Ενοίκιο €250,
συζητήσιμη. Πληροφορίες:
99697637.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στούντιο ισόγειο
στην Αγλαντζιά, περιοχή Σοπάζ,
πλήρως επιπλωμένο με όλες τις
ηλεκτρικές συσκευές. Ενοίκιο
€330 τον μήνα. Μεσίτες απο-
κλείονται. Τηλ. 99429252.

ENOIKIAZΟΝTAI ΟΙΚΙΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικία 240τ.μ. στην
Έγκωμη, απέναντι από το HIL-
TON PARK. Αποτελείται από 4
υπνοδωματια συν μεγάλη σοφίτα
(υπνοδωμάτιο Υπηρεσίας), σα-
λόνι, τραπεζαρία, καθιστικό, με-
γάλη κουζίνα, 2 μπάνια, 3 απο-
χωρητήρια, πίσω αυλή περιφραγ-
μένη, καθώς και καλυμμένο χώρο
στάθμευσης. Για περισσότερες
πληροφορίες στο τηλ. 99454191.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία 1
υπνοδωματίου με αυλή, σε ήσυχη
περιοχή κοντά στο Μετρό στη
Λακατάμεια. Τιμή €290. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες τηλ.
99651472.

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικία 3 υπν. (1ος
όροφος), με χώρο στάθμευσης
και αυλή, πλησίον του Πανεπι-
στημίου στην Αγλαντζιά. Τηλ.:
99647947, 99049554.

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στη
Λακατάμεια, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄
288Α. Ενοίκιο €200 τον μήνα.
Για πληροφορίες τηλ. 99496161.

ENOIKIAZΟΝTAI ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο στον
Παρισσινό, Λεωφόρος Αρχαγγέ-
λου 46, πλησίον συγκροτήματος
ΔΙΑ, 1ος όροφος σε διώροφο
κτίριο, εμβ. 150 τ.μ., κατάλληλα
διαχωρισμένο με κουζίνα, 2 w.c.,
κλιματιστικά και χώρους στάθ-

μευσης. Διαθέτει υπερυψωμένο
πάτωμα και κεντρικό σύστημα
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πρό-
σοψη προς τη λεωφόρο και πρό-
σβαση και από την οδό Λαπήθου
με πεζοδρόμιο. Για πληροφορίες,
τηλ. 99514797.

ΛΕΜΕΣΟΣ

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΛΕΜΕΣΟΣ - Ενοικιάζεται διαμέρισμα
185 τ.μ., με θέα τη θάλασσα (5
λεπτά με τα πόδια), αποθήκη, εν-
τοιχισμένη κουζίνα, θερμοσυσσω-
ρευτές, α/c, ενιαίος χώρος σαλόνι-
κουζίνα, ιδιωτικός χώρος στάθμευ-
σης, ιδιωτική αποθήκη στο ισόγειο.
Για πληροφορίες 99430041.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Διαμέρισμα 65 τ.μ.
στον Πεντάδρομο, διαχωρισμένο
σε τρία ανεξάρτητα στούντιο και
με εισόδημα €880 μηνιαίως, στον
τέταρτο όροφο με θέα τη θάλασσα,
σε καλή κατάσταση. Τιμή πώλησης
€63.000. Επίσης πωλούνται οικό-
πεδα 720 τ.μ. (80% Σ.Δ.) και 950
τ.μ. (60% Σ.Δ.) με τίτλους, σε ύψω-
μα στην Αγία Φύλα και έχουν θέα
τη θάλασσα. Τιμή ευκαιρίας. Απο-
ταθείτε: 99672736.

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο δρος
Χρίστου Α. Θεοδούλου, στη Λάρ-
νακα, ζητά να προσλάβει δικηγόρο
με πλήρη απασχόληση από τις
15 Δεκεμβρίου 2013. Απαιτού-
μενα προσόντα: Eγγεγραμμένος
δικηγόρος στην Κύπρο με του-
λάχιστον 3ετή δικαστηριακή πεί-
ρα, άριστη γνώση ελληνικής
και αγγλικής γλώσσας και ηλε-
κτρονικού υπολογιστή, ευχάρι-
στη προσωπικότητα, οργανω-
τικές και διοικητικές ικανότητες.
Μισθός ανάλογως προσόντων.
Για προσωπική συνέντευξη, οι
ενδιαφερόμενοι/νες παρακα-
λούνται να αποστέλλουν βιο-
γραφικό σημείωμα στην κ. Μυ-
ρούλα Γεωργίου, ηλεκτρονική
διεύθυνση: c.a.theodoulou@cy-
tanet.com.cy

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ από ιδιώτη 2
καινούργια διαμερίσματα 3 υπν.
σε πολυκατοικία περιοχή Φανε-
ρωμένης στη Λάρνακα. Διαθέτουν
τζακούζι, θυροτηλέφωνο με κρυ-
φό savebox και πολλά έξτρα.
Επίσης επιπλωμένο διαμέρισμα
2 υπν .- γραφείο στη Λεωφ. Μα-
καρίου στη Λάρνακα. Τηλ.
99184090.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2
υπνοδωματίων, περιοχή λιμανιού
Λάρνακας. Για πληροφορίες τηλ.
99245086.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για περίοδο 8
μηνών μεζονέτα, 20 χρονών,
πάνω/κάτω (πάνω υπνοδωμάτιο
και μπάνιο, κάτω καθιστικό με
κουζίνα) στο συγκρότημα διαμε-
ρισμάτων FRIXOS, 1 υπν., επι-
πλωμένη, με 2 A/C στη Λάρνακα,
περιοχή Ορόκλινης, στον δρόμο
Λάρνακας - Δεκέλειας, πίσω από
τον Πυροσβεστικό Σταθμό. Ενοίκιο
€250. Τηλ. 99386822.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 
παιδικά παραμύθια 
απευθείας από τον 

συγγραφέα. 
Τηλ. 99337661 

ή 22334528
(Βάκης).
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