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ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Το Sigmalive, η πρώτη Διαδικτυακή Πύλη της Κύπρου, ζητά να
προσλάβει Τεχνικό Τηλεοπτικής Παραγωγής με έδρα τη Λευκω-
σία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ο κατάλληλος υποψήφιος:
• Είναι κατά προτίμηση απόφοιτος/τη τριτοβάθμιας εκπαίδευ-

σης σε τεχνικό κλάδο. (Θα εξεταστούν και αιτήσεις αποφοίτων
Τεχνικής Σχολής).

• Είναι καλός γνώστης των ηλεκτρονικών, και της τεχνολογίας
των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

• Γνωρίζει καλά την αγγλική γλώσσα.
• Είναι εργατικός/ή και διατεθειμένος/η να εργάζεται με το σύ-

στημα βάρδιας.
• Έχει προηγούμενη πείρα σε τηλεοπτικό σταθμό.

Η εταιρεία θα παρέχει ειδική εκπαίδευση σχετική με τα καθήκοντα
της θέσης.

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων,
αναλόγως προσόντων και πείρας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό
σημείωμα στο φαξ 22580221 ή email: vacancies@sigmalive.com. 
Να απευθύνεται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού με την
ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», μέχρι τις
21 Μαΐου 2014.
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός για με-
ρική απασχόληση για οικία στην
Ανθούπολη. Για περισσότερες
πληροφορίες στο 99547298.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Στέφου Στε-
φανίδη, 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, ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη και Κοινωνικές Ασφα-
λίσεις. Οι ενδιαφερόμενες να απο-
τείνονται στο Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας
SPOTCYCRISTS SERVICES, A.
TSANGARIDES, Αρ. Άδειας 155,
τηλ. 22352900, 99512430.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Μάριου Χρι-
στοφορίδη, 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 Λίας Κιτρο-
μηλίδου, 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, ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη και Κοινωνικές Ασφα-
λίσεις. Οι ενδιαφερόμενες να απο-
τείνονται στο Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας
SPOTCYCRISTS SERVICES, A.
TSANGARIDES, Αρ. Άδειας 155,
τηλ. 22352900, 99512430.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Γιώργου Παν-
τέλα, 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 διαμονή, δια-
τροφή, ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη και Κοινωνικές Ασφαλίσεις.
Οι ενδιαφερόμενες να αποτείνονται
στο Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας SPOT-
CYCRISTS SERVICES, A. TSAN-
GARIDES, Αρ. Άδειας 155, τηλ.
22352900, 99512430.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Ευδοκίας Λου-
κά, 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 διαμονή και
διατροφή, ιατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψη και Κοινωνικές Ασφαλίσεις.
Οι ενδιαφερόμενες να αποτείνονται
στο Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας SPOT-
CYCRISTS SERVICES, A. TSAN-
GARIDES, Αρ. Άδειας 155, τηλ.
22352900, 99512430.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Ανδρέα Λόρ-
δου, από τη Λευκωσία, ζητά να
προσλάβει οικιακή βοηθό, που
θα διαμένει εντός της οικίας και
θα κάνει όλες τις εργασίες του
σπιτιού, με αρκετά καλούς όρους
εργασίας, όχι χαμηλότερους από
τη σχετική νομοθεσία. €309 κάθε
μήνα, δωρεάν διαμονή, διατροφή,
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

και Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Οι
ενδιαφερόμενες να αποτείνονται
στο Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας OMEGA
SERVICES AGENCY, Άδεια 159,
κ. Ευάγγελος Λουκά, τηλ.
22373376, 99220947.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι απ’
όλη την Κύπρο, με γνώσεις

στις πωλήσεις και άδεια οδή-
γησης. Σύστημα προμήθειας,

πολύ καλοί όροι εργασίας.
Στείλτε το βιογραφικό σας στο

info@makemoneycard.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 
προς ενοικίαση

μονοκατοικίες 4 - 5 υπν., 
με κήπο ή και πισίνα στις 

περιοχές Πλατύ Αγλαντζιάς,
Δασούπολη, Στρόβολος,

Ακρόπολη, Έγκωμη, Μακεδο-
νίτισσα, Αρχάγγελο και Άγιο
Ανδρέα, για Κυπρίους και ξέ-

νους πελάτες μας.
Επίσης, καινούργια διαμερί-
σματα 2 - 3 υπν. σε κεντρικές

περιοχές της Λευκωσίας.
Α. Petrides Landtourist 

Αgency Ltd, A.M 484, A.A
30/Ε, τηλ. 22422225.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ επειγόντως για άμε-
ση ενοικίαση και αγορά διαμερί-
σματα και οικίες, επιπλωμένα ή
μη, σε κεντρικές περιοχές της
Λευκωσίας (Έγκωμη, Ακρόπολη,
Πλατύ, Λυκαβηττός, Άγιοι Ομο-
λογητές, Δασούπολη) και επαύλεις
για Πρεσβείες και ιδιώτες πελάτες
τους γραφείου μας. Κώστας Μαρ-
κίδης, Εγγ. Κτηματομεσίτης, Α.Ε.
487, Α.Α Ε/16, τηλ.22378898,
99464764 www.markidesesta-
tes.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικίες και διαμερί-
σματα: Έγκωμη, 2υπν. 2005,
εξαιρετικής κατάστασης, κ/θ, κλι-
ματισμό, τίτλο, €120.000 και ρετιρέ
3υπν.185τ.μ. συν 85τ.μ. roof gar-
den, ετοιμοπαράδοτο €340.000.
Λατσιά οικία 4 υπν., 2008, κ/θ,
κλιματισμό, 180τ.μ., τίτλος,
€220.000. Στρόβολος 3υπν. ημια-
νεξ/τη, 2011, €250.000 συν ΦΠΑ.
Καϊμακλί διατηρητέα (μη αναπα-
λαιωμένη) 160τ.μ.,οικόπεδο
400τ.μ., ΣΔ140% €220.000. Αρ-
χάγγελος-Λόγος, μονοκατοικιά σε
2 οικόπεδα, μοντέρνα, 900τ.μ.,πι-
σίνα €2.500.000 & οικία 3υπν.
συν υπόγειο, 240τ.μ., υπό ανέ-
γερση €280.000 συν ΦΠΑ. 
Αγλαντζιά οικία 4 υπν. 180τ.μ.,
2006, με κήπο, βεράντες, ψη-
σταριά, τίτλο €260.000 & 4 υπν.
συν σοφίτα, 2007, κ/θ, κλιματι-
σμός, παρκέ, €370.000. Αγλαντζιά
(BMH) στούντιο €55.000 συζ.
παρκέ , 2 υπν., ισόγειο 95τ.μ.
2009 €115.000. Λυκαβηττός πά-
ροδος Μακαρίου 1 υπν. με a/c,
χώρος στάθμευσης, τίτλο €75.000.
Συν. Στρόβολος ΙΙΙ ισόγειο 1υπν
.σε καλή κατάσταση
€55.000.Ακρόπολη 3 υπν. ανα-
καινισμένο, 2001, μοντέρνο
€170.000, και ρετιρέ 3 υπν., 1985,
140τ.μ. συν 150τ.μ. βεράντες
€145.000. Δασούπολη 2 υπν. 8
χρόνων, ξύλινη κουζίνα, 2 wc,
χώρος στάθμευσης, €130.000.
Κ. Μαρκίδης,  E/16, ΑΜ487, 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., 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

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην περιοχή Λακα-
τάμειας ετοιμοπαράδοτα διαμερί-
σματα 1, 2 και 3 υπν. σε πραγματική
τιμή ευκαιρίας. Αποταθείτε:  DANOS
REAL ESTATE Nο. 1, A.M. 30,
A.A.259/E, τηλ. 22317031,
99781767 www.danos.com.cy 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ 2 υπν., 84τ.μ.,
με roof garden 72τ.μ., 6 ετών,
υποδαπέδια, full a/c, περιοχή Αγίου
Ανδρέα. Διαθέτει τίτλο και δεν
εφαρμόζεται ΦΠΑ. Σε περίπτωση
αγοράς για επένδυση παρέχεται
εγγυημένο ενοίκιο 2 ετών (μπορεί
να αφαιρεθεί από την τιμή πώλη-
σης). Τιμή € 179.000, συζητήσιμη.
Πληροφορίες τηλ. 99570400.

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 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 πε-
τρελαίου, a/c, θερμοπρόσοψη,
η/θ, πιεστικό, w.c., γρανίτης, υπό-
γειος χώρος στάθμευσης. Τιμή
€100.000 συμπεριλαμβανομένου
και του ΦΠΑ. Τηλ. 97626291. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα: Μακεδο-
νίτισσα 549τ.μ., ΣΔ 100%, για 3
ορόφους, €550.000, Πέρα με τίτ-
λους, 583τ.μ., ΣΔ 90% €104.000
& 998τ.μ. ΣΔ 60% €149.000, Κα-
πέδες με τίτλους 549τ.μ. ΣΔ 60%
€99.000 & 961τ.μ.ΣΔ 60%
€149.000, Αγλαντζιά, περιοχή Περ-
νέρα σε ύψωμα, 615τ.μ., €320.000,
Παλουριώτισσα ΣΔ 140%, 631τ.μ.,
για 4 ορόφους, €540.000 & για αν-
τιπαροχή γωνιακό απέναντι από
LIDL 660τ.μ. ΣΔ 140%, Λακατάμεια,
περιοχή Πεύκου, 568τ.μ., ΣΔ 60%,
€170.000, Στρόβολο, πάροδος Αθη-
νών, γωνιακό, ΣΔ 100%, 492τ.μ.,
€400.000 συζητήσιμη, Αρχάγγε-
λος-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.markidesesta-
tes.cοm, τηλ. 22378898, 99653777.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙΑ 

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.markidesestates.com, τηλ.

22378898, 99653777.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τεμάχιο γης στον
Άγιο Θεόδωρο Πιτσιλιάς.
Εμβ.752 τ.μ. εντός της πο-
λεοδομικής ζώνης Η2, η
οποία είναι ζώνη κατοικίας
και επιτρέπει ανώτατο συν-
τελεστή δόμησης 90%, κά-
λυψη 50% σε δύο ορόφους
8,30 ύψος. Για περισσότερες
πληροφορίες στο τηλ.
99680945. Τιμή συζητήσιμη.

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στον
6ο όροφο, στην πολυκατοικία
«ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ»(περιοχή Δασού-
πολη). Τρία υπνοδωμάτια με
γκαρνταρόμπα, κουζίνα, σαλόνι-
καθιστικό, 2 wc, πλυσταριό. Για
περισσότερες πληροφορίες επι-
κοινωνήστε στο 99689717.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα
στο κέντρο της Λευκωσίας. Χα-
μηλές τιμές: 1 υπν.  €230 και  2
υπν. €290. Αποταθείτε:  DANOS
REAL ESTATE Nο. 1, A.M. 30,
A.A. 259/E, τηλ. 22317031,
99781767 www.danos.com.cy 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ολοκαίνουργιο
διαμέρισμα 1 υπν. στη Λευκωσία,
περιοχή Λυκαβηττού, στον τρίτο
όροφο, πλήρως επιπλωμένο, με
στεγασμένο πάρκινγκ. Ένοικιο
€350. Τηλ. 99738185, 99990244.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 1 υπν.
επιπλωμένο (σαλόνι, υπνοδω-
μάτιο, ψυγείο, εντοιχισμένη κου-
ζίνα), κλιματιστικά στο
καθιστικό/κουζίνα και στο υπνο-
δωμάτιο, με  στεγασμένο χώρο
στάθμευσης, σε πάροδο της Λε-
ωφόρου Λάρνακος στην Αγλαν-
τζιά, κοντά στο τριγωνάκι. Ενοίκιο
€300. Τηλέφωνο 22441922.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στο
κέντρο της Λευκωσίας με χώρο
στάθμευσης, κατάλληλο για γρα-
φείο. Αποτείνεστε τηλ. 99606665.

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.

ENOIKIAZETAI στούντιο επιπλω-
μένο στην οδό Μιχαλάκη Καραολή
6, πλησίον Λυκείου Κύκκου Α΄ και
Εuropean University. Αποταθείτε:
τηλ 22354701 ή 99755165.

ENOIKIAZETAI διαμέρισμα 1
υπν. στο Πλατύ Αγλαντζιάς, πλή-
ρως επιπλωμένο, πολύ κοντά
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Για
περισσότερες πληροφορίες στο
τηλ. 99635161.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαμέρι-
σμα 2 υπν., ημιεπιπλωμένο, στην
περιοχή Σταυρού, Στρόβολος.
Ενοίκιο: €320 τον μήνα. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες στο τηλ.
99576868.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα ρετιρέ
2 υπνοδωματίων στην Ακρόπολη
(Iφιγενείας, δίπλα από δημοτικό
σχολείο) σε άριστη κατάσταση.
Eπιπλωμένο με εξοπλισμένη κου-
ζίνα. Κεντρική θέρμανση και 2
air conditions. Tιμή: €470. Τηλ:
99487313. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα πο-
λυτελείας 1 υπν., σε προνομιακή
τοποθεσία στο κέντρο της Λευ-
κωσίας (πάροδος Πινδάρου και
Στασίνου), σε ολοκαίνουργια πο-
λυκατοικία. Διαθέτει όλες τις ηλε-
κτρονικές οικιακές συσκευές, υπο-
δαπέδια θέρμανση, μπροστινή
βεράντα, αποθήκη και χώρο στάθ-
μευσης. Για περισσότερες λεπτο-
μέρειες επικοινωνήστε: Τηλ.
99562835 ή 99085419.  

ENOIKIAZETAI διαμέρισμα μη-
νιαίως ή χρονιαίως, επιπλω-
μένο, 1 υπν., κοντά στο κεν-
τρικό Πανεπιστήμιο, πάροδος
Καλλιπόλεως, Λυκαβηττός, γω-
νιακό, στον 1ον όροφο σε μικρή
πολυκατοικία, άνετη σαλοτρα-
πεζαρία, μεγάλη στεγασμένη
βεράντα, μεγάλο υπνοδωμάτιο,
ξεχωριστή μεγάλη κουζίνα, με
η/θ, κ/θ, 2 a/c ζεστό/κρύο. Τηλ.
99338424.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στούντιο ισόγειο
στην Αγλαντζιά, περιοχή Σοπάζ,
πλήρως επιπλωμένο με όλες τις
ηλεκτρικές συσκευές. Συμπερι-
λαμβάνονται τα κοινόχρηστα. Τιμή
€275. Τηλ. 99429252.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Διαμερίσματα-
Οικίες: Έγκωμη 4 υπν. συν υπόγειο
δωμ. υπηρεσίας, 300τ.μ., κ/θ, κλι-
ματισμό, κήπος , €980. Λυκαβηττός
ισόγεια οικία με αυλή, 220τ.μ., κ/θ,
a/c, ξύλινη κουζίνα, 2wc, €1000.
Ακρόπολη μοντέρνα ανώγεια οικία
4υπν. συν roof garden, επιπλωμένη,
200τ.μ. €1400. Διαμέρισμα 3υπν.
επιπλωμένο, μοντέρνο €750. 2υπν.
επιπλωμένο ισόγειο €350. Δασού-
πολη 3 υπν. 140τ.μ., θέρμανση,
a/c, 2wc, €500 & 1υπν. επιπλωμένο
€350. Μακεδονίτισσα ρετιρέ 4υπν.,
μοντέρνο, με όλες τις ηλεκτρικές
συσκευές €1000. Αγλαντζιά ρετιρέ
3υπν. συν roof garden, μοντέρνο
€1200 &1 υπν. συν στούντιο από
€250. Στρόβολος 3υπν. ρετιρέ με
τζάκι, επιπλωμένο, μοντέρνο, με-
γάλες βεράντες, €1800. Στρόβολος
- ΓΣΠ μονοκατοικία 4υπν. συν
δωμ.υπηρεσίας, πισίνα, τεράστιο
κήπο €3000. Ηλιούπολη-Λατσιά
3υπν. συν σοφίτα, 360τ.μ., με πι-
σίνα, 2007, €1200. Πέρα Ορεινής
ανώγεια επιπλωμένη 3 υπν. €400.
Κ. Μαρκίδης, Εγγ. Κτημ. ΑΜ 487,
Α/Α Ε/16, τηλ. 99464764, 22378898
www.markidesestates.com

ENOIKIAZΟΝTAI ΟΙΚΙΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανώγεια κατοι-
κία στη Μακεδονίτισσα, με 3
υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία,
κουζίνα, ηλιακό θερμοσίφωνα
και Air-condition. Για περισσό-
τερες πληροφορίες επικοινω-
νήστε με το τηλ. 99420120.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγεια οικία
σε καλή και ήσυχη περιοχή
στην Παλουριώτισσα, με 2 υπν.,
εντοιχισμένη κουζίνα με και-
νούργιες ηλεκτρικές συσκευές,
a/c, θέρμανση, ηλιακό, καλυμ-
μένο χώρο στάθμευσης και
αυλή, χωρίς κοινόχρηστα. Για
πληροφορίες, τηλ. 99641753.

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 ετοιμο-
παράδοτο κατάστημα ολόκληρο
ή μισό, 440τ.μ. (ισόγειο, ημιώ-
ροφος, υπόγειο), 50μ. από τον
κυκλικό κόμβο Τσερίου, Λεωφ.
Τσερίου 193. Τηλ. 97626291.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στη
Λεωφ. Μακαρίου 57, Λευκωσία,
έναντι εστιατορίου Finbarr, λόγω
μεταστέγασης της προηγούμενης
επιχείρησης. Ισόγειο: 138τ.μ., πα-
τάρι 68τ.μ. και χώρος στάθμευσης
στο πίσω μέρος του κτιρίου. Ενοί-
κιο €2000 τον μήνα. Προσφέρεται
προαιρετικά πενταετές συμβόλαιο

με σταθερό ενοίκιο. Αποταθείτε
στα τηλ.: 22765034 ή 99880336.

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.

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Duo Bond General
Auto Glass Ltd», στη Λάρνακα,
με Α.Μ.Ε. 967937/4/4520, ζητά
να προσλάβει έμπειρους τεχνι-
κούς για επιδιόρθωση & αλλαγή
ανεμοθωράκων. Μισθός αναλό-
γως συμβάσεων. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες αποτείνεστε στο
Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας
Λάρνακας, τηλ. 24805236.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ Γραφείο στη Λάρ-
νακα με διεθνή πελατεία ζητά να
προσλάβει: Α) Δικηγόρο.
Απαιτούμενα προσόντα: Εγγε-
γραμμένος στην Κύπρο με του-
λάχιστον 3 ετή δικαστηριακή πεί-
ρα, άριστη γνώση ελληνικής και
αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρο-
νικού υπολογιστή, ευχάριστη προ-
σωπικότητα, οργανωτικές και δι-
οικητικές ικανότητες. Μισθός ανα-
λόγως προσόντων.
Β) Λογιστή/στρια. (Intermediate/Hi-
gher). Προσόντα: Πείρα, γνώσεις
λογιστικών προγραμμάτων, πε-
ριλαμβανομένου και του Cycom,
άριστη γνώση της αγγλικής και
ελληνικής γλώσσας, internet, e-
mails κλπ. Έντιμος χαρακτήρας.
Μισθός αναλόγως προσόντων.
Αποστολή Βιογραφικών στο φαξ
24623215. Για πληροφορίες στο
τηλ. 24656318 (κα Γεωργίου).

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Δημήτρη και
της Σάντυ Κουτσούφτα, από το
Παραλίμνι, με 2 παιδιά (7 και 10
χρονών), ζητά να προσλάβει οι-
κιακή βοηθό για να φροντίζει την
οικία τους με καλούς όρους εργα-
σίας. Οι ενδιαφερόμενες να απο-
τείνονται στην Orthodoxou Em-
ployment Bureau, τηλ. 23742225.

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

FLISVOS Beach Apartments: Ενοι-
κιάζονται διαμερίσματα (στούντιο,
1 και 2 υπνοδωματίων) εβδομα-
διαία, για τους καλοκαιρινούς μήνες
και ολόχρονα, 50 μέτρα από την
παραλία του Πρωταρά. Πληρο-
φορίες στο www.flisvosbeach.com
ή στο 97876999 (Γιώργος). 

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ Ζωγραφικής. Πορτρέτα
από φωτογραφία. Πτυχιούχος ζω-
γράφος Φλωρεντίας, Ιταλία. Πηνε-
λόπη Κωνσταντίνου, τηλ. 99223929.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ παιδικά 

παραμύθια απευθείας 

από τον συγγραφέα. Τηλ.

99337661 ή 22334528 

(Βάκης).

52-SPOT  10/05/2014  5:43 ΜΜ  Page 52


	53-SPOT
	52-SPOT

