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ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Τηλεοπτικό κανάλι ζητεί να προσλάβει
Τεχνικό Τηλεόρασης με έδρα τη Λευκωσία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α:
· Είναι κατά προτίμηση απόφοιτος/η τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τε-

χνικό κλάδο. (Θα εξεταστούν και αιτήσεις αποφοίτων τεχνικής σχο-
λής)

· Είναι καλός γνώστης των ηλεκτρονικών, και της τεχνολογίας των ηλε-
κτρονικών υπολογιστών.

· Γνωρίζει καλά την αγγλική γλώσσα.
· Είναι εργατικός/η και διατεθειμένος/η να εργάζεται με το σύστημα

βάρδιας.
· Έχει προηγούμενη πείρα τουλάχιστον 2 χρόνων σε τηλεοπτικό σταθ-

μό ή σε συναφή κλάδο.

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

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων ανα-
λόγως προσόντων και πείρας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στο email: vacancies062014@gmail.com

μέχρι τις 3 Ιουλίου 2014.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επι-
στημόνων για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2014/2015 (από 1 Σεπτεμβρίου 2014 μέχρι 31 Δεκεμβρί-
ου 2014) για τα πιο κάτω Τμήματα:

- ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
- ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
- ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
- ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
- ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
- ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ (CII)
- ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
- ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του
Πανεπιστημίου http://www.cut.ac.cy/university/jobs/academic/departments/ ή να αποτείνονται
στο τηλέφωνο 25002482.

VACANCIES
Due to the continuous growth of our company, VGDA Accountants Limited, we seek to recruit high caliber indi-
viduals for the following positions:

Member of Audit Team 

The role will involve the audit of a portfolio of clients and preparation of Financial Statements and audit files.
The ideal candidate will have demonstrable experience of working on audits from planning to completion and
will have come from a practice background. The key responsibilities will be:

1. Assist in audit plans and programs
2. Assist in the evaluation of the adequacy and effectiveness of internal controls
3. Perform specific audit procedures
4. Provide assistance to other team auditors as requested

The knowledge, skills and abilities must include the following:
1. Bachelor’s degree in accounting or related field
2. Applicants should ideally be working towards the ACCA Qualification or equivalent
3. At least 1-2 years of experience with an Audit Firm
4. Fluent in English
5. Knowledge of Caseware software
6. Knowledge of SAGE accounting software will be considered an additional advantage
7. Experience of Auditing foreign companies would be considered an advantage

Please forward your CVs by email to info@vgda.com.cy or fax to 00357-22-300901 by July 3rd , 2014.
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ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΑΝΤΡΑΣ από τη Λάρνακα ηλικίας
35 χρόνων, ελεύθερος, ζητά σο-
βαρή γνωριμία με σοβαρή κοπέλα
ελεύθερη και ηλικίας 30 - 35 χρό-
νων με σκοπό τον γάμο. Τηλ.
97879497.

ΚΥΡΙΟΣ ελεύθερος 37 ετών, κά-
τοικος επαρχίας Λευκωσίας, λε-
πτός, εμφανίσιμος, με τακτική ερ-
γασία, τεχνικός κομπιούτερ, μη
καπνιστής, με οικογενειακές και
χριστιανικές αρχές, χαμηλών τό-
νων, με οικονομική άνεση, ζητά
γνωριμία γάμου με δεσποινίδα
28-33 ετών, λεπτή, με γλυκά χα-
ρακτηριστικά, μη καπνίστρια, σο-
βαρού χαρακτήρα, να της αρέσει
η οικογενειακή ζωή και με δυνα-
τότητα κατοίκησης στη δική του
οικία. Κύριος 41 ετών, Κ.Υ., Λάρ-
νακα. Κύριος 30 ετών, φαρμα-
κοποιός, Λευκωσία. Κύριος 40
ετών, ηλ. αυτοκ., Λευκωσία. Κύ-
ριος 36 ετών, ηλ. οικιών, Λεμεσός.
Κύριος 33 ετών, ιδ. υπάλληλος,
Λεμεσός, κ.ά. Γραφείο “Τυχερή
Ευκαιρία”, τηλ. 99465653 -
www.meetmecyprus.com

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Ανδρέα Αν-
δρέου, από τη Λευκωσία, ζητά
να προσλάβει οικιακή βοηθό, η
οποία θα διαμένει εντός της οικίας
τους και θα κάνει όλες τις οικιακές
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 της Μαρίας Ξι-
νιστέρη, από τη Λευκωσία, ζητά
να προσλάβει οικιακή βοηθό η
οποία θα διαμένει εντός της οικίας
τους και να κάνει όλες τις οικιακές
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.

H OIKOΓΕΝΕΙΑ της Στάλως Αθα-
νάτου - Αχιλλέως, από την Έγ-
κωμη, ζητά να προσλάβει οικιακή
βοηθό που θα διαμένει εντός της
οικίας και θα κάνει όλες τις οικιακές
εργασίες, με αρκετά καλούς όρους
εργασίας, όχι χαμηλότερους από
τη σχετική νομοθεσία. Καθαρός
μισθός €314 μηνιαίως, δωρεάν
διαμονή, διατροφή, ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη και κοινωνικές
ασφαλίσεις. Οι ενδιαφερόμενες
να αποτείνονται στο Ιδ. Γρ. Εξ.
Εργασίας CP CAPITAL Labour
Supply Ltd, Άδεια 242, κ. Χαρά-
λαμπο Προκοπίου, τηλ.
22664124, 99521300.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Γαβριέλλας
Παυλή, 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 σχε-
τική νομοθεσία. €427 καθαρά
κάθε μήνα, δωρεάν διαμονή,
διατροφή, ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη και Κοινωνικές
Ασφαλίσεις. Οι ενδιαφερόμενες
να αποτείνονται στο Ιδ. Γρ. Εξ.

Εργασίας SPOTCYCRISTS
SERVICES, A. TSANGARI-
DES, Αρ. Άδειας 155, τηλ.
22352900, 99512430.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόροι/ρες με
πείρα για να εργαστούν σε εστια-
τόριο στη Λακατάμεια. Η γνώση
της ελληνικής γλώσσας είναι
απαραίτητη. Για περισσότερες
πληροφορίες στο 99446900.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι απ’
όλη την Κύπρο, με γνώσεις

στις πωλήσεις και άδεια
οδήγησης. Σύστημα προμή-
θειας, πολύ καλοί όροι ερ-
γασίας. Στείλτε το βιογρα-
φικό σας στο info@make-

moneycard. com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για ενοικίαση μο-
νοκατοικίες 4 και 5 υπν., με μικρό
κήπο και πισίνα στις περιοχές
Πλατύ Αγλαντζιάς, Δασούπολη,
Στρόβολο, Ακρόπολη, Έγκωμη,
Μακεδονίτισσα, Αρχάγγελο και
Άγιο Ανδρέα, για Κύπριους και
ξένους πελάτες μας, μέχρι €3000.
Επίσης καινούργια διαμερίσματα
με 3, 2, 1 υπν. σε κεντρικές πε-
ριοχές της Λευκωσίας. Α. Petrides
Landtourist Αgency Ltd, A.M. 484,
A.A. 30/Ε, τηλ. 22422225.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ επειγόντως για
άμεση ενοικίαση και αγορά
διαμερίσματα και οικίες, επι-
πλωμένα ή μη, σε κεντρικές
περιοχές της Λευκωσίας (Έγ-
κωμη, Ακρόπολη, Πλατύ, Λυ-
καβηττός, Άγιοι Ομολογητές,
Δασούπολη) και επαύλεις για
Πρεσβείες και ιδιώτες πελάτες
τους γραφείου μας. Κώστας
Μαρκίδης, Εγγ. Κτηματομε-
σίτης, Α.Ε. 487, Α.Α Ε/16,
τηλ.22378898, 99464764
www.markidesestates.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΕΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικίες και διαμερί-
σματα: Στρόβολος 3 υπν. μον-
τέρνο, τίτλος, ιταλική κουζίνα, en-
suite, χώρος στάθμευσης,
€250.000 συζ., Άγιος Ανδρέας
ρετιρέ 2 υπν., 84τ.μ.  συν 72τ.μ.
roof garden, κ/θ, a/c, 2008,
€185.000, Μακ/τισσα 2 υπν .μον-
τέρνο, κ/θ, κλιματισμό, τίτλο,
€150.000 και ρετιρέ 3 υπν.185τ.μ.
συν 85τ.μ. roof garden, ετοιμο-
παράδοτο €340.000, Δασούπολη
2 υπν. 2006, ξύλινη κουζίνα, 2
wc, ensuite master, χώρος στάθ-
μευσης, €120.000, Λατσιά οικία
4 υπν, 2008, κ/θ, κλιματισμό,
180τ.μ., τίτλος, €220.000, Αρχάγ-
γελος οικία 3 υπν. συν υπόγειο,
240τ.μ., υπό ανέγερση, €280.000
συν ΦΠΑ και διαμ. 2 υπν. επι-
πλωμένο, μοντέρνο, 2006, 93τ.μ.,
κ/θ-a/c, ensuite, €150.000, Αγλαν-
τζιά οικία 4 υπν. 180τ.μ., 2006,
με κήπο, βεράντες, ψησταριά,
τίτλος, €260.000 & 4 υπν. συν
σοφίτα 2007, κ/θ, κλιματισμός,
παρκέ, €370.000, Αγλαντζιά
(BMH) στούντιο €55.000 συζ.,
παρκέ, 2 υπν .ισόγειο 95τ.μ.,
2009 €115.000, Λυκαβηττός πά-
ροδος Μακαρίου 1 υπν., a/c, χώ-
ρος στάθμευσης, τίτλος €75.000.
Κ. Μαρκίδης  E/16, ΑΜ487, τηλ.
22378898, 99464764
www.markidesestates.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία στην Ανθούπο-
λη, 250 τ.μ., με 3 υπν. και σοφίτα,
με χώρο στάθμευσης αυτοκινή-
του, υπόγειο 120τ.μ. διαρρυθ-
μισμένο διαμέρισμα, χώρο για
αυλή και BBQ. Τιμή €380.000
(συζητήσιμη). Μόνο σοβαρές
προτάσεις. Για περισσότερες
πληροφορίες επικοινωνήστε:

99684069 ή 96397109.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα ρετιρέ 1
υπν., 50 τ.μ.,  κοντά στα φώτα
Κώστα Θεοδώρου (παράλληλη
Περικλέους) σε αδιέξοδο, στον
Στρόβολο. Διαθέτει 25 τ.μ. βεράντα,
split units, καλυμμένο χώρο στάθ-
μευσης και τίτλο ιδιοκτησίας. Τιμή:
€100.000, συζητήσιμη. Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 99498551.

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 περί-
πτωση αγοράς για επένδυση
παρέχεται εγγυημένο ενοίκιο 2
ετών (μπορεί να αφαιρεθεί από
την τιμή πώλησης). Τιμή €
179.000, συζητήσιμη. Πληρο-
φορίες τηλ. 99570400.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ 3 υπνοδωμα-
τίων σε ήσυχη γειτονιά στο Πλα-
τύ Αγλαντζιάς, με πληρωμένο
τον ΦΠΑ, θέρμανση, αποθήκη
και δικό του στεγασμένο χώρο
στάθμευσης. Τιμή ευκαιρίας:
€183.000. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες τηλ. 96894111.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη διαμέρι-
σμα 1 υπν. 63τ.μ., σε διώροφο
καινούργιο μοντέρνο κτίριο, 50μ.
από τον κυκλικό κόμβο Τσερίου,
Λεωφ. Τσερίου 193, υποδαπέδια
κ/θ πετρελαίου, a/c, θερμοπρό-
σοψη, η/θ, πιεστικό, w.c., γρα-
νίτης, υπόγειος χώρος στάθ-
μευσης. Τιμή €100.000 συμπε-
ριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.
Τηλ. 97626291. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Οικόπεδα: Στέλμεκ
συνεχόμενα από 544τ.μ., επίπεδα,
με τίτλους, €220.000 έκαστον,
Ανθούπολη σε ύψωμα, μεγάλα
με τίτλους, από €130.000, Μα-
κεδονίτισσα 549τ.μ., ΣΔ100%,
για 3 ορόφους, €550.000, Αρ-
χάγγελος-Λακατάμεια, κοντά στη
λίμνη Μαγκλή, από €250.000,
Αρχάγγελος-ΛΟΓΟΣ συνεχόμενα,
550τ.μ., €350.000 έκαστο, Πέρα,
με τίτλους, 583τ.μ. ΣΔ90%
€104.000 & 998τ.μ., ΣΔ60%
€149.000, Καπέδες με τίτλους
549τ.μ. ΣΔ60% €99.000 & 961τ.μ.
ΣΔ60% €149.000, Παλουριώτισ-
σα, γωνιακό περιοχή LIDL,
660τ.μ., ΣΔ140% δεκτή αντιπα-
ροχή. Λακατάμεια, περιοχή Σαμ-
ψών, 526τ.μ., ΣΔ90%, δίπλα από
πεζόδρομο, €250.000συζ. Στρό-
βολος, πάροδος Αθηνών, γωνια-
κό, ΣΔ100%, 492τ.μ., €350.000
συζ. Έγκωμη, κοντά στο Mall,
265τ.μ., ΣΔ100%, €250.000.
Costas Markides Commission
Agency Ltd, AM487, AΡ. ΑΔ
Ε/16,www.markidesestates.com,
τηλ. 22378898, 99653777.

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

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.

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Διαμερίσματα -
Οικίες: Στρόβολος-ΜΕΤΡΟ, ημια-
νεξάρτητη 3υπν., γραφείο, 2005,
200τ.μ., €800, Αγλαντζιά, ισόγειο
διαμ. 3υπν., 170τ.μ., τζάκι, a/c-
κ/θ, παρκέ, αυλή, ensuite, €700,
Μακεδονίτισσα 5 υπν., γραφείο,
320τ.μ., σωστό οικόπεδο, μεγάλος
κήπος €1200, Αρχάγγελος οικία
4 υπν., σοφίτα, κήπο, ξύλινη κου-
ζίνα, 220τ.μ., κ/θ-a/c, €1100, Πλατύ
ισόγειο διαμ. 3υπν., 160τ.μ., a/c,
ensuite ντούς, γραφείο, βεράντες,
€550, Στρόβολος 3 υπν., ξύλινη
κουζίνα, 2wc, a/c, 2006, πάρκινγκ,
αποθήκη, €500, Ακρόπολη ορο-
φο/σμα 4 υπν. 260τ.μ., παρκέ, 2
en suite υπν., a/c-κ/θ €1500 συζ,
& μοντέρνα ανώγεια οικία 4υπν,
roof garden, επιπλωμένη, 200τ.μ.
€1400 συζ., Μακεδονίτισσα ρετιρέ
4υπν., μοντέρνο, με όλες τις ηλε-
κτρικές συσκευές €1000, Στρό-
βολος-ΓΣΠ μονοκατοικία 4 υπν.,
δωμ. υπηρεσίας, πισίνα, τεράστιο
κήπο, €3000. Κ. Μαρκίδης, Εγγ.
Κτημ. ΑΜ 487, Α/Α Ε/16, τηλ.
99464764, 22378898 www.mar-
kidesestates.com

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 1 υπν.
στο Πλατύ Αγλαντζιάς, πολύ κοντά
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ιδα-
νικό για φοιτητές. Δωρεάν WiFi
και χωρίς κοινόχρηστα. Τηλέφωνο
επικοινωνίας 99635161.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2 υπν.
στον Λυκαβηττό, επιπλωμένο ή
μη, θέρμανση, κλιματισμός, ηλια-
κός, μεγάλη βεράντα, χώρος στάθ-
μευσης, κλειστό σύστημα παρα-
κολούθησης. Τηλ. 99682782.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ολοκαίνουργιο
διαμέρισμα 1 υπν. στη Λευκωσία,
περιοχή Λυκαβηττού, στον τρίτο
όροφο, πλήρως επιπλωμένο, με
στεγασμένο πάρκινγκ. Ένοικιο
€350. Τηλ. 99738185, 99990244.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στο
κέντρο της Λευκωσίας με χώρο
στάθμευσης, κατάλληλο για γρα-
φείο. Αποτείνεστε τηλ. 99606665.

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.

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

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, επιπλωμένο,
1 υπν., κοντά στο κεντρικό Πα-
νεπιστήμιο, πάροδος Καλλιπό-
λεως, Λυκαβηττός, γωνιακό, στον
1ον όροφο σε μικρή πολυκατοικία,
άνετη σαλοτραπεζαρία, 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.

ENOIKIAZΟΝTAI ΟΙΚΙΕΣ

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
στη Μακεδονίτισσα, με 3 υπνο-
δωμάτια, σαλοτραπεζαρία, κου-
ζίνα, ηλιακό θερμοσίφωνα και
Air-condition. Για περισσότερες
πληροφορίες επικοινωνήστε με
το τηλ. 99420120.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγεια οικία σε
καλή και ήσυχη περιοχή στην
Παλουριώτισσα, με 2 υπν., εν-
τοιχισμένη κουζίνα με καινούρ-
γιες ηλεκτρικές συσκευές, a/c,
θέρμανση, ηλιακό, καλυμμένο
χώρο στάθμευσης και αυλή, χω-
ρίς κοινόχρηστα. Για πληροφο-
ρίες, 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 προηγούμε-
νης επιχείρησης. Ισόγειο:
138τ.μ., πατάρι 68τ.μ. και χώρος
στάθμευσης στο πίσω μέρος
του κτιρίου. Ενοίκιο €2000 τον

μήνα. Προσφέρεται προαιρετικά
πενταετές συμβόλαιο με στα-
θερό 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 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 χώ-
ρους στάθμευσης. Διαθέτει υπε-
ρυψωμένο πάτωμα και κεντρικό
σύστημα ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών. Πρόσοψη προς τη λε-
ωφόρο και πρόσβαση και από
την οδό Λαπήθου με πεζοδρόμιο.
Για πληροφορίες, τηλ. 99514797.

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

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
πείρα, άριστη γνώση ελληνικής
και αγγλικής γλώσσας και ηλε-
κτρονικού υπολογιστή, ευχάρι-
στη προσωπικότητα, οργανω-
τικές και διοικητικές ικανότητες.
Μισθός αναλόγως προσόντων.
Β) Λογιστή/στρια. (Interme-
diate/Higher). Προσόντα: Πεί-
ρα, γνώσεις λογιστικών προ-
γραμμάτων, περιλαμβανομέ-
νου και του Cycom, άριστη
γνώση της αγγλικής και ελ-
ληνικής γλώσσας, internet, e-
mails κλπ. Έντιμος χαρακτή-
ρας. Μισθός αναλόγως προ-
σόντων. Αποστολή Βιογραφι-
κών στο φαξ 24623215. Για
πληροφορίες στο τηλ.
24656318 (κα Γεωργίου)

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ “Riversky Enterprises
Ltd”, με Αριθμό Μητρώου Εργο-
δότη Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(ΑΜΕ) 931261/5/4634, ζητά να
προσλάβει εργάτη/αχθοφόρο για
το εργοστάσιο νερού στο χωριό
Αγρός. Παρακαλούνται οι ενδια-
φερόμενοι να απευθύνονται στο
Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού στο
τηλέφωνο 25827320.

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

FLISVOS Beach Apartments:
Ενοικιάζονται διαμερίσματα
(στούντιο, 1 και 2 υπνοδωμα-
τίων) εβδομαδιαία, για τους κα-
λοκαιρινούς μήνες και ολόχρονα,
50 μέτρα από την παραλία του
Πρωταρά. Πληροφορίες στο
www.flisvosbeach.com ή στο
97876999 (Γιώργος). 

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ παιδικά 

παραμύθια απευθείας 

από τον συγγραφέα.

Τηλ. 99337661 

ή 22334528 

(Βάκης).
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