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Position:  .Net / SharePoint Developer

The .Net - SharePoint Developer shall be in position to design, develop and implement applications of custom components on the
.Net framework and SharePoint 2013 platform. We are seeking for a qualified professional to create custom solutions for enterprise
applications.
The ideal candidate must have previous experience with .Net framework and preferable with SharePoint 2013.

Duties and Responsibilities: 
Develop, design and implement solutions to support business requirements
Implement best practices, standards and procedures including quality and delivery methodologies
Testing and maintenance procedures and activities
Provide documentation for newly developed systems and existing systems as required
Assist in the communication and training of technologies to end users of the systems

Education & Qualifications: 
Bachelor degree in Computer Science
Master degree in Computer Science will be considered as an advantage
2 years’ experience as a developer
2 years’ experience with ASP.NET/C#
1 - 2 years’ experience with SQL Server (2012 preferred)
Solid understanding of object-oriented programming
Experience with SharePoint development will be considered as an advantage
Experience with JQuery/HTML/CSS/XML and JavaScript will be considered as an advantage
Knowledge of shipping domain will be considered as advantage
Fluent in English

Job-Specific Skills: 
Ability to successfully multitask within a highly demanding environment
Ability to perform under pressure and meet deadlines
Show initiative
Exceptional ability to organize, priorities
Strong interpersonal skills

If you are interested for the position please send your CV by email to vacancies@bs-shipmanagement.com
Attn. Elena Pantazidou, Director HR Shore, latest by Friday, 11th July, 2014, with a covering letter, explaining the reasons you
would be suited to the position.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ
Πτυχιούχος του Αριστοτέλειου Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακό δί-

πλωμα στη μετάφραση (Πανεπιστήμιο

Swansea), αναλαμβάνει μεταφράσεις από

τη Γαλλική και Αγγλική στην Ελληνική και

αντίστοιχα. 

Τηλέφωνο 96552471

Faculty Position(s): Atmospheric and Climate Science

Closing date:  15th July 2014

The Cyprus Institute (CyI) invites applications for new Fa-

culty member(s) in Atmospheric and Climate Science

at the Cyprus Institute’s Energy, Environment and Water

Research Center (EEWRC). The new Faculty member(s)

will advance EEWRC’s research agenda related to atmo-

spheric and climate research and lead the atmospheric

and climate research group, which focuses on HPC mo-

deling and the analysis of datasets from various sources,

including meteorological re-analyses and satellites. A

more 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 reference number for the position is posted.
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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 τεχνικό κλάδο. (Θα εξετα-

στούν και αιτήσεις αποφοίτων τεχνικής σχολής)

· Είναι καλός γνώστης των ηλεκτρονικών, και της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών 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 σταθμό ή σε συναφή κλάδο.

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

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων αναλόγως προσόντων και πεί-

ρας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email:

vacancies062014@gmail.com μέχρι τις 3 Ιουλίου 2014.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Πολύπειρος κειμενογράφος και διορθωτής, από-
φοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, με μα-
κρόχρονη θητεία στα ΜΜΕ, αναλαμβάνει τη
διόρθωση και γλωσσική επιμέλεια παντός τύπου
κειμένων στην ελληνική γλώσσα.

Για πληροφορίες, 

τηλ. 99346737

C&R
FLOOR - CLEANERS

* ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Μαρμάρων, μαρμαρίνων, μωσαϊκών
(Η κρυσταλλοποίηση που χρησιμοποιείται δεν κλείνει τους πό-
ρους)

* 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

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για υδραυλικά, επιδιορθώσεις, 
κεντρικές θερμάνσεις, 

σέρβις, αλλαγή ντεποζίτων
έλεμεντ

Τηλεφωνήστε: 
99436196, 22350866 
Γιάννος Βαλανίδης

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Καθηγήτρια απόφοιτος αγγλικού 

πανεπιστημίου διδάσκει 

αγγλικά όλων των επιπέδων.

Για πληροφορίες τηλέφωνο

99530971, Λευκωσία

Παναγιώτης Λουκά Πτυχιούχος Γεωπόνος - Α.Π.Θ. 

Εκτελούνται: Κηπουρικές εργασίες
Συντηρήσεις φυτών Σχεδιασμός κήπου

Για πληροφορίες: Τηλ. 99372541-22509363
Loucaspanagiotis@yahoo.com

ΚΗΠΟΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΑΝΤΡΕΥΕΣΤΕ!

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ
ΣΤΟΛΙΣΜΑ
ΓΑΜΠΡΟΥ
ΚΑΙ ΝΥΦΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ
ΣΧΗΜΑ

«Η ΩΡΑ
Η ΚΑΛΗ»

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ:
99308287

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Πωλείται οικόπεδο
εμβαδού 532 τ.μ.
στο Επισκοπειό.

Σοβαρές
προτάσεις

μόνο.

Πληροφορίες 
τηλ. 99428496
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Αγάθης Χα-
ραλάμπους, από τους Εργάτες,
ζητά να προσλάβει οικιακή βοηθό
η οποία θα διαμένει εντός της οι-
κίας τους και θα κάνει όλες τις οι-
κιακές εργασίες, με αρκετά καλούς
όρους εργασίας, όχι χαμηλότε-
ρους από τη σχετική νομοθεσία.
€309 καθαρά κάθε μήνα, 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.

H ETAIΡΕΙΑ Nortest (Cyprus)
Ltd, με αριθμό Μητρώου Εργο-
δότη (ΑΜΕ) 626099/1/2550, ζητά
να προσλάβει 3 προσοντούχους
ακτινογράφους βιομηχανικών κα-
τασκευών βάσει του ΕΝ 473 Level
II με 5ετή εμπειρία στη χρήση γ-
RAY (ραδιενεργών ραδιοϊσότο-
πων), (ΙR-192 / SE-75), με αρκετά
καλούς όρους εργασίας, όχι χα-
μηλότερους από τη σχετική συλ-
λογική σύμβαση. Οι ενδιαφερό-
μενοι/νες να αποτείνονται στο
Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας
Λευκωσίας, τηλ. 22403000.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Εύης Θεο-
φανίδου, 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 SER-
VICES, A. TSANGARIDES, Αρ.
Άδειας 155, τηλ. 22352900,
99512430.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Σταύρου Ζα-
χαρίου, από τη Λακατάμεια, 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.
€314 καθαρά κάθε μήνα, δωρεάν
διαμονή, διατροφή, ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη και Κοινωνικές
Ασφαλίσεις. Οι ενδιαφερόμενες
να αποτείνονται στο Ιδ. Γρ. Εξ.
Εργασίας OMEGA SERVICES
AGENCY, Ευάγγελος Λουκά, τηλ.
22373376, 99220947.

H ETAIΡΕΙΑ Pavlos Cakes Indu-
stry Ltd, με αριθμό μητρώου ερ-
γοδότη (Α.Μ.Ε.) 409350/1/1042,
ζητά να προσλάβει υπαλλήλους
για εργασία στους φούρνους με
αρκετά καλούς όρους εργασίας,
όχι χαμηλότερους από τη σχετική
συλλογική σύμβαση. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι να αποτείνονται στο
Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας
Λευκωσίας, τηλ. 22403000.

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 απα-
ραίτητη. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες στο 99446900.

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 επειγόντως για
άμεση ενοικίαση και αγορά δια-
μερίσματα και οικίες, επιπλω-
μένα ή μη, σε κεντρικές περιο-
χές της Λευκωσίας (Έγκωμη,
Ακρόπολη, Πλατύ, Λυκαβηττός,
Άγιοι Ομολογητές, Δασούπολη)
και επαύλεις για Πρεσβείες και
ιδιώτες πελάτες τους γραφείου
μας. Κώστας Μαρκίδης, Εγγ.
Κτηματομεσίτης, Α.Ε. 487, Α.Α
Ε/16, τηλ.22378898, 99464764
www.markidesestates.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΕΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικίες και διαμε-
ρίσματα: Λατσιά-Καλλιθέα οικία
4 υπν., σε σωστό οικόπεδο
630τ.μ., του 2009, με κ/θ-a/c,
250τ.μ. συν βεράντες, τιμή ευ-
καιρίας για γρήγορη πώληση
€300.000, Στρόβολος 3 υπν.
μοντέρνο, τίτλος, ιταλική κουζίνα,
ensuite, χώρος στάθμευσης,
€250.000 συζ., Ακρόπολη 2
υπν., 2 wc, ξεχ. κουζίνα, παρκέ,
μάρμαρο, μεγάλη βεράντα
€105.000, Άγιος Ανδρέας ρετιρέ
2 υπν. 84 τ.μ. συν 72τ.μ. roof
garden, κ/θ, a/c, 2008, €185.000,
Μακ/τισσα 2 υπν., μοντέρνο,
κ/θ, κλιματισμό, τίτλο, χώρος
στάθμευσης €150.000, Δασού-
πολη 2 υπν. 2006, ξύλινη κου-
ζίνα, 2 wc, ensuite master, χώ-
ρος στάθμευσης €120.000, Αρ-
χάγγελος οικία 3 υπν. συν υπό-
γειο, 240τ.μ., υπό ανέγερση,
€280.000 συν ΦΠΑ και διαμ. 2
υπν. επιπλωμένο, μοντέρνο,
2006, 93τ.μ., κ/θ-a/c, en suite,
€150.000, Αγλαντζιά οικία 4 υπν.
180τ.μ., 2006, με κήπο, βεράν-
τες, ψησταριά, τίτλο €260.000
& 4 υπν. συν σοφίτα 2007, κ/θ,
κλιματισμός, παρκέ, €370.000,
Αγλαντζιά (BMH) στούντιο
€55.000 συζ. παρκέ, 2 υπν.,
ισόγειο, 95 τ.μ., 2009 €115.000,
Λυκαβηττός πάροδος Μακαρίου
1 υπν. με a/c, χώρος στάθμευ-
σης, τίτλος €75.000. Κ. Μαρκί-
δης,  E/16, ΑΜ 487, τηλ.
22378898, 99464764 www.mar-
kidesestates.com  

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία στην Ανθούπολη,
250 τ.μ., με 3 υπν. και σοφίτα, με
χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου,
υπόγειο 120τ.μ. διαρρυθμισμένο
διαμέρισμα, χώρο για αυλή και
BBQ. Τιμή €380.000 (συζητήσιμη).
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Για
περισσότερες πληροφορίες επι-
κοινωνήστε: 99684069 ή
96397109.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Οικίες: Μακεδο-
νίτισσα 4 υπν., 5 χρόνων, πά-
ροδος Αιπείας 4 υπν. και δω-
μάτιο υπηρεσίας, μεγάλη οικία
πίσω από το Hilton Park, οικία
3/4 οικόπεδο, Μακεδονίτισσα,
4 υπν., παρά το γήπεδο ΑΠΟΕΛ
με 3 υπν., Μακεδονίτισσα 4
υπν., σε σωστό οικόπεδο. Οι-
κόπεδα: Στην Πεύκου, 3 οικό-
πεδα στη Μακεδονίτισσα, 2 οι-
κόπεδα πίσω από το Hilton Park
και οικόπεδο στο Intercollege.
ΛΟΪΖΟΣ ΣΑΒΒΑ, Εγγεγρ. Αδει-
ούχος Κτημ., Α.Μ. 14, τηλ.
22666785, 99635908.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

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

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

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα: ΣΤΕΛ-
ΜΕΚ συνεχόμενα από 544τ.μ.,
επίπεδα, με τίτλους, €220.000
έκαστο, Ανθούπολη σε ύψωμα,
μεγάλα με τίτλους, από €130.000,
Αρεδιού οικιστικό 2.342τ.μ.,
ΣΔ90%, ΣΚ50%, με δρόμο,
€180.000 συζ., Μακεδονίτισσα
549τ.μ., ΣΔ100%, για 3 ορόφους,
€530.000, Αρχάγγελος, κοντά
στη λίμνη Μαγκλή, από €250.000,
Αρχάγγελος-ΛΟΓΟΣ συνεχόμενα,
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 γω-
νιακό, απέναντι από LIDL, 660τ.μ.
ΣΔ140% €600.000 ή αντιπαροχή,
Λακατάμεια, περιοχή Σαμψών,
526τ.μ. ΣΔ90%, δίπλα από πε-
ζόδρομο, €250.000 συζ., Στρό-
βολος, πάροδος Αθηνών, γω-
νιακό, ΣΔ100%, 492τ.μ., €350.000
συζ., Έγκωμη, κοντά στο Mall,
265τ.μ. ΣΔ100%, €250.000. Co-
stas Markides Commission Agen-
cy LTD, AM 487, AΡ. ΑΔ Ε/16,
www.markidesestates.com, τηλ.
22378898, 99653777.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ωραίο οικιστικό τεμάχιο
(13 δεκάρια) στη Βυζακιά, απέ-
ναντι 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, Καπέδες
3425τ.μ. €39.000 & 1673τ.μ. ΣΔ
90% εντός του χωριού €189.000,
Τσέρι - Μαρκί 6780τ.μ. επί λεω-
φόρου €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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή πωλείται μον-
τέρνο διαμέρισμα, υπερσύγχρονο,
ανεξάρτητο, 170τ.μ., στον τρίτο
όροφο, συγκρότημα Laxia Bou-
tique, με κοινόχρηστη πισίνα. Με-
γάλο μέτωπο, βεράντα 32τ.μ.,
κυρίως υπνοδωμάτιο με γκαρν-

ταρόμπα και χώρο υγείας walk-
through, υπνοδωμάτιο en-suite,
με πλήρη ποιοτικό εξοπλισμό και
φωτιστικά σώματα. Για φωτο-
γραφικό υλικό και άλλες πληρο-
φορίες: info@grandad.com.cy ή
τηλέφωνο 99621380.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα
- οικίες: Ακρόπολη οροφο/σμα 4
υπν. 260τ.μ., παρκέ, 2 en suite
υπν., a/c-κ/θ €1500 συζ., & μον-
τέρνα ανώγεια οικία 4 υπν. και
roof garden, επιπλωμένη, 200τ.μ.
€1100, Στρόβολος-ΜΕΤΡΟ, ημια-
νεξάρτητη οικία 3 υπν. συν γρα-
φείο, 2005, 200τ.μ., €800, Αγλαν-
τζιά ισόγειο μοντέρνο διαμ. 3
υπν. 170τ.μ., τζάκι, a/c-κ/θ, παρκέ,
κήπος με δέντρα, 2 wc’s, ensuite
κυρίως υπν., χώρος στάθμευσης,
αποθήκη, €700, Μακεδονίτισσα
5 υπν. συν γραφείο, 320τ.μ., σω-
στό οικόπεδο, μεγάλος κήπος
€1200, Αρχάγγελος οικία 4 υπν.,
σοφίτα, κήπο, ξύλινη κουζίνα,
220τ.μ., κ/θ-a/c, €1100, ΡΙΚ ανώ-
γεια οικία 3 υπν., a/c, ξύλινη κου-
ζίνα, μερικώς ανακαινισμένη €450,
Στρόβολος διαμ. 3 υπν., ξύλινη
κουζίνα, 2 wc, a/c, 2006, χώρος
στάθμευσης, αποθήκη, €500,
Στρόβολος-ΓΣΠ μονοκατοικία 4
υπν. συν δωμάτιο υπηρεσίας,
πισίνα, τεράστιο κήπο, €3000.
Κ. Μαρκίδης, Εγγ. Κτημ., ΑΜ
487, Α/Α Ε/16, τηλ. 99464764,
22378898 www.markidesesta-
tes.com

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2 υπν.
105 τ.μ. στην περιοχή Παλου-
ριώτισσας, έναντι Πύλης  Αμμο-
χώστου, σε άριστη κατάσταση.
Εντοιχισμένη κουζίνα, 2WC, Sto-
rage Heaters, επιπλωμένο, Air
Conditions σε όλους τους χώρους,
ηλιακό, αποθήκη και στεγασμένο
χώρο στάθμευσης. Tιμή €400.
Για περισσότερες πληροφορίες
στα τηλ. 99490942, 99566540. 

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, ιδανικό
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 Πανε-
πιστήμιο, πάροδος Καλλιπόλεως,
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) κα-
τοικία 3 υπν. με εξοπλισμένη κου-
ζίνα, θέρμανση, a/c, κτλ. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες στο τηλ.
99311027.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανώγεια κατοικία
στη Μακεδονίτισσα, με 3 υπνο-
δωμάτια, σαλοτραπεζαρία, κου-
ζίνα, ηλιακό θερμοσίφωνα και Air-
condition. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες επικοινωνήστε με το
τηλ. 99420120.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγεια οικία σε
καλή και ήσυχη περιοχή στην Πα-
λουριώτισσα, με 2 υπν., εντοιχι-
σμένη κουζίνα με καινούργιες ηλε-
κτρικές συσκευές, a/c, θέρμανση,
ηλιακό, καλυμμένο χώρο στάθμευ-
σης και αυλή, χωρίς κοινόχρηστα.
Για πληροφορίες, τηλ. 99641753.

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.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη ετοιμο-
παράδοτο κατάστημα ολόκλη-
ρο ή μισό, 440τ.μ. (ισόγειο,
ημιώροφος, 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.,
πατάρι 68τ.μ. και χώρος στάθ-
μευσης στο πίσω μέρος του κτι-
ρίου. Ενοίκιο €2000 τον μήνα.
Προσφέρεται προαιρετικά πεν-
ταετές 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 Πα-
ρισσινό, Λεωφόρος Αρχαγγέλου
46, πλησίον συγκροτήματος ΔΙΑ,
1ος όροφος σε διώροφο κτίριο,
εμβ. 150 τ.μ., κατάλληλα διαχωρι-
σμένο με κουζίνα, 2 w.c., κλιματι-
στικά και χώρους στάθμευσης.
Διαθέτει υπερυψωμένο πάτωμα
και κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Πρόσοψη προς τη
λεωφόρο και πρόσβαση και από
την οδό Λαπήθου με πεζοδρόμιο.
Για πληροφορίες, τηλ. 99514797.

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Μελίνας Γε-
ωργίου-Κουριέως, από τη Λεμεσό,
ζητά να προσλάβει οικιακή βοηθό
η οποία θα διαμένει εντός της
οικίας τους και θα κάνει όλες τις
οικιακές εργασίες, με αρκετά κα-
λούς όρους εργασίας, όχι χαμη-
λότερους από τη σχετική νομοθε-
σία. €309 καθαρά κάθε μήνα, δω-
ρεάν διαμονή, διατροφή, ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη και κοι-
νωνικές ασφαλίσεις. Οι ενδιαφε-
ρόμενες να αποτείνονται στο Ιδ.
Γρ. Εξ. Εργασίας CP CAPITAL
Labour Supply Ltd, Άδεια 242, κ.
Χαράλαμπο Προκοπίου, τηλ.
22664124, 99521300.

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ Γραφείο στη Λάρ-
νακα με διεθνή πελατεία ζητά να
προσλάβει: Α) Δικηγόρο. Απαι-
τούμενα προσόντα: Εγγεγραμμέ-
νος στην Κύπρο με τουλάχιστον
3 ετή δικαστηριακή πείρα, άριστη
γνώση ελληνικής και αγγλικής
γλώσσας και ηλεκτρονικού υπο-
λογιστή, ευχάριστη προσωπικό-
τητα, οργανωτικές και διοικητικές
ικανότητες. Μισθός αναλόγως
προσόντων.
Β) Λογιστή/στρια. (Intermediate/
Higher). Προσόντα: Πείρα, γνώ-
σεις λογιστικών προγραμμάτων,
περιλαμβανομένου και του Cy-
com, 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 Ζήνωνα
και της Παρασκευής Χ’’ Κων-
σταντή, από το Παραλίμνι, ζητά
να προσλάβει οικιακή βοηθό,
για να φροντίζει την οικία τους,
με αρκετά καλούς όρους εργα-
σίας. Για πληροφορίες στην Or-
thodoxou Employment Bureau,
τηλ. 23742225. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΑΘΗΝΑ
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα

στη Νέα Σμύρνη, 100μ.
από την πλατεία, τραμ, 

λεωφορεία.
Διαθέτει μεγάλη βεράντα

με θέα την Αθήνα,
επιπλωμένη με όλα τα
έπιπλα και ρουχισμό.

Τηλ.: 00357-99486308,
002106976274494.
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