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Ο 
επιχειρηματικός κόσμος σε όλο τον 
πλανήτη τα τελευταία δύο χρόνια 
σχεδόν, ήταν αναγκασμένος να 
λειτουργεί σε μία κατάσταση πρω-

τόγνωρη και σε μία νέα και ρευστή καθημε-
ρινότητα που τα δεδομένα μεταβάλλονταν 
και συνεχίζουν να μεταβάλλονται συνεχώς. 
Βρεθήκαμε και βρισκόμαστε ακόμη σε στάση 
συνεχούς εγρήγορσης και ετοιμότητας για να 
είμαστε σε θέση να διαγιγνώσκουμε έγκαιρα 
και να προσαρμοζόμαστε γρήγορα στις οικο-
νομικές συνθήκες που χαρακτηρίζονται ακό-
μη από αβεβαιότητα. 

Στον Όμιλο Λανίτη προσπαθήσαμε από 
την πρώτη στιγμή της πανδημίας να διαχει-
ριστούμε την επιχειρηματική και επενδυτική 
δραστηριότητα του Ομίλου μέσα στο νέο, 
ρευστό οικονομικό περιβάλλον. Οι επιχει-
ρηματικοί μας σχεδιασμοί, αναγκαστικά, 
αναπροσαρμόζονται, αφού το κύριο χαρα-
κτηριστικό της εποχής είναι οι ευμετάβλητες 
οικονομικές συνθήκες. 

Καταφέρνουμε να διαχειριζόμαστε την πιο 
πάνω κατάσταση μέσα στις νέες οικονομικές 
συνθήκες της πανδημίας με επιτυχία, αφού 
ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του Ομίλου 
μας είναι η συνεχής εξέλιξη και προσαρμο-
στικότητα και η πίστη στην επιχειρηματική 
καινοτομία. Πεποίθηση μας είναι ότι στον 
κόσμο των επιχειρήσεων τίποτε δεν παραμέ-
νει σταθερό και επομένως πρέπει και εμείς να 
βλέπουμε μπροστά, να μελετούμε τις εξελίξεις 
και να εξελισσόμαστε στη βάση ενός σωστού 
και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

Πιστεύουμε ότι η καινοτομία αποτελεί 
βασικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης 
και προόδου, αφού βελτιώνει την επιχειρη-
ματική παραγωγικότητα και αποτελεσματι-
κότητα, με τα ανάλογα ευεργετικά αποτε-
λέσματα στην οικονομία του τόπου. Στον 
Όμιλο Λανίτη, η έννοια της καινοτομίας 
και της συνεχούς εξέλιξης είναι διαχρονικά 
ενσωματωμένη στην επιχειρηματική κουλ-
τούρα του οργανισμού. Προσπαθούμε πάντα 
οι επενδυτικές μας κινήσεις να γίνονται σε 
έργα βιώσιμα, με προοπτικές και ταυτόχρο-
να πρωτοπόρα. Αυτός είναι και ένας κύρι-

ος παράγοντας που ο Όμιλος διατηρεί την 
εμπιστοσύνη που έχουν προς αυτόν οι ξένοι 
επενδυτές και συνεργάτες. 

Η έννοια της καινοτομίας όμως δεν πε-
ριορίζεται μόνο στo σχεδιασμό ή στο χα-
ρακτήρα των μεγάλων έργων που επιλέγει 
να επενδύσει και να αναπτύξει ο Όμιλος 
Λανίτη, αλλά και στον τρόπο λειτουργίας 
των εταιριών του. Προσπαθούν πάντα να 
εφαρμόζουν καινοτόμες πρακτικές σε διάφο-
ρους τομείς, όπως αυτός της διοίκησης και 
της τεχνολογίας, αφού όπως προανάφερα 
πιο πάνω η καινοτομία είναι ενσωματωμένη 
στην κουλτούρα του Ομίλου. Αυτό είχε ιδιαί-
τερα ευεργετικό αποτέλεσμα για τον Όμιλο, 
ειδικά στην περίοδο της πανδημίας, αφού οι 
ευμετάβλητες συνθήκες που επικράτησαν, 
δημιούργησαν την ανάγκη για νέους τρόπους 

διοίκησης, νέες διαδικασίες, νέα προϊόντα 
και χρησιμοποίηση νέων τεχνολογικών εργα-
λείων. Αυτό που παραμένει πάντα σταθερό 
είναι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση. 

Η καινοτομία θα πρέπει να αποτελεί πά-
ντα βασικό και μόνιμο στόχο και μοχλό ανά-
πτυξης για τις επιχειρήσεις. Τους προσφέρει 
σημαντικά οφέλη και πλεονεκτήματα, τα 
οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την βελτιστο-
ποίηση της αποδοτικότητας και κατ’ επέκτα-
ση τη θετική συνεισφορά τους στην ευρύτερη 
οικονομία του τόπου. Δεν αρκεί όμως η θεω-
ρητική προσέγγιση από ένα οργανισμό, αλλά 
χρειάζεται η διαχρονικά πρακτική υιοθέτηση 
«καινοτομικής» διάθεσης και κουλτούρας.

Πλάτων Ε. Λανίτης
Πρόεδρος Ομίλου Λανίτη
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Ο 
Όμιλος Λανίτη ιδρύθηκε στα τέλη 
του 19ου αιώνα και αποτελεί έναν 
από τους πιο σημαντικούς επιχει-
ρηματικούς οργανισμούς στην Κύ-

προ. Βασισμένο στις αξίες του -αξιοπιστία, 
ακεραιότητα, ποιότητα, κοινωνική προσφο-
ρά- ο όμιλος διαχρονικά έχει πρωτοποριακό 
ρόλο στους τομείς που δραστηριοποιείται, 
συμμετέχοντας ενεργά τόσο στην οικονομική 
όσο και στη κοινωνική ζωή της χώρας. 

Επενδύει και δραστηριοποιείται σε διά-
φορους επιχειρηματικούς τομείς όπως τις 
κατασκευές (Cybarco Contracting), την 
ανάπτυξη γης και πολυτελών ακινήτων 
(Cybarco Development), τις αναπτύξεις 
γκολφ και μαρίνων (Lanitis Farm, Limassol 
Greens, Limassol Marina) τις τουριστικές 
και ταξιδιωτικές επιχειρήσεις και την ξε-
νοδοχειακή βιομηχανία (Αmathus Public, 
Amathus Corporation, Amathus Aegeas), 
την ψυχαγωγία και τα εστιατόρια (Lanitis 
Entertainment, Carob Mill Restaurants, 
Fasouri Watermania Waterpark), το εμπό-

ριο και τις εισαγωγές πρώτων υλών (Lanitis 
Electrics, Lanitis Aristophanous, Lanitis 
Gas), τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργει-
ας (Lanitis Energy, Conercon Energy 
Solutions) κ.ά. 

Η Lanitis E.C. Holdings Ltd είναι επεν-
δυτική εταιρία η οποία λειτουργεί σαν η 
μητρική εταιρεία του Ομίλου. Διαθέτει 
ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο 
επενδύσεων μέσω θυγατρικών και συν-
δεδεμένων εταιρειών. Ο κύριος ρόλος 
της περιλαμβάνει τον σχεδιασμό της 
επενδυτικής στρατηγικής του ομίλου, τη 
διαμόρφωση των διαδικασιών και τον συ-
ντονισμό δραστηριοτήτων των εταιρειών 
του ομίλου, ιδιαίτερα στους τομείς της 
στρατηγικής, των χρηματοοικονομικών, 
της επικοινωνίας και του ανθρώπινου δυ-
ναμικού.

Ο Όμιλος είναι επίσης γνωστός για την 
ανθρωπιστική και κοινωνική προσφορά του, 
κυρίως στους τομείς του πολιτισμού, της παι-
δείας και της υγείας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Αρχ. Κυπριανού 21, 3036 Λεμεσός, 

Τηλ: 00357 25 820920, 
Φαξ: 00357 25 819075

info@lanitis.com
www.lanitis.com

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΑΓΟΡΑ & ΚΑΘΛΗΝ ΛΑΝΙΤΗ

Μη κερδοσκοπικός οργανισμός που 
ιδρύθηκε το 2001 με σκοπό τη διατή-
ρηση της μνήμης του Ευαγόρα και της 
Κάθλην Λανίτη και τη συνέχιση της κοι-
νωνικής τους προσφοράς. Το Ίδρυμα 
οργανώνει και επιχορηγεί εκδηλώσεις 
πολιτιστικού και εκπαιδευτικού χαρα-
κτήρα, οι οποίες προβάλλουν τα ανθρώ-
πινα επιτεύγματα. Αποτελεί τον θεσμό 
μέσω του οποίου εκφράζεται η Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη των εταιρειών του 
Ομίλου Λανίτη.


