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Η χρονιά που µόλις τελείωσε, άφησε πίσω της έντονα τα σηµάδια ακόµα µίας δύσκολης και «περίεργης» περιόδου λόγω της πανδηµίας που ακόµη βάζει 
δύσκολα σε όλο τον κόσµο. Παρόλο που ο κορωνοϊός δεν φαίνεται να µας αφήνει εύκολα, οι ενδείξεις για το µέλλον της οικονοµίας είναι θετικές.

Σε πρόσφατο άρθρο του σε καθηµερινή εφηµερίδα σχετικά µε τη διαχείριση των νέων δεδοµένων που επικρατούν στην αγορά, ο Πρόεδρος του Οµίλου 
Λανίτη, κ. Πλάτων Λανίτης ανέφερε µεταξύ άλλων και τα εξής:   
«Στον Όµιλο Λανίτη προσπαθήσαµε από την πρώτη στιγµή της πανδηµίας να διαχειριστούµε την επιχειρηµατική και επενδυτική δραστηριότητα του Οµίλου 
µέσα στο νέο, ρευστό οικονοµικό περιβάλλον. Οι επιχειρηµατικοί µας σχεδιασµοί, αναγκαστικά, αναπροσαρµόζονται, αφού το κύριο χαρακτηριστικό της 
εποχής είναι οι ευµετάβλητες οικονοµικές συνθήκες.
Καταφέρνουµε να διαχειριστούµε 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 προσαρµοστικότητα και η πίστη στην επιχειρηµατική καινοτοµία. Πεποίθησή µας είναι ότι στον 
κόσµο των επιχειρήσεων τίποτα δεν παραµένει σταθερό και εποµένως πρέπει και εµείς να βλέπουµε µπροστά, να µελετούµε τις εξελίξεις και να 
εξελισσόµαστε στη βάση ενός σωστού και µακροπρόθεσµου σχεδιασµού».

Για το ίδιο θέµα σε δικό του άρθρο στον ηµερήσιο Τύπο ο Αντιπρόεδρος του Οµίλου Λανίτη κ. Μάριος Λανίτης τόνισε ότι: «Είµαι αισιόδοξος και θέλω να 
πιστεύω ότι θα αφήσουµε πίσω µας τα δύσκολα σύντοµα και θα επανέλθουµε σταδιακά αλλά σταθερά σε συνθήκες οµαλότητας, µέσα σε µία νέα 
κατάσταση «κανονικότητας». 
«Πρέπει µε θετικό και αισιόδοξο πνεύµα, µε το σωστό και ευέλικτο στρατηγικό σχεδιασµό, να προσαρµοστούµε στις νέες συνθήκες. Nα αφήσουµε στην 
πάντα τις οποιεσδήποτε δικαιολογίες και µε σκληρή δουλειά και µε ανθρωποκεντρική προσέγγιση όπως πάντα, να δηµιουργήσουµε µαζί µε τους 
στρατηγικούς µας συνεργάτες τις συνθήκες ανάπτυξης και προόδου. Για περισσότερα από 125 χρόνια αυτό κάναµε στον Όµιλο Λανίτη και αυτό θα 
συνεχίσουµε να κάνουµε, δηµιουργώντας όπως πάντα το αναγκαίο και σωστό επιχειρηµατικό και επενδυτικό πλαίσιο, µέσα στο οποίο µπορούµε να 
σχεδιάζουµε µε αυτοπεποίθηση τις µελλοντικές µας κινήσεις»     

Eυχές για µία καλή και παραγωγική νέα χρονιά, µε προσωπική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία.

Αντώνης Παπάς
∆ιευθυντής Marketing και Επικοινωνίας Οµίλου Λανίτη     

Σύµφωνα µε ανακοίνωση που στάλθηκε στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 
στις 3 Νοεµβρίου 2021, η οµάδα των κ.κ. Πλάτωνα, Αντιγόνης, Τζοάννας και 
Τερέζας Λανίτη, η οµάδα των κ.κ. Κώστα, Ευαγόρα και Ιάσωνα Λανίτη, ο κ. 
Μάριος Λανίτης, η κα. Ισαβέλλα Ηλιάδη και οι εταιρείες Lanitis E.C. 
Holdings Limited και Unity Managers (Cyprus) Limited ανακοινώνουν στο 
επενδυτικό κοινό την απόφασή τους για διενέργεια ολικής εκούσιας 
δηµόσιας πρότασης προς όλους τους µετόχους της εταιρείας Amathus 
Public Limited για την απόκτηση µέχρι και του 100% του εκδοµένου 
µετοχικού κεφαλαίου της Amathus, οι τίτλοι της οποίας είναι εισηγµένοι 
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου (“ΧΑΚ”).

Η σκοπούµενη αντιπαροχή για την απόκτηση των τίτλων της Amathus είναι 
€0,20 ανά µετοχή, πληρωτέα σε µετρητά, σε όλους τους µετόχους που θα 
αποδεχτούν τη ∆ηµόσια Πρόταση. Στις 13 ∆εκεµβρίου 2021, η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε τη δηµοσίευση του Εγγράφου ∆ηµόσιας 
Πρότασης για την απόκτηση µέχρι και του 100% του εκδοµένου µετοχικού 
κεφαλαίου της Amathus.

∆ιατύπωση δηµόσιας πρότασης προς τους µετόχους της Amathus Public Ltd

www.lanitis.com     #LanitisGroup



10 χρόνια συµπληρώθηκαν από την ίδρυση του «Ευαγόρειου» Κέντρου 
Ανακουφιστικής Φροντίδας που λειτουργεί ο Αντικαρκινικός Σύνδεσµος Κύπρου 
στη Λεµεσό. Το «Ευαγόρειο» αποτελεί εξειδικευµένο Κέντρο όπου προσφέρεται 
ηµερήσια φροντίδα σε ασθενείς µε καρκίνο που χρειάζονται ανακουφιστική 
φροντίδα. Οι ασθενείς λαµβάνουν φροντίδα από διεπιστηµονική οµάδα που 
απαρτίζεται από ιατρό, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγο και κοινωνικό 
λειτουργό. Ψυχολογική και κοινωνική στήριξη επίσης παρέχεται στην οικογένεια 
του ασθενή που διανύει µαζί του αυτό το δύσκολο ταξίδι.

Το «Ευαγόρειο» αποτελούσε για δεκαετίες στόχο του Αντικαρκινικού Συνδέσµου 
Κύπρου και υλοποιήθηκε µε την ευγενική χορηγία της οικογένειας Ευαγόρα 
Λανίτη.

Με την ευκαιρία της συµπλήρωσης 10 χρόνων λειτουργίας του «Ευαγόρειου», 
πραγµατοποιήθηκε φιλανθρωπική εκδήλωση στην παρουσία του Υπουργού 
Υγείας, όπου τιµήθηκαν άτοµα, εταιρείες και οργανισµοί που µε ευαισθησία και 
ανιδιοτέλεια προσέφεραν ουσιαστική και πρακτική στήριξη για τον Σύνδεσµο 
στην επαρχία της Λεµεσού. 

Ιδιαίτερη µνεία έγινε προς την Οικογένεια Ευαγόρα Λανίτη, η οποία 
χρηµατοδότησε το όλο έργο της ανέγερσης του «Ευαγόρειου» και έκτοτε είναι 
πάντα δίπλα στον Αντικαρκινικό Σύνδεσµο. 

10 χρόνια "Ευαγόρειο" Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε από την Cybarco Contracting 
η «νέα» λεωφ. Μακαρίου στη Λευκωσία

Ακόµα ένα σηµαντικό έργο υποδοµής ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στο κοινό από την Cybarco Contracting. Μετά 
από εργασίες ενάµιση περίπου χρόνου, η κεντρικότερη οδική αρτηρία της Λευκωσίας, η λεωφόρος Μακαρίου, 
παραδόθηκε πλήρως ανανεωµένη. Έτοιµη να υποδεχτεί ξανά το κοινό και να θυµίσει παλιές καλές εποχές, την 
περίοδο που η λεωφόρος έσφυζε από ζωή και ήταν σηµείο κατατεθέν της πρωτεύουσας για κοινωνικές 
συναντήσεις και εκδηλώσεις αλλά και για αγορές. 

Με προϋπολογισµό που ανέρχεται στα 11,68 εκατ. ευρώ συν ΦΠΑ, η κεντρική λεωφόρος της Λευκωσίας διαθέτει 
πλέον νέα πλατιά πεζοδρόµια, νέο οδόστρωµα, δέντρα κατά µήκος του δρόµου, παγκάκια και νέο φωτισµό. «Το 
εµπορικό µας κέντρο αναβαθµίζεται αισθητικά και λειτουργικά και αυτό σηµαίνει ότι γίνεται πλέον ανταγωνιστικό και 
µπορεί να αναζωογονηθεί µόνιµα», σχολίασε ο ∆ήµαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης στη διάρκεια της 
εκδήλωσης παράδοσης του έργου.

weCruise.net η κορυφαία πλατφόρµα κρουαζιέρων 
τώρα και στην Κύπρο από την Let’s Go Tours

Η weCruise, ο µεγαλύτερος εξειδικευµένος πάροχος κρουαζιέρων στην Ευρώπη, τώρα και στην Κύπρο, µε την 
εγγύηση και αξιοπιστία της Let’s Go Tours by Amathus.
  
Η πλατφόρµα προσφέρει 15,000+ κρουαζιέρες µε τα καλύτερα και πιο δηµοφιλή κρουαζιερόπλοια και 
ποταµόπλοια σε όλο τον κόσµο, σε µια βάση που συνεχώς ενηµερώνεται µε τις πιο επίκαιρες προσφορές.  

Μέσω της ιστοσελίδας weCruise.net υπάρχει άµεση πρόσβαση στις πιο δηµοφιλείς εταιρίες κρουαζιερών όπως 
Costa Cruises, MSC Cruises, NCL, Royal Caribbean, και Celestyal Cruises, και συνεχής ενηµέρωση για τα 
δροµολόγια, τα κρουαζιερόπλοια, τις εταιρείες και τους προορισµούς.  



Η Cybarco Development συνεχίζει να φροντίζει τα έργα της ακόµη και µετά την ολοκλήρωσή τους. 
Η φροντίδα και η προσοχή στη λεπτοµέρεια δεν σταµατά ποτέ. 

Στη φωτογραφία µπορείτε να δείτε τα εξειδικευµένα συνεργεία της Cybarco που εκτελούν τον 
προγραµµατισµένο, τακτικό καθαρισµό και συντήρηση στο κέλυφος του έργου ορόσηµου για τη 
Λεµεσό, στο The Oval, µε ειδικό εξοπλισµό σε ύψος πέραν των 80 µέτρων.

Ο θεσµός των IN Business Awards διοργανώνεται και φέτος για 14η χρονιά, στοχεύοντας να επιβραβεύσει τις 
επιχειρήσεις και τα στελέχη που διακρίθηκαν για τα επιτεύγµατά τους στη χρονιά που πέρασε. H θυγατρική εταιρία 
του Οµίλου Λανίτη, Lanitis Entertainment, η οποία διευθύνει και διαχειρίζεται τα εστιατόρια της Carob Mill Restau-
rants και το Fasouri Watermania Waterpark, επιλέγηκε να είναι υποψήφια στον πιο πάνω θεσµό, στην κατηγορία 
Τουρισµός / Ψυχαγωγία / Εστίαση.  

Η διαδικασία της ψηφοφορίας ξεκίνησε από τις αρχές ∆εκεµβρίου και ολοκληρώνεται σύντοµα. 
Μπορείτε να στηρίξετε της υποψηφιότητα της Lanitis Entertainment µε τους ακόλουθους τρόπους:

-  Online at https://www.inbawards.com/voting (από τις εταιρικές και τις προσωπικές σας ηλεκτρονικές συσκευές)     
-  By SMS at 5511, texting IB8 04
-  By phone at 90031708 to vote 04  

Η Lanitis Entertainment υποψήφια στα IN Business Awards 2021

Συνεχής η φροντίδα για τα έργα της 
Cybarco Development

Εξαιρετικά και ιδιαίτερα τιµητικά νέα για τα εστιατόρια Artima Bistro και 
Café Calma της Carob Mill Restaurants, αφού συµπεριλήφθηκαν 
ανάµεσα στους νικητές των διεθνών βραβείων «World Luxury Restau-
rant Awards 2021». Ο συγκεκριµένος διεθνής θεσµός των τιµητικών 
αυτών βραβεύσεων διοργανώθηκε για έκτη συνεχή χρονιά, και στην 
εντυπωσιακή εκδήλωση απονοµής των βραβείων που έγινε στο 
Μαυρίκιο, έλαβαν µέρος περίπου 1000 προσκεκληµένοι, 
αντιπροσωπεύοντας πολυτελή χώρους εστίασης από όλο τον κόσµο.

Το βραβείο Global Winner 21 στην κατηγορία «Εστιατόρια Μεσογειακής 
Κουζίνας» απονεµήθηκε στο Artima Bistro της Carob Mill Restaurants, 
που βρίσκεται στο Χαρουπόµυλο Λανίτη στη Λεµεσό, ενώ το βραβείο 
Global Winner 21 στην κατηγορία «Καφεστιατόρια Πολυτελείας» 
απονεµήθηκε στο Café Calma, επίσης της Carob Mill Restaurants, που 
βρίσκεται στη Μαρίνα Λεµεσού.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφιοτήτων και ανάδειξης των νικητών 
οργανώνεται από τον οργανισµό «World Luxury Awards», και 
διεξάγεται διαδικτυακά µε τη συµµετοχή του κοινού.  

Η Finnair θα ξεκινήσει απευθείας πτήσεις από Λάρνακα προς Ελσίνκι τη θερινή 
περίοδο του 2022. Οι πτήσεις θα εκτελούνται µε Airbus A320/A321, δύο φορές την 
εβδοµάδα, από τις 10 Απριλίου έως τις 23 Οκτωβρίου 2022.

«Η Φινλανδία είναι ένας προορισµός για όλο το χρόνο, ιδανικός για ταξιδιώτες που 
αναζητούν κάτι διαφορετικό. Χαιρετίζουµε τις νέες πτήσεις από τη Λάρνακα και την 
ευκαιρία που δίνεται στους Κύπριους ταξιδιώτες να εξερευνήσουν το σύγχρονο και 
κοσµοπολίτικο Ελσίνκι και την εκπληκτική Φινλανδική ύπαιθρο», δήλωσε ο Χρίστος 
Χρίστου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της APG Κύπρου, θυγατρικής εταιρίας της 
Amathus Corporation και  Γενικός Αντιπρόσωπος Πωλήσεων της Finnair στην 
Κύπρο.

Η Finnair είναι ο εθνικός αεροµεταφορέας και η µεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία 
της Φινλανδίας, και µέλος της συµµαχίας Oneworld. Η αεροπορική εταιρεία διαθέτει 
έναν από τους πιο σύγχρονους στόλους στην Ευρώπη µε αεροσκάφη Airbus νέας 
γενιάς και προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες καθώς και µια γρήγορη και 
απλοποιηµένη ταξιδιωτική εµπειρία στο αεροδρόµιο του Ελσίνκι.

Οι διεθνείς διακρίσεις για τα εστιατόρια της Carob Mill Restaurants συνεχίζονται

Η Finnair ξεκινά πτήσεις από Λάρνακα προς Ελσίνκι το 2022



Η προγραµµατισµένη τριµηνιαία συνάντηση της 
οµάδας marketing των εταιριών του Οµίλου 
Λανίτη, πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία 
πωλήσεων της Cybarco Development στο Trilogy.  

Oι εργασίες ανέγερσης του εντυπωσιακού έργου 
της Cybarco συνεχίζονται µε γοργούς ρυθµούς µε 
τις πωλήσεις και κρατήσεις να έχουν ξεπεράσει τα 
€260εκ. 

Μετά το τέλος της συνάντησής τους, η οµάδα 
marketing είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στις 
εγκαταστάσεις του έργου και να απολαύσει την 
εντυπωσιακή θέα από τον 29° όροφο ενός από 
τους πύργους που κατασκευάζονται.

Η εξέλιξη της σύγχρονης αρχιτεκτονικής έχει 
δηµιουργήσει ζήτηση για λύσεις για εξωτερικές και 
εσωτερικές επενδύσεις τοιχοποιίας. Η  Lanitis Aristo-
phanous έχει ως στόχο να παρέχει συνεχώς νέα 
προϊόντα και λύσεις για τα σπίτια των πελατών της και 
τα έργα τους, που αποτελούν τον καλύτερο συνδυασµό 
αξίας, καινοτοµίας και ποιότητας, ενώ εστιάζει στην 
προσφορά απαράµιλλης εξυπηρέτησης πελατών. 

Έχοντας αυτό κατά νου, η εταιρεία έχει εµπλουτίσει τη 
γκάµα της για να συµπεριλάβει µια πληθώρα υλικών 
για εξωτερική επένδυση, όπως HPL, τσιµεντοσανίδες 
Shera και διακοσµητικά πάνελ από συνθετικό ξύλο για 
να καλύψει κάθε ανάγκη.

Η Conercon ενισχύει το ισοζύγιο παραγωγής 
ενέργειας από ΑΠΕ
Η Conercon Energy Solutions ltd ολοκλήρωσε πρόσφατα ένα αξιόλογο έργο για τη Lordos 
Plastics Ltd στη Λεµεσό. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η τρίτη φάση της εγκατάστασης 
φωτοβολταϊκού συστήµατος αυξάνοντας τώρα τη συνολική ισχύ στα 650 MW. Net Billing 
System σε 3 Φάσεις: 240KW το 2019, 150KW το 2020 και 260KW το 2021

Νέα, καινοτόµα προϊόντα από 
την Lanitis Aristophanous

Συνάντηση “κορυφής” στην κορυφή

Ακόµα µία διεθνής διάκριση για το Fasouri Watermania Water-
park, η οποία αποδεικνύει για ακόµα µία φορά τη σωστή δουλειά 
που γίνεται κάθε χρόνο στο υδροπάρκο. Η διεθνής αυτή 
βράβευση έρχεται να επιβεβαιώσει την προτίµηση που δείχνουν 
στο συγκεκριµένο υδροπάρκο χιλιάδες επισκέπτες κάθε 
καλοκαίρι τόσο ντόπιοι όσο και τουρίστες.

Το Fasouri Watermania Waterpark συµπεριλήφθηκε ανάµεσα 
στους νικητές των διεθνών βραβείων «World Luxury Travel 
Awards 2021», παίρνοντας το βραβείο Global Winner 21 στην 
κατηγορία «Υδροπάρκα».

∆ιεθνής βράβευση και για το 
Fasouri Watermania Waterpark


