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  Θα ήθελα να αρχίσω το µήνυµα αυτό µε ευχαριστίες προς όλους σας και να αφήσω τις ευχές για τη νέα χρονιά για το τέλος.  

  Ευχαριστίες προς όλους εσάς, τους ανθρώπους των εταιριών µας, που αποτελούν την οικογένεια του Οµίλου Λανίτη και που για  

  ακόµη µία «περίεργη» χρονιά µε προκλήσεις και αστάθµητους εξωγενείς παράγοντες, έκαναν την καλύτερη δυνατή προσπάθεια µε  

  τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα.

  Το 2022 που αφήσαµε πίσω µας αποτέλεσε ακόµη µία δύσκολη χρονιά, αφού µετά τις πρωτόγνωρες συνθήκες πανδηµίας που 

  βιώσαµε όλοι µας για µία αρκετά µακρά περίοδο, είχαµε να αντιµετωπίσουµε και µία νέα κατάσταση πραγµάτων λόγω του πολέµου  

  στην Ουκρανία, µε όλα τα συνεπακόλουθα που εξακολουθούν να έχουν αντίκτυπο και στη δική µας οικονοµία. Παρόλα αυτά, οι 

προσπάθειες όλων σας είχαν πολύ ικανοποιητικά αποτελέσµατα, πράγµα που αποδεικνύει για ακόµη µία φορά, ότι ως Όµιλος έχουµε τα απαραίτητα 

συστατικά και τις αντοχές για να µπορούµε να αντιµετωπίζουµε ακόµη και απρόβλεπτες δυσκολίες.  

Τα αποτελέσµατα των εταιριών του Οµίλου Λανίτη τη χρονιά που πέρασε και οι ευρύτερες θετικές οικονοµικές προοπτικές που προδιαγράφονται, µας 

δίνουν την απαραίτητη αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση για τις µελλοντικές κινήσεις του Οµίλου, συνεχίζοντας την σταθερά αναπτυξιακή του πορεία. Η 

πεποίθηση για την θετική µελλοντική πορεία του Οµίλου ενισχύεται και από την ποιότητα της δουλειάς των ανθρώπων του Οµίλου Λανίτη, γι’ αυτό και για 

ακόµη µία φορά σας ευχαριστώ θερµά.         

Για τη νέα χρονιά που µόλις υποδεχθήκαµε, εύχοµαι σε όλους και στις οικογένειες σας, υγεία και ευτυχία. Εύχοµαι να έχουµε όλοι µας µία παραγωγική 

και δηµιουργική νέα χρονιά.       

Πλάτων Ε. Λανίτης

Πρόεδρος Οµίλου Λανίτη

Το Εµπορικό Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Λεµεσού (ΕΒΕΛ) συµπλήρωσε 60 
χρόνια ζωής και προσφοράς και µε την ευκαιρία αυτή διοργάνωσε 
εορταστικό Gala Dinner στο οποίο συµµετείχαν µεγάλος αριθµός 
επιχειρηµατιών µελών του ΕΒΕΛ, αρκετών επισήµων, καθώς και ο 
Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.
Στην εκδήλωση τιµήθηκαν οι εταιρείες µέλη του ΕΒΕΛ µε συνεχή 
παρουσία πέραν των 60 χρόνων. Τέσσερεις από τις εταιρίες που έλαβαν την 
τιµητική βράβευση από το ΕΒΕΛ ανήκουν στον Όµιλο Λανίτη. Η Lanitis E.C. 
Holdings, η Amathus Ltd, η Ν.P. Lanitis και η Lanitis Farm, µε πολύχρονη 
και επιτυχηµένη προϊστορία η κάθε µία στον τοµέα της, συµπλήρωσαν 
πέραν των 60 χρόνων παρουσίας στο ΕΒΕΛ, επιβεβαιώνοντας έτσι 
έµπρακτα την παρουσία και συνεισφορά του Οµίλου Λανίτη, στις κοµβικές 
φάσεις της οικονοµίας και κοινωνίας της Κύπρου. Παράλληλα, δίνουν το 

στίγµα της προοπτικής των εταιριών αυτών αφού βασίζονται πάνω σε 
επιτυχηµένα και στέρεα επαγγελµατικά και ιστορικά θεµέλια.    
Τα βραβεία παρέλαβαν εκ µέρους των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των 
εταιριών αυτών, µέλη της 5ης γενιάς της οικογένειας Λανίτη, δίνοντας µε 
ουσιαστικό τρόπο την προοπτική της συνέχειας της επιτυχηµένης πορείας 
του Οµίλου Λανίτη.

Ιστορία, επιτυχηµένη επιχειρηµατικότητα 
και προοπτική από τις εταιρίες του Οµίλου Λανίτη

www.lanitis.com     #LanitisGroup



Επίσκεψη του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη πραγµατοποιήθηκε στον σταθµό επεξεργασίας 

λυµάτων ∆υτικής Λεµεσού που ήδη άρχισε να λειτουργεί και βρίσκεται στα τελικά στάδια αποπεράτωσης, από την 

κοινοπραξία Cybarco Contracting και Kruger. Το εργοστάσιο παραγωγής ανακυκλωµένου νερού ∆υτικής 

Λεµεσού, αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα έργα υποδοµής που υλοποιήθηκε στη χώρα µας.

Το συνολικό κόστος για την κατασκευή του εργοστασίου ανήλθε στα 30 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ το κόστος 

δεκαετούς λειτουργίας και συντήρησης αναµένεται να ανέλθει στα 13 εκατοµµύρια ευρώ. Το εργοστάσιο θα 

εξυπηρετεί τις περιοχές των Κάτω και Πάνω Πολεµιδιών, του Ζακακίου, του Άγιου Σπυρίδωνα, και άλλες 

περιοχές στην ευρύτερη ∆υτική Λεµεσό, καθώς επίσης το Γενικό Νοσοκοµείο Λεµεσού, το Νέο Λιµάνι Λεµεσού, 

την Α΄ Βιοµηχανική Περιοχή Λεµεσού, και τις µεγάλες εµπορικές αναπτύξεις της περιοχής.

Μετά την επιτυχηµένη συνεργασία τους το καλοκαίρι του 2022, η Let’s Go Tours by Amathus, επιλεγµένος αντιπρόσωπος της Royal Caribbean στην Κύπρο, 

ανακοίνωσε την έναρξη των πωλήσεων για τα δροµολόγια του πολυτελούς Κρουαζιερόπλοιου Rhapsody of the Seas από Λεµεσό και για το καλοκαίρι του 2023.  

Επίσης, η Let’s Go Tours by Amathus, επιλεγµένος αντιπρόσωπος και της MSC Cruises στην Κύπρο, ανακοίνωσε το νέο δροµολόγιο της MSC Cruises, από 

το λιµάνι της Λεµεσού µε το πολυτελές MSC Musica για το καλοκαίρι του 2023. 

Σηµαντικές συνεργασίες που εµπλουτίζουν ακόµη περισσότερο την ποικιλία επιλογών που προσφέρει η Let’s Go Tours by Amathus. Για περισσότερες 

πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.letsgotours.com, ή επικοινωνήστε µε τους εξειδικευµένους συµβούλους κρουαζιέρων της Let’s Go 

Tours by Amathus στο 77778277.

Επίσκεψη του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας στον σταθµό επεξεργασίας λυµάτων ∆υτικής Λεµεσού

Ανανέωση συνεργασιών και έναρξη πωλήσεων κρουαζιέρων, 
για το καλοκαίρι του 2023 από τη Let’s Go Tours

Με τη συµµετοχή 900 συνέδρων από 35 χώρες και εκπροσώπων διεθνών οργανισµών διεξάχθηκε τον περασµένο 

Οκτώβριο στις εγκαταστάσεις του Χαρουπόµυλου Λανίτη, το διεθνές συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος - Maritime 

Cyprus 2022», µε το οποίο η Κύπρος «ανοίγει τις πόρτες της στη διεθνή ναυτιλία», όπως σηµείωσε ο Υφυπουργός 

Ναυτιλίας, Βασίλης ∆ηµητριάδης, παρουσιάζοντας το Συνέδριο. Πέραν του συνεδριακού µέρους στο πλαίσιο αυτής 

της µεγάλης εκδήλωσης διοργανώθηκε παράλληλα και έκθεση ναυτιλιακών υπηρεσιών, όπου συµµετείχαν 35 

εκθέτες από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Λίγες µέρες µετά διοργανώθηκε στη Λεµεσό το “Reflect Festival & Expo 2022”, ίσως το µεγαλύτερο φεστιβάλ 

τεχνολογίας και επιχειρηµατικότητας στη Μεσόγειο το οποίο φιλοξένησε για άλλη µια χρονιά τα πιο λαµπρά µυαλά και 

κορυφαίες προσωπικότητες από το εξωτερικό και την Κύπρο στους τοµείς της έρευνας, καινοτοµίας, τεχνολογίας και 

επιχειρηµατικότητας. Το εκθεσιακό µέρος του φεστιβάλ καθώς και ένα από τα κεντρικά stages των παρουσιάσεων 

φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Χαρουπόµυλου Λανίτη. Ακόµη δύο µεγάλες διοργανώσεις διεθνούς 

επιπέδου που διοργανώθηκαν µε απόλυτη επιτυχία από την οµάδα της Carob Mill Restaurants. 

Εκδηλώσεις διεθνούς επιπέδου στον Χαρουπόµυλο Λανίτη



Με τη δύναµη της αγάπης όλου του κόσµου διοργανώθηκαν και φέτος οι εκδηλώσεις του Ραδιοµαραθωνίου, του θεσµού που για περισσότερα από 30 χρόνια 

βοηθά και στηρίζει παιδιά µε ειδικές ανάγκες και τις οικογένειες τους που αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα στις προσπάθειες στήριξης των παιδιών τους. 

Συνοδοιπόροι στις προσπάθειες των διοργανωτών του Ραδιοµαραθωνίου, είναι πάντα οι εθελοντές, καθώς και Οργανισµοί που στηρίζουν µε τον τρόπο τους αυτό 

τον σηµαντικό θεσµό. Ανάµεσα σε αυτούς είναι και το Ίδρυµα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη, το οποίο συµπεριλαµβάνεται ανάµεσα στους «ασηµένιους χορηγούς» και 

συµπαραστάτες του Ραδιοµαραθωνίου.  

Το ίδρυµα Ευαγόρα & Καθλην Λανίτη συνεχίζει τις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης µε επίκεντρο τον άνθρωπο, προσπαθώντας να συνεισφέρει στο µέτρο του 

δυνατού στον τοµέα της υγείας. Το Ίδρυµα αποτελεί το θεσµό µέσω του οποίου εκφράζονται οι ενέργειες κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς των εταιριών του 

Οµίλου Λανίτη.

Ένωσαν «δυνάµεις» το Ίδρυµα Ευαγόρα & 
Κάθλην Λανίτη και ο Ραδιοµαραθώνιος

Η αλυσίδα Gloria Jean’s Coffees στην Κύπρο, που εξαγοράστηκε πρόσφατα από τις εταιρίες του Οµίλου 

Λανίτη, Amathus Ltd και Lanitis Entertainment, στήριξε τις φετινές προσπάθειες του Ραδιοµαραθωνίου, 

συµµετέχοντας µε τον τρόπο της και βάζοντας το δικό της λιθαράκι, στο έργο που επιτελούν οι διοργανωτές 

των εκδηλώσεων και οι εθελοντές του θεσµού.

Συγκεκριµένα κατά τη διάρκεια των φετινών εκδηλώσεων του Ραδιοµαραθωνίου, στις 7 και 8 Νοεµβρίου, 

µε την αγορά κάθε µεσαίας και µεγάλης συσκευασίας καφέ που πωλούνταν από όλα τα καταστήµατα της 

αλυσίδας σε όλες τις πόλεις, ένα µέρος των εισπράξεων έγινε εισφορά στο Ίδρυµα Ραδιοµαραθώνιος. 

Τα Gloria Jean’s στηρίζουν το έργο του Ραδιοµαραθωνίου 

Η Cybarco Development, η εταιρεία πίσω από έργα-ορόσηµα όπως το The Oval, τη Μαρίνα Λεµεσού και το 

Trilogy Limassol Seafront, έχει ξεκινήσει το δικό της podcast αφιερωµένο στην Κύπρο. Το podcast 

ηχογραφείται στα αγγλικά αφού κύριος στόχος του είναι η προσέγγιση του διεθνούς κοινού. Μέσω του 

“Destination Cyprus” η Cybarco ανοίγει ένα διάλογο µέσω του οποίου θα παρουσιάζονται όλα όσα κάνουν τη 

χώρα µας τόσο ελκυστική και αγαπητή σε ένα µεγάλο δηµογραφικά και γεωγραφικά κοινό. Για να 

παρακολουθήσετε τα επεισόδια του podcast µπορείτε να ακολουθήστε τη Cybarco στα social media, να 

εγγραφείτε στο YouTube της Cybarco ή να ακούσετε το Destination Cyprus στην podcast πλατφόρµα.

Destination Cyprus: Ένα podcast από τη Cybarco αφιερωµένο στην Κύπρο

Τα τιµητικά νέα για τα εστιατόρια της Carob Mill Restaurants καθώς και για το 

Fasouri Watermania Waterpark συνεχίστηκαν και φέτος, αφού συµπεριλήφθηκαν 

ανάµεσα στους νικητές των διεθνών βραβείων «World Luxury Awards 2022». 

Συγκεκριµένα, στο εστιατόριο Artima της Carob Mill Restaurants απονεµήθηκε το 

βραβείο Global Winner 22 στην κατηγορία «Εστιατόρια Μεσογειακής Κουζίνας» 

των World Luxury Restaurants Awards και στο Fasouri Watermania Waterpark 

το βραβείο Global Winner 22 στην κατηγορία «Υδροπάρκα» των World Luxury 

Travel Awards. 

Βραβεύσεις που έρχονται να επιβραβεύσουν για ακόµη µία φορά τη σωστή και 

επαγγελµατική δουλειά που γίνεται από τους ανθρώπους των εταιριών του Οµίλου 

Λανίτη.

Συνέχεια στις διεθνείς διακρίσεις και βραβεύσεις



Lanitis Group Benefits Card 2023

Κυκλοφόρησε το νέο booklet µε τις αποκλειστικές εκπτώσεις και προσφορές των 

εταιριών του Οµίλου Λανίτη προς το προσωπικό του για το 2023. Το booklet  θα διανεµηθεί 

στο µόνιµο προσωπικό όλων των εταιριών του Οµίλου, που είναι κάτοχοι των καρτών 

(member cards) του Lanitis Group Benefits Card Scheme.

"Like" και "follow" τις σελίδες της Lanitis Group στο Facebook και στο 

LinkedIn και µείνετε ενηµερωµένοι σε "πραγµατικό χρόνο", σχετικά µε τα 

τελευταία νέα του Οµίλου Λανίτη και των εταιριών του.

«Μία φωτογραφία, µία ιστορία»

Ένα από τα πιο σηµαντικά έργα υποδοµής που έγιναν ποτέ στην Κύπρο και ειδικότερα στη Λεµεσό 

είναι το έργο του αποχετευτικού συστήµατος της πόλης. Ένα σωστό αποχετευτικό σύστηµα σηµαίνει 

καθαρές θάλασσες, άφθονο και φθηνό νερό για τους γεωργούς, τα γήπεδα και τα πάρκα, µειωµένα 

κόστη διαχείρισης των λυµάτων για τα ξενοδοχεία και τις βιοµηχανίες, καθαρό υπέδαφος και καθαρά 

υδροφόρα στρώµατα και αντιπληµµυρική προστασία. Αποχετευτικό σύστηµα σηµαίνει προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος, πράσινη ανάπτυξη και εποµένως ποιότητα ζωής. Το µεγάλο αυτό έργο 

ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ‘80, ολοκληρώθηκε και επεκτείνεται από τη Cybarco Contracting.

Οι φωτογραφίες δείχνουν στιγµιότυπα από την τελετή έναρξης της λειτουργίας του Αποχετευτικού 

Συστήµατος στη Λεµεσό, το 1992.


