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Ευχετήριο µήνυµα από τον Πρόεδρο του Οµίλου Το ‘The OVAL’ αποκαλύπτεται και αλλάζει 
τον ορίζοντα στον παραλιακό της Λεµεσού

  Tα τελευταία χρόνια, προσπαθώντας να κάνουµε µία   

  σύντοµη ανασκόπηση και απολογισµό της χρονιάς που  

  τελείωνε κάθε χρόνο, µιλούσαµε για τις ενέργειες και  

  θυσίες που κάναµε όλοι µας, τόσο σε επαγγελµατικό  

  όσο και σε προσωπικό επίπεδο, για αλλαγή των νέων   

  οικονοµικών δεδοµένων που δηµιουργήθηκαν µετά την 

οικονοµική κρίση. Μιλούσαµε ακόµη για τις προκλήσεις που είχαµε να 

αντιµετωπίσουµε µέσα στις πιεστικές συνθήκες και tα δεδοµένα του νέου 

οικονοµικού περιβάλλοντος που διαµορφωνόταν. 

Για πρώτη φορά ίσως, µετά από αρκετό καιρό, µπορούµε να κάνουµε την ίδια 

προσπάθεια ανασκόπησης της χρονιάς που φεύγει, αλλά έχοντας πλέον 

διαφορετική προσέγγιση και µιλώντας µε συγκρατηµένη αισιοδοξία για τα 

σηµαντικά βήµατα προόδου που έκαναν οι κυπριακές επιχειρήσεις και η 

κυπριακή οικονοµία γενικότερα. 

Μπορούµε πλέον να µιλήσουµε για τις θετικές εξελίξεις που προηγήθηκαν 

την αµέσως προηγούµενη χρονική περίοδο και συγκεκριµένα στη βελτίωση 

των δηµόσιων οικονοµικών του τόπου µας, τους θετικούς ρυθµούς 

ανάπτυξης, τη σταθεροποίηση της ανεργίας, τις αναβαθµίσεις από τους 

οίκους αξιολόγησης, το φθηνότερο κόστος δανεισµού από τις διεθνείς 

αγορές και ακόµη το αυξηµένο επενδυτικό ενδιαφέρον. 

Η πιο πάνω εικόνα βρίσκεται σε απόλυτη αρµονία και µε τις προσπάθειες και 

µε τα αποτελέσµατα αυτών  όλων των ανθρώπων των εταιριών του Οµίλου 

µας. Οι προσπάθειες που έγιναν στο πρόσφατο παρελθόν από όλους µας, µας 

έφεραν στην αρχή ενός δρόµου που µας επιτρέπει να κινούµαστε πλέον µε 

αισιοδοξία και βεβαιότητα και να σχεδιάζουµε µε σιγουριά και σύνεση τα 

επόµενα βήµατά µας. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους 

σας για τη σκληρή και καλή δουλειά που κάνατε. 

Εύχοµαι η νέα χρονιά που έρχεται να φέρει σε όλους προσωπική και 

οικογενειακή χαρά και ευτυχία. Εύχοµαι επίσης να είναι ακόµη µία χρονιά 

γεµάτη µε ευχάριστες στιγµές που θα πηγάζουν από τα αποτελέσµατα των 

δηµιουργικών και παραγωγικών προσπαθειών µας

Πλάτων Ε. Λανίτης
Πρόεδρος Οµίλου Λανίτη

Μόλις δύο χρόνια µετά την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών του The Oval, 

του ψηλότερου εµπορικού κτηρίου στη Κύπρο, πέραν του 93% του συνόλου των 

γραφείων είχαν πωληθεί µέχρι τον περασµένο Νοέµβριο, µε τις πωλήσεις να 

ξεπερνούν τα €55 εκατοµµύρια.

Οι εντυπωσιακές επιδόσεις πωλήσεων που πραγµατοποίησε η Cybarco στο The 

Oval, είναι άλλος ένας κρίκος στην αλυσίδα των σηµαντικών έργων που 

κατασκευάζει και αναπτύσσει η εταιρία. Επίσης, αποτελεί χειροπιαστό 

παράδειγµα της επιτυχηµένης προσπάθειας της Κυπριακής οικονοµίας, στην 

πορεία της προς την ανάκαµψη, που έχει υπερβεί και τις διεθνείς προσδοκίες. 

Τα πολυτελή γραφεία του The Oval, που βρίσκεται µόλις 100 µέτρα από τη 

θάλασσα της Λεµεσού, θα παραδοθούν στους ιδιοκτήτες τους τον Μάιο του 2017. 

Η κατασκευαστικές εργασίες ολοκληρώνονται µε ταχείς ρυθµούς και αυτή την 

περίοδο τοποθετείται το εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου. 



«Ήρθε η ώρα και πάλι να πούµε αντίο σε άλλη µία σεζόν. Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλους τους 

θαυµάσιους επισκέπτες µας και τους πιστούς συνεργάτες µας για την υποστήριξή τους και να πούµε 

µείνετε συντονισµένοι καθώς θα σας κρατάµε ενήµερους για όλες τις εξελίξεις την επόµενη σεζόν. Σας 

ευχόµαστε όλους Καλό Χειµώνα»

Με το πιο πάνω µήνυµα, το Fasouri Watermania Waterpark ευχαρίστησε και παράλληλα αποχαιρέτισε 

τους πελάτες και φίλους του για την υποστήριξή τους το καλοκαίρι που πέρασε. 

Η περίοδος του καλοκαιριού του 2016 ήταν η καλύτερη χρονιά στην ιστορία του υδροπάρκου από 

πλευράς προσέλευσης κόσµου και εισπράξεων, κάνοντας ρεκόρ εισιτηρίων. 

Φέτος, για πρώτη φορά, το υδροπάρκο θα συνεχίσει την επικοινωνία του µε τους φίλους του και κατά τη 

διάρκεια της χειµερινής περιόδου, µέσω καµπάνιας που θα τρέξει στα social media. Με αυτό τον τρόπο 

θα διατηρήσει την επαφή µαζί τους και θα τους ενηµερώνει για το τι πρόκειται να συµβεί το καλοκαίρι 

του 2017. 

Ο Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού πραγµατοποίησε και φέτος, µε µεγάλη επιτυχία, 

τη σειρά εκδηλώσεων «Μήνας Κρασιού», κατά την οποία δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό 

να απολαύσει το κυπριακό κρασί και να γνωρίσει την οινική παράδοση της Κύπρου, 

µέσα από εκδροµές, σεµινάρια και εκδηλώσεις.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγµατοποιήθηκαν δωρεάν εκδροµές στους “∆ρόµους 

του Κρασιού”, µε τη συνοδεία αδειούχου ξεναγού. Πραγµατοποιήθηκαν επίσης 

πρακτικά σεµινάρια για εστιάτορες, µε θέµα «Συνταγές µε βάση την κουµανταρία».  

Αποκορύφωµα του Μήνα Κρασιού αποτέλεσε η εκδήλωση «Οίνου Γεύσεις», η οποία 

πραγµατοποιήθηκε, µε τη συνεργασία του Οµίλου Οινοφίλων Κύπρου και µε τη 

συµµετοχή 30 οινοποιείων στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ευαγόρα Λανίτη. Τον 

χώρο της εκδήλωσης επισκέφθηκαν περισσότερα από 1500 άτοµα που είχαν την 

ευκαιρία να δοκιµάσουν κυπριακό κρασί, να παρακολουθήσουν σεµινάρια για σωστό 

σερβίρισµα και να ψυχαγωγηθούν µε τους µελωδικούς ήχους φλάουτων.

Τα ΚΕΒΕ Business Leader Awards πραγµατοποιήθηκαν για τρίτη συνεχή χρονιά στο 

Κέντρο Ευαγόρα Λανίτη, επιβραβεύοντας την επιχειρηµατική ηγεσία και αριστεία που 

έχουν ξεχωρίσει στο κυπριακό επιχειρείν στα πρόσωπα Κύπριων επιχειρηµατιών για 

το 2016. 

Στην εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκαν υπουργοί, κυβερνητικοί αξιωµατούχοι, 

οικονοµικοί και πολιτικοί παράγοντες και φυσικά µεγάλος αριθµός επιχειρηµατιών, 

απονεµήθηκαν επτά συνολικά βραβεία επιβραβεύοντας Κύπριους επιχειρηµατίες 

που έχουν ξεχωρίσει µε τη δράση τους στο κυπριακό επιχειρείν. 

Τον θεσµό διοργανώνει κάθε χρόνο το Κυπριακό Εµπορικό Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 

σε συνεργασία µε την IMH. 

Για δωδέκατη συνεχόµενη χρονιά ο µεγαλύτερος γαστρονοµικός θεσµός επέλεξε και επιβράβευσε τα καλύτερα εστιατόρια της Κύπρου. Εδώ και 12 χρόνια το 

περιοδικό Time Out διοργανώνει τα βραβεία µε σκοπό την αναβάθµιση της ποιότητας της εγχώριας γαστρονοµίας, αλλά και την επιβράβευση όλων των αξιόλογων 

προσπαθειών στον χώρο της εστίασης. Τα Time Out Eating Awards είναι ένας διεθνής θεσµός και διοργανώνεται σχεδόν από όλα τα Time Out που κυκλοφορούν στον 

κόσµο. Στην κατηγορία «Καλύτερη Νέα Άφιξη» νικητής αναδείχθηκε το Έψιλον Resto | Bar της Carob Mill Restaurants, αποδεικνύοντας για ακόµα µία φορά την 

ποιότητα της δουλειάς που κάνει το προσωπικό της εταιρίας.

Τιµητική βράβευση του Έψιλον Resto – Bar στα Time Out Eating Awards 2016

Fasouri Watermania Waterpark

Τα KEBE Business Leader Awards και «Οίνου Γεύσεις» στο Κέντρο Ευαγόρα Λανίτη 
   

ΚΕΒΕ Business Leader Awards

Εκδήλωση «Οίνου Γεύσεις»



 Η απόλυτη χλιδή του Norwegian Star στο Λιµάνι Λεµεσού
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Σταθερά συνεχίζεται η πορεία των πωλήσεων των οικιστικών µονάδων στη Μαρίνα 

Λεµεσού, µε το 80% των παραδοµένων επαύλεων να έχει ήδη πωληθεί ή 

δεσµευθεί προς πώληση, ενώ όλα τα διαµερίσµατα που έχουν αποπερατωθεί 

έχουν ήδη αγοραστεί. Ο σχεδιασµός των ακινήτων της Μαρίνας Λεµεσού 

εξακολουθεί να ελκύει το ενδιαφέρον αγοραστών από όλο τον κόσµο, ενώ ο 

συνδυασµός ποιότητας, άριστων προσφερόµενων υπηρεσιών και εγκαταστάσεων 

αποτελεί βασικό κίνητρο για µελλοντικούς αγοραστές. Οι επαύλεις Peninsula και 

Island Villas, που περιβάλλονται από τη θάλασσα, επιτρέπουν άµεση πρόσβαση 

από το σκάφος στην κατοικία, ενώ το εσωτερικό τους είναι απόλυτα 

εναρµονισµένο µε τις τάσεις και τις προτιµήσεις της διεθνούς ελίτ. Μόνο µερικά 

βήµατα από κάθε κατοικία βρίσκεται η παραλία, ενώ οι ένοικοι επωφελούνται από 

εικοσιτετράωρες υπηρεσίες ασφαλείας, διαχείρισης ακινήτων και concierge.

Αυτή την περίοδο ολοκληρώνονται οι πρώτες επαύλεις «Island villas» που 

ανεγείρονται στην τεχνητή χερσόνησο της µαρίνας.

Με µεγάλη επιτυχία, η Carob Mill Restaurants πραγµατοποίησε, για µία ακόµη 

χρονιά, τη φαντασµαγορική χριστουγεννιάτικη φωταγώγηση στην πλατεία του 

Μεσαιωνικού Κάστρου στον Χαρουπόµυλο Λανίτη.

Η εκδήλωση  περιλάµβανε µεταξύ άλλων χορευτικές παραστάσεις, εργαστήριο 

χειροτεχνίας, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής για τους µικρούς φίλους, χορωδιακά 

συγκροτήµατα, παράσταση από την µπάντα Batukinio, λαµπαδηφορία από το 

Σώµα Κυπρίων Οδηγών και πολλούς χριστουγεννιάτικους ήρωες  που 

ψυχαγώγησαν τα παιδιά. Επίσης, στο πλαίσιο της διοργάνωσης, προσφέρθηκαν 

δωρεάν ζεστά ροφήµατα για όλους. Φέτος όπως και πέρσι έγινε προσπάθεια να 

στηριχθεί το έργο του  Αντικαρκινικού Συνδέσµου Κύπρου µέσα από την 

διοργάνωση της εκδήλωσης, φιλοξενώντας την χριστουγεννιάτικη αγορά του 

συνδέσµου. Επιπλέον, διοργανώθηκε και φέτος συλλογή χριστουγεννιάτικων 

δώρων και έτσι ο Άγιος Βασίλης «λάµβανε αντί να µοιράζει» δώρα, µέσα στο 

πλαίσιο της προσπάθειας να καλύψει τις ανάγκες άπορων οικογενειών της πόλης. 

Η εκδήλωση έχει πλέον καταστεί θεσµός καθώς τα τελευταία χρόνια, πέραν των 

3000 ατόµων παρευρίσκονται στη διοργάνωση.

Φαντασµαγορική Χριστουγεννιάτικη Φωταγώγηση 
της Carob Mill Restaurants

Έτοιµες οι πρώτες επαύλεις 
 “Island Villas” στη Μαρίνα Λεµεσού

Tο Norwegian Star είναι ένα από τα µεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια στον κόσµο και 

ένα από τα πιο εντυπωσιακά πλοία της Norwegian Cruise Lines (NCL) και 

αντιπροσωπεύεται στην Κύπρο από το τουριστικό γραφείο Let’ s Go Cruises by 

Amathus.

Σε µία από τις πρόσφατες επισκέψεις του πλοίου στο Λιµάνι Λεµεσού, η Let’s Go 

Cruises by Amathus οργάνωσε επίσκεψη/ξενάγηση σε όλους τους χώρους του 

πλοίου σε ταξιδιωτικούς πράκτορες και δηµοσιογράφους.

Πρόκειται για ένα πλοίο νέας γενιάς µε προδιαγραφές και νούµερα άκρως 

εντυπωσιακά: 91.740 τόνοι, 1.122 ευρύχωρες καµπίνες για 2.348 επιβάτες, 

πλήρωµα 1.031 ατόµων, µήκος 294 µέτρα, πλάτος 32 µέτρα, 14 όροφοι, 16 

εστιατόρια, 12 µπαρ, 3 πισίνες και ταχύτητα 23 κόµβων. Το υπερπολυτελές 

κρουαζιερόπλοιο Norwegian Star, που ξεπερνά σε ανέσεις και χλιδή ακόµα και 

ξενοδοχείο 5 αστέρων, θα εκτελεί το καλοκαίρι του 2017 και συγκεκριµένα από 

τις 16 Απριλίου µέχρι και τις 22 Οκτωβρίου, 8ήµερες κρουαζιέρες από τη 

Βενετία προς τα ελληνικά νησιά και την Αδριατική.



 

Έκθεση µε φωτογραφίες του Γιόζεφ Κουντέλκα από το Ίδρυµα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη

Κυκλοφόρησε το νέο booklet µε τις αποκλειστικές εκπτώσεις και προσφορές των 

εταιριών του Οµίλου Λανίτη προς το προσωπικό του για το 2017. Το booklet  έχει 

ήδη διανεµηθεί στο µόνιµο προσωπικό όλων των εταιριών του Οµίλου, που είναι 

κάτοχοι των καρτών (member cards) του Lanitis Group Member Card Scheme.

“Μία φωτογραφία, µία ιστορία”
Έκθεση από το Ίδρυµα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη 

µε έργα της Κρατικής Πινακοθήκης

Η Ν.Π. Λανίτης ιδρύθηκε το 1896 από τους δύο γιους του Παναγή Σύκα από την 

Λάνια (αργότερα γνωστός ως Παναγής Λανίτης), Νικόλαου και Κώστα Π. Λανίτη. Το 

γενικό εµπόριο ήταν το επίκεντρο των αρχικών δραστηριοτήτων της εταιρείας, η 

οποία µε την πάροδο των δεκαετιών και µε τη συνεχή ανάπτυξη και επιτυχία της, 

αποτέλεσε τη ραχοκοκαλιά του Οµίλου Λανίτη.

Σήµερα και µετά την αναδιοργάνωση της δοµής και των δραστηριοτήτων της, η 

N.Π. Λανίτης αποτελεί µία δυναµική επενδυτική εταιρία επιχειρηµατικών 

συµµετοχών. Μέσα από αυτόνοµες θυγατρικές ή/και συνδεδεµένες εταιρείες 

(Lanitis Energy, Lanitis Electrics, Conercon Energy Solutions, Lanitis Gas, Lanitis 

Aristophanous, Carob Mill Restaurants, ∆οµική) προσφέρει ένα ευρύ φάσµα 

προϊόντων και υπηρεσιών σε διάφορους τοµείς της οικονοµίας, όπως η ενέργεια, 

το εµπόριο, η εστίαση κ.ά.

Η πιο κάτω φωτογραφία απεικονίζει διαφήµιση της Ν.Π.ΛΑΝΙΤΗΣ στις εφηµερίδες 

της εποχής της δεκαετίας του ‘60. ∆ιαφηµίζονται τα προϊόντα των διαφόρων 

τµηµάτων της εταιρίας όπως ήταν δοµηµένη εκείνη την εποχή.

Από τις 21 Ιανουαρίου µέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2017, διοργανώνεται από το 

Ίδρυµα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, 

έκθεση µε έργα 32 σηµαντικών Κύπριων καλλιτεχνών, από τη συλλογή της 

Κρατικής Πινακοθήκης Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης.

Η έκθεση που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, φιλοξενείται 

στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ευαγόρας Λανίτης στη Λεµεσό.
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