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Η πανδηµία του κορωνοϊού έφερε σε όλους πρωτόγνωρες αλλαγές στην καθηµερινότητά τους, τόσο σε επίπεδο συνθηκών προσωπικής ζωής, όσο και σε επίπεδο τρόπου εργασίας. 

Ειδικότερα σε ότι αφορά τις συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον, στην περίοδο της κορύφωσης της πανδηµίας, κάποιες από τις εταιρίες του Οµίλου αναγκάστηκαν να αναστείλουν 
προσωρινά το σύνολο των εργασιών τους, κάποιες άλλες αναγκάστηκαν να αναστείλουν προσωρινά µέρος των εργασιών τους, κάποιες άλλες αναγκάστηκαν να συνεχίσουν τις 
εργασίες τους από το σπίτι και όλες αναγκάστηκαν να προσαρµοστούν σε νέες συνθήκες «κανονικότητας». Όπως ήταν φυσικό, στη διάρκεια της συγκεκριµένης περιόδου, η 
δραστηριότητα των εταιριών του Οµίλου περιορίστηκε αναγκαστικά σε αυτά που τους επέτρεπαν τα δεδοµένα της αγοράς και των διαταγµάτων στη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

Γι’ αυτό και το νέο τεύχος του Lanitis Newsletter δεν περιλαµβάνει νέα από τις δραστηριότητες των εταιρειών, αλλά µία σύντοµη αναφορά στις δράσεις κοινωνικής προσφοράς του 
Οµίλου Λανίτη µέσα στην περίοδο της πανδηµίας, καθώς και αντίγραφο του άρθρου του Προέδρου του Οµίλου, κ. Πλάτων Λανίτη, που δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό Insider στις 31 
Μαΐου και το οποίο δίνει το στίγµα της επόµενης µέρας.

Αντώνης Παπάς
∆ιευθυντής Marketing και Επικοινωνίας Οµίλου Λανίτη     

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) ενός οργανισµού, µπορεί να εκφραστεί µε 
διάφορες δράσεις και να διοχετευθεί προς διάφορα κοινωνικά σύνολα και οµάδες 
ανθρώπων που έχουν συγκεκριµένες ανάγκες. 

Στη δύσκολη περίοδο της κορύφωσης της πανδηµίας του Κορωνοϊού στην Κύπρο, ο 
Όµιλος Λανίτη, έθεσε σαν προτεραιότητα την ευθύνη προς το κοινωνικό σύνολο, που 
αποτελείται από το ανθρώπινο προσωπικό των εταιριών του. Όλες οι εταιρίες του 
Οµίλου, πήραν τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα για την ασφάλεια και προστασία της 
υγείας των εργαζοµένων τους, καθώς και τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας.

Επιπρόσθετα, ο Όµιλος προσπάθησε να συνεισφέρει στις γενικότερες προσπάθειες 
κατά της εξάπλωσης της πανδηµίας, προσφέροντας στο µέτρο των δυνατοτήτων του 
- και σε χαµηλούς τόνους - και σε άλλα κοινωνικά σύνολα, µε στοχευµένες δράσεις 
κοινωνικής συνεισφοράς προς τους ανθρώπους της πρώτης γραµµής, όπως 
περιγράφονται πιο κάτω:    

Ετοιµασία και προσφορά δωρεάν γευµάτων καθηµερινά, την περίοδο 20 Απριλίου 
- 20 Μαΐου 2020,  προς τα µέλη της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Λεµεσού, τα οποία ήταν 
επιφορτισµένα µε την ευθύνη της τήρησης των περιοριστικών διαταγµάτων λόγω 
Κορωνοϊού. Τα γεύµατα ετοιµάζονταν καθηµερινά στο εστιατόριο Vecchia Napoli της 
Carob Mill Restaurants, παραλαµβάνονταν από περιπολικά της Αστυνοµίας και 
διανέµονταν στη διάρκεια του διαλείµµατος τους στα µέλη της Αστυνοµικής ∆ύναµης 
που βρίσκονταν σε υπηρεσία.

Παραχώρηση µετακινούµενης, πλήρως εξοπλισµένης, µεταλλικής καµπίνας (porta 
cabin) της Cybarco Contracting, προς τον ΟΚΥπΥ και συγκεκριµένα προς τη 
∆ιεύθυνση του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρνακας, για αντιµετώπιση των αυξανόµενων 
αναγκών του νοσοκοµείου στη διάρκεια της έκτακτης κατάστασης.

∆ωρεά 4 αναπνευστήρων από το Ίδρυµα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη, προς το 
Ευαγόρειο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας του Αντικαρκινικού Συνδέσµου 
Κύπρου. Η δωρεά έγινε την τελευταία εβδοµάδα του Φεβρουαρίου 2020, λίγες µέρες 
πριν την κορύφωση της πανδηµίας στην Κύπρο. 
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