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H περίοδος επανέναρξης των εργασιών όλων των εταιριών µετά το καθολικό lockdown λόγω κορωνοϊού, έφερε όλο τον επιχειρηµατικό κόσµο της Κύπρου αντιµέτωπο 

µε ένα νέο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε συνθήκες πρωτόγνωρες, βασισµένο σε κανονισµούς και διατάγµατα που προτεραιότητα έχουν την προστασία της υγείας των 

εργαζοµένων, των πελατών και των συνεργατών και µετά την οικονοµική δραστηριότητα. 

Οι οικονοµικές συνθήκες που καλούνται να δραστηριοποιηθούν όλες οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο είναι πρωτόγνωρες και κυρίως δύσκολες, αφού λόγω της 

παρατεταµένης ύπαρξης της πανδηµίας, κυριαρχεί η αβεβαιότητα για το µέλλον και η αδυναµία ορθής πρόβλεψης και σχεδιασµού. 

Παρόλα αυτά, µπορείτε να δείτε και στο περιεχόµενο του νέου τεύχους του Lanitis Newsletter, ότι το προσωπικό των εταιριών του Οµίλου Λανίτη, προσαρµόζεται στις 

νέες συνθήκες και προσπαθεί όπως πάντα για το καλύτερο. Οι εργασίες στις περισσότερες εταιρίες έχουν επαναρχίσει δυναµικά, οι προσπάθειες για προσαρµογή στις 

νέες εργασιακές συνθήκες είναι συνεχείς, η εφαρµογή νέων τεχνολογιών στις διάφορες διαδικασίες έχουν εντατικοποιηθεί και η προσφορά νέων πρωτοπόρων 

προϊόντων και υπηρεσιών συνεχίζεται. 

Αν κάποιος ρωτήσει αν θα τα καταφέρουµε και ποιο θα είναι το αποτέλεσµα όλων αυτών των προσπαθειών, η απάντηση µπορεί να βασιστεί στην εµπειρία και στις 

ικανότητες του προσωπικού των εταιριών του Οµίλου Λανίτη, στην κουλτούρα του µαχητή και του νικητή που έχει αναπτυχθεί και στην προϊστορία και ικανότητα 

προσαρµογής σε οποιεσδήποτε νέες οικονοµικές συνθήκες επιβάλλονται.

Σε πρόσφατο άρθρο του σε οικονοµικό περιοδικό, ο Αντιπρόεδρος του Οµίλου Λανίτη, κ. Μάριος Ε. Λανίτης, απαντώντας σε ερώτηση για το πως κατορθώνει να 

µεγαλώνει, να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται µέσα στο χρόνο ο Όµιλος Λανίτη, ανέφερε ότι: «Για έναν οργανισµό όπως ο Όµιλος Λανίτη, µε ιστορία πέραν των 120 

χρόνων, η ικανότητα να αναπτύσσεται τόσο σε θετικές, όσο και σε αρνητικές οικονοµικές συνθήκες, είναι ενσωµατωµένη στο DNA του, όπως και η ύπαρξη και 

προσήλωση στο µακροπρόθεσµο όραµά του. Τα χρόνια ιστορίας ενός επιχειρηµατικού οργανισµού όπως ο Όµιλος Λανίτη, δεν είναι απλά χρονική καταγραφή 

προσπαθειών, αλλά το αποτέλεσµα σκληρής συλλογικής δουλειάς προσπαθώντας πάντοτε να είναι πρωτοπόρος και µπροστά από τις εξελίξεις».
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Ακόµη ένα σηµαντικό έργο υποδοµής 
ολοκληρώθηκε από την Cybarco Contracting
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Το έργο της ανάπλασης του εµπορικού τριγώνου Μακαρίου - Στασικράτους - Ευαγόρου 

- Φάση Α που περιλαµβάνει τις οδούς Στασικράτους - Ζήνας Κάνθερ - Θεοφάνη 

Θεοδότου στο κέντρο της Λευκωσίας, ολοκληρώθηκε από τη Cybarco Contracting και 

παραδόθηκε στο κοινό στις 31 του περασµένου Μαΐου.

Με την ολοκλήρωση του σηµαντικού αυτού έργου αναβαθµίστηκε η λειτουργικότητα και 

η αισθητική του αστικού περιβάλλοντος όλης της περιοχής µε νέο πλακόστρωτο, µε νέα 

επίπλωση και νέο φωτισµό. Επίσης, επιτεύχθηκε η δηµιουργία ενιαίων και µεγάλων 

πεζοδροµίων, διευκολύνοντας έτσι την προσβασιµότητα των πεζών και των ΑµεΑ και 

αυξάνοντας την επισκεψιµότητα.

Στην περιοχή των πεζόδροµων φυτεύτηκε µεγάλος αριθµός δέντρων µε την εφαρµογή 

των αρχών του βιοκλιµατικού σχεδιασµού, ενισχύοντας τη σκίαση και αυξάνοντας τις 

ώρες που οι πεζοί επισκέπτες θα µπορούν να διακινούνται µε άνεση.

Επιπλέον, αναβαθµίστηκαν και βελτιώθηκαν όλες οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας.



Ακόµη δύο φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής δυναµικότητας 2.5MW 
ολοκληρώθηκαν από την L&T Sun Power Ltd και συνδέθηκαν µε το δίκτυο της 
ΑΗΚ. Τα δύο πάρκα αποτελούν µέρος ενός µεγαλύτερου προγράµµατος 
ανάπτυξης φωτοβολταϊκών πάρκων της εταιρίας, µε στόχο την παραγωγή 
ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας συνολικής δυναµικότητας 10ΜW.
Η L&T Sun Power Ltd, στην οποία συµµετέχει η θυγατρική εταιρία του Οµιλου 
Λανίτη, Lanitis Energy, συνδυάζει τις προσπάθειες και τον κοινό στόχο των 
επενδυτών και µετόχων της εταιρίας, για συνεχή προσφορά και εµπλουτισµό του 
ισοζυγίου παραγωγής ενέργειας στην Κύπρο από πηγές φιλικές προς το 
περιβάλλον. Η συγκεκριµένη αυτοχρηµατοδοτούµενη επένδυση, συνεισφέρει 
σηµαντικά στις προσπάθειες της Κύπρου, να συµβαδίσει µε τους στόχους που 
τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αύξηση της παραγωγής «πράσινης 
ενέργειας». 
Τα δύο πάρκα που συνδέθηκαν πρόσφατα, ένα στο ∆άλι 1.5MW και ένα στο Γέρι 
1MW, έρχονται να συνεισφέρουν σε σηµαντικό βαθµό στην περαιτέρω παραγωγή 
και προσφορά ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές  Ενέργειας στην Κύπρο. Θα 
ακολουθήσει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα η αποπεράτωση 3 επιπλέον πάρκων 
που θα ανεβάσουν τη συνολική προσφορά ενέργειας στα 10MW.
Συγκεκριµένα, στα δύο πάρκα εγκαταστάθηκαν 6.228 φωτοβολταϊκά πλαίσια και 
40 µετατροπείς τάσης εγκατεστηµένα σε 46.900 τετραγωνικά µέτρα. Η λειτουργία 
των δύo φωτοβολταϊκών συστηµάτων θα µπορεί να τροφοδοτεί περίπου 650 
κατοικίες µε καθαρή ενέργεια και θα συµβάλει στην εξοικονόµηση εκποµπών 
του διοξειδίου του άνθρακα CO2 της τάξεως των 3.000 τόνων περίπου ετησίως 
που θα χρειάζονταν 85.000 δέντρα να τους απορροφήσουν.

Το Trilogy της Cybarco σε δυναµική επανεκκίνηση

Ολοκλήρωση και παράδοση ακόµη δύο φωτοβολταϊκών πάρκων 

Τον Μάρτη του 2020, µε το υποχρεωτικό κλείσιµο των εργοταξίων λόγω 

των περιοριστικών µέτρων της Κυβέρνησης, οι κατασκευαστικές 

εργασίες του Trilogy Limassol Seafront βρίσκονταν ήδη σε 

προχωρηµένο στάδιο βάσει χρονοδιαγραµµάτων. Οι δύο µπροστινοί 

πύργοι είχαν ξεπεράσει την επιφάνεια του εδάφους και είχε επίσης 

ολοκληρωθεί η πασσάλωση του NorthTower. ∆ουλεύοντας από το σπίτι, 

µε γνώµονα τη στρατηγική µιας αισιόδοξης, σωστής και ασφαλούς 

επιστροφής, ο στόχος της Cybarco ήταν ξεκάθαρος: δυναµική 

επανέναρξη των κατασκευαστικών εργασιών διατηρώντας πάντα τα 

υψηλά πρότυπα ποιότητας µε τα οποία ταυτίζεται η εταιρεία για 

περισσότερα από 75 χρόνια.

Με την επανέναρξη των εργασιών στις 4 Μαΐου 2020 και µε αυστηρή 

τήρηση των µέτρων ασφαλείας και υγιεινής στο εργοτάξιο, για την 

προστασία πέραν των 200 εργαζοµένων, η οµάδα συνέχισε να εργάζεται 

και να ξεπερνά τις πρόσφατες δυσκολίες µε αφοσίωση και επιµονή. 

Σήµερα, έχουν ολοκληρωθεί η πλάκα σκυροδέµατος του τέταρτου 

ορόφου του WestTower και του δεύτερου ορόφου του EastTower. Οι 

πυρήνες των δύο µπροστινών πύργων έχουν  ξεπεράσει τον 9ο όροφο. 

Έχουν επίσης προχωρήσει σε µεγάλο βαθµό οι εργασίες στις εµπορικές 

µονάδες, ενώ οι υπόγειοι χώροι στάθµευσης της πρώτης φάσης έχουν 

ολοκληρωθεί.

Mε εξασφαλισµένη τη χρηµατοδότηση, το Trilogy Limassol Seafront, 

αποτελεί µια µοναδική επένδυση σε προνοµιακή τοποθεσία και σε 

εξαιρετική τιµή. Ακόµη ένα ‘destination development’ από τη Cybarco, 

είναι και o µοναδικός προορισµός στο νησί που συνδυάζει το τρίπτυχο 

live, work & play. Μπορείτε να παρακολουθείτε όλες τις κατασκευαστικές 

εξελίξεις ζωντανά στην ιστοσελίδα του έργου trilogylimassol.com/con-

struction-live 



Συµµετοχή των εστιατορίων της Carob Mill Restaurants σε διεθνή διαγωνισµό

Η LanitisE.C. Holdings στον κόσµο των Κοινωνικών Δικτύων
Η Lanitis E.C. Holdings εντάσσεται στον ψηφιακό κόσµο των Κοινωνικών ∆ικτύων, 
δηµιουργώντας τις δικές της σελίδες Facebook και LinkedIn, ανοίγοντας έτσι ένα επιπλέον 
κανάλι επικοινωνίας µε τους εργαζόµενους, τους πελάτες και τους συνεργάτες του Οµίλου και 
την ευρύτερη κοινότητα. Ας συνδεθούµε λοιπόν…
"Like" και "follow" τις σελίδες της Lanitis E.C. Holdings στο Facebook (https://bit.ly/La-
nitis_Group_FB) και στο LinkedIn (https://bit.ly/Lanitis_Group_LinkedIN) και µείνετε 
ενηµερωµένοι σε "πραγµατικό χρόνο", σχετικά µε τα τελευταία νέα του Οµίλου Λανίτη και των 
εταιριών του.

Ιδιαίτερα τιµητικά νέα για τα εστιατόρια της Carob Mill Restaurants, αφού τα εστιατόρια Artima και 
Καρατέλλο, έχουν συµπεριληφθεί ανάµεσα σε κορυφαία εστιατόρια στον κόσµο, τα οποία θα λάβουν µέρος 
στο διεθνή θεσµό «World Luxury Restaurants Awards».
Ο συγκεκριµένος διεθνής θεσµός των βραβεύσεων διοργανώνεται για πέµπτη συνεχή χρονιά, και 
συµµετέχουν πολυτελή εστιατόρια από όλο τον κόσµο µε περισσότερες από 90 χώρες. Οι νικητές των 
βραβείων αναδεικνύονται µέσα από τη διαδικασία των κριτών που αποφασίζουν για τις συµµετοχές και τη 
διεθνή online διαδικασία.
Μπορείτε να στηρίξετε τις υποψηφιότητες των εστιατορίων µας ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: www.carobmill-restaurants.co (News & Media)

Το Ίδρυµα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη στηρίζει τον πολιτισµό

Το φετινό ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Λεµεσού διοργανώθηκε στα 
τέλη Σεπτεµβρίου, στο Ceronia Hall στο Χαρουπόµυλο Λανίτη. Η φετινή 
διοργάνωση ήταν η 15η στην ιστορία του θεσµού. Το Ίδρυµα Ευαγόρα 
& Κάθλην Λανίτη ήταν ανάµεσα στους υποστηρικτές του Φεστιβάλ, το 
οποίο χρηµατοδοτείται από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας .
Το Φεστιβάλ µέσα από την προβολή των ταινιών ντοκιµαντέρ, ανέδειξε 
ανεξερεύνητες πτυχές της ανθρώπινης καθηµερινής ζωής και του 
περιβάλλοντός της, µέσα από ένα ταξίδι στον κινηµατογράφο της 
“πραγµατικότητας”. Στη διάρκεια της φετινής διοργάνωσης 
προβλήθηκαν πολυβραβευµένα ντοκιµαντέρ, όπως τα προτεινόµενα 
για Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιµαντέρ 2020, Honeyland και For Sama.
Το Ίδρυµα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη συνεχίζει την προσφορά του 
προς το κοινωνικό σύνολο µέσα από ένα σύνολο δράσεων Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, εκ µέρους όλων των εταιριών του Οµίλου 
Λανίτη. 

Το Fasouri Watermania Waterpark ανάµεσα στα κορυφαία υδροπάρκα του κόσµου

Το Fasouri Watermania Waterpark, του Οµίλου Λανίτη, τιµήθηκε από το Tripadvisor µε τον τίτλο του Traveler’s 

Choice Award 2020, γεγονός που το κατατάσσει ανάµεσα στα 25 κορυφαία υδροπάρκα του κόσµου.

Το Tripadvisor είναι η µεγαλύτερη ιστοσελίδα και µηχανή αναζήτησης ταξιδιών και τουρισµού στον κόσµο και οι 

βαθµολογίες και τα βραβεία που δίνει είναι αποτέλεσµα ψηφοφοριών που διεξάγονται κατά τη διάρκεια του χρόνου, 

από ταξιδιώτες και τουρίστες από όλο τον κόσµο.



Υποψηφιότητες της Carob Mill Restaurants 
στα Cyprus Eating Awards 2020

Στην Υπηρεσία της Κυπριακής Κοινωνίας

Ιδιαίτερα τιµητικά νέα για τα εστιατόρια της Carob Mill Restaurants, αφού τα εστιατόρια Artima και 
Καρατέλλο, έχουν συµπεριληφθεί ανάµεσα σε κορυφαία εστιατόρια στον κόσµο, τα οποία θα λάβουν µέρος 
στο διεθνή θεσµό «World Luxury Restaurants Awards».
Ο συγκεκριµένος διεθνής θεσµός των βραβεύσεων διοργανώνεται για πέµπτη συνεχή χρονιά, και 
συµµετέχουν πολυτελή εστιατόρια από όλο τον κόσµο µε περισσότερες από 90 χώρες. Οι νικητές των 
βραβείων αναδεικνύονται µέσα από τη διαδικασία των κριτών που αποφασίζουν για τις συµµετοχές και τη 
διεθνή online διαδικασία.
Μπορείτε να στηρίξετε τις υποψηφιότητες των εστιατορίων µας ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: www.carobmill-restaurants.co (News & Media)

«Μία φωτογραφία,
µία ιστορία»

Η επιχειρηµατική καινοτοµία ήταν πάντα ένα από 
τα χαρακτηριστικά των εταιριών του Οµίλου 
Λανίτη και ένας από τους παράγοντες της 
διαχρονικής επιτυχίας τους. Πρωτοπόρα προϊόντα 
και υπηρεσίες συµπεριλαµβάνονταν πάντα στο 
προϊοντικό χαρτοφυλάκιο των εταιριών του 
Οµίλου. Στη διπλανή φωτογραφία απεικονίζεται 
διαφηµιστικό φυλλάδιο της εταιρίας Amathus του 
1959 που ενηµερώνει για την έναρξη παροχής 24
ώρης εξυπηρέτησης στο αεροδρόµιο Λευκωσίας. 
Μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την εποχή 
εκείνη όπου οι συνθήκες και τα ωράρια εργασίας 
ήταν τελείως διαφορετικά από αυτά που ξέρουµε 
σήµερα.   

Ο µεγαλύτερος γαστρονοµικός θεσµός της Κύπρου, τα Cyprus Eating Awards που διοργανώνει 

το περιοδικό «Check In Cyprus», γιορτάζει φέτος τα 16 χρόνια του και διοργανώνεται για ακόµη 

µία χρονιά, για να επιβραβεύσει τα κορυφαία εστιατόρια της Κύπρου.

Το «Check In Cyprus» ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τα Eating Awards 2020 και τρία από τα 

εστιατόρια της Carob Mill Restaurants, το Artima, το Draught και το Karatello διεκδικούν και 

φέτος την τιµητική βράβευση, το καθένα σε διαφορετική κατηγορία.

Υποστήριξε τα αγαπηµένα µας εστιατόρια ψηφίζοντάς τα µέσω SMS ή τηλεφώνου ή online 

ακολουθώντας τις οδηγίες που είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα: www.carobmill-restau-

rants.com (News&Media)

Το µηνιαίο οικονοµικού περιεχοµένου περιοδικό «Insider» που εκδίδεται µε την εφηµερίδα 

«Ο Φιλελεύθερος», κυκλοφόρησε τον περασµένο µήνα ένα ειδικό αφιέρωµα στις Κυπριακές 

εταιρίες µε τη σηµαντικότερη κοινωνική προσφορά. Στο αφιέρωµα συµπεριλήφθηκε και ο 

Όµιλος Λανίτη µέσω του Ιδρύµατος Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη.

Με τίτλο «Στην Υπηρεσία της Κυπριακής Κοινωνίας» οι συντάκτες του περιοδικού 

παρουσίασαν το έργο του Ιδρύµατος αναφέροντας µεταξύ άλλων τα εξής: «Ο Όµιλος Λανίτη 

υπήρξε διαχρονικά ένας οργανισµός µε ιδιαίτερες κοινωνικές ευαισθησίες,  συνδυάζοντας 

πάντοτε την επιχειρηµατική και οικονοµική ανάπτυξη µε την προσφορά προς το κοινωνικό 

σύνολο. Σήµερα, το Ίδρυµα αποτελεί τον «φορέα» µέσω του οποίου ο Όµιλος Λανίτη και οι 

θυγατρικές του εταιρείες στηρίζουν και προσφέρουν στην κοινωνία µέσω ενός 

συγκεκριµένου σχεδίου δραστηριοτήτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Το πλάνο 

ενεργειών ΕΚΕ του Ιδρύµατος επεκτείνεται στους τοµείς της υγείας, της παιδείας και του 

πολιτισµού.»


