
Είναι γενικά παραδεκτό ότι ένας κύριος παράγοντας επιτυχίας στην πολύχρονη ιστορία του Οµίλου Λανίτη, υπήρξε η διαχρονική εµπιστοσύνη που έδειχναν προς αυτόν, οι 
στρατηγικοί συνεργάτες του καθώς και σοβαροί και σηµαντικοί ξένοι επενδυτές που ήθελαν να επεκταθούν στην Κύπρο. Πιο πρόσφατο παράδειγµα οι στρατηγικές συνεργασίες 
του µε τον Μαλτέζικο Όµιλο Alf Mizzi, ο οποίος ξεκίνησε συνεργασίες και κοινές επενδύσεις µε τον Όµιλο Λανίτη τα τελευταία 3 χρόνια. 
Σε πρόσφατο δηµοσίευµα µε τίτλο «Οι µεγάλες Μαλτέζικες επενδύσεις στην Κύπρο» ο Reporter.com.cy παρουσιάζει τις συνεργασίες του Μαλτέζικου Οµίλου στην  Κύπρο. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι δύο από τις πιο σηµαντικές συνεργασίες του στην Κύπρο είναι µε τον Όµιλο Λανίτη. 
Παραθέτω πιο κάτω χαρακτηριστικό απόσπασµα από το δηµοσίευµα – αφιέρωµα του Reporter: «Νέες επενδυτικές σχέσεις µε την Μάλτα έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια 
καθώς από την µικρότερη, βάσει πληθυσµού, χώρα της Ε.Ε. η Κύπρος έχει προσελκύσει ισχυρές εταιρείες και επενδύσεις.  Ο µαλτέζικων συµφερόντων Όµιλος Alf Mizzi έκανε 
την αρχή στα τέλη του 2018 και ακολούθησε η Malta Lines µέσα στο 2020 ενώ πρόσφατα έγινε γνωστό ότι στην Κύπρο επεκτείνεται και ο µαλτέζικος όµιλος λιανικού εµπορίου 
Hudson.
Πιο πρόσφατη επένδυση του Οµίλου Alf Mizzi ήταν στις αρχές του 2020, όπου ο Όµιλος εδραίωσε την παρουσία του στην Κύπρο µε τη συµµετοχή του στο µεγαλεπήβολο 
αναπτυξιακό έργο του Οµίλου Λανίτη στη δυτική Λεµεσό, Limassol Greens Golf Resort. Ο όµιλος µαζί µε άλλους ξένους επενδυτές συµµετέχει µε ποσοστό ύψους 50% στο 
αναπτυξιακό έργο.
Προηγουµένως, στα τέλη του 2018 εγκαινίασε στη Λεµεσό το εστιατόριο/ πιτσαρία Vecchia Napoli (τώρα γνωστό ως Ciao Napoli), σε συνεργασία µε την Carob Mill Restaurants 
του Οµίλου Λανίτη, καθώς επίσης και το Homemate στη Λακατάµια.
To 2019 o όµιλος επέλεξε να επενδύσει στην Tryfon Tseriotis Ltd, συµµετέχοντας στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, η οποία ασχολείται µε την εµπορία καταναλωτικών 
αγαθών. Ο όµιλος Alf Mizzi & Sons ιδρύθηκε το 1915 και αποτελεί µέχρι και σήµερα οικογενειακή επιχείρηση και ένα από τους µεγαλύτερους επιχειρηµατικούς οµίλους της 
Μάλτας, ο οποίος δραστηριοποιείται στους κλάδους Εµπορίας Καταναλωτικών Αγαθών, Λιανικού Εµπορίου, Ακινήτων, Βιοµηχανίας, Εστίασης και Ξενοδοχείων, σε Μάλτα, 
Ρουµανία, Ιταλία, Λιβύη, Μαρόκο και Κύπρο.» 

Αντώνης Παπάς
∆ιευθυντής Marketing και Επικοινωνίας Οµίλου Λανίτη     

Το Limassol Greens αποτελεί ένα από τα πολύ αναµενόµενα και σηµαντικότερα 
αναπτυξιακά έργο της Κύπρου. Ένας νέος προορισµός αναψυχής, τόσο για 
ιδιοκατοίκηση όσο και για επένδυση, λόγω της τοποθεσίας αλλά και του θεµατικού 
του αναπτυξιακού τύπου. Το έργο αποτελεί τη νέα µεγάλη επένδυση του Οµίλου 
Λανίτη, στην οποία συµµετέχει εξ ηµισείας µε οµάδα επενδυτών από τη Μάλτα. 
Ένα από τα πιο πρωτότυπα στοιχεία του Limassol Greens, το οποίο έχει σχεδιαστεί 
από τον Luciano Mazza, Director of Hospitality Design του διεθνούς 
αρχιτεκτονικού γραφείου HKS, είναι το γεγονός ότι αποτελεί το πρώτο έργο που 
αφορά οικιστικό θέρετρο γκολφ και spa, το οποίο αναπτύσσεται σε πόλη, 
προσφέροντας έτσι µια καταπράσινη όαση µε πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη. 
Καταλαµβάνοντας συνολική έκταση 1,4 εκατοµµυρίων τ.µ., το έργο Limassol 
Greens θα περιλαµβάνει ένα γήπεδο γκολφ 18 οπών διεθνών προδιαγραφών, 
υπερσύγχρονο clubhouse, 500 επαύλεις και 250 διαµερίσµατα, η ανάπτυξη των 
οποίων θα διαχωριστεί σε διαφορετικές χρονικές φάσεις. Περιλαµβάνει 
παράλληλα, εµπορικές εγκαταστάσεις, όπως καταστήµατα, εστιατόρια και καφέ, 
καθώς επίσης  κέντρο ευεξίας µε εξωτερική πισίνα, εγκαταστάσεις σπα, 
γυµναστήριο, υπαίθριους χώρους για γιόγκα και διαλογισµό, γήπεδα τένις και 
καλαθόσφαιρας, ποδηλατόδροµους, παιδότοπους, υπαίθριο αµφιθέατρο καθώς 
και ένα πλούσιο βοτανόκηπο. 
Το θέρετρο βρίσκεται δίπλα στην αµµώδη παραλία του Lady’s Mile, ενώ προσφέρει 
εύκολη πρόσβαση στον αυτοκινητόδροµο και σε ιδιωτικά σχολεία. Το Limassol 
Greens γειτνιάζει επίσης µε το µεγαλύτερο καζίνο-θέρετρο της Μεσογείου, ενώ η 
Μαρίνα Λεµεσού, το σηµείο-ορόσηµο της πόλης, αλλά και το κοσµοπολίτικο κέντρο
της απέχουν µόλις 10 λεπτά, οδικώς.
Κληθείς να σχολιάσει για το έργο,  ο κος Γιώργος Γεωργίου ∆ιευθυντής Μάρκετινγκ 
 

Ξεκίνησαν οι πωλήσεις περιορισµένου 
αριθµού οικοπέδων στο Limassol Greens.
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και  Επικοινωνίας του Limassol Greens ανέφερε σχετικά: «Όταν ξεκίνησε να δηµιουργείται το 
καταπληκτικό αυτό οικιστικό θέρετρο γκολφ θέλαµε να ξεπεράσουµε τα συµβατικά όρια, 
προσφέροντας µια ακαταµάχητη επενδυτική ευκαιρία και ένα ειδυλλιακό περιβάλλον µέσα 
στην πόλη, που θα προσφέρει έναν πραγµατικά απαράµιλλο τρόπο ζωής.  
«Έχουµε πετύχει αυτό το σκοπό», πρόσθεσε  ο κος Γεωργίου «να δηµιουργήσουµε ένα 
απροσδόκητα καταπράσινο τοπίο, ένα γαλήνιο, χαλαρωτικό σκηνικό που απέχει µόλις λίγα 
λεπτά από τη γεµάτη ενέργεια και ολοζώντανη κουλτούρα του κέντρου της πόλης της Λεµεσού, 
και πολύ κοντά στη θαυµάσια ακτογραµµή µε τις ατέλειωτες αµµουδερές παραλίες και τα 
κρυστάλλινα γαλανά νερά».
Παράλληλα, αυτή την περίοδο, η ιδιοκτήτρια εταιρεία Lanitis Golf Public Co Ltd προχώρησε µε 
διάθεση στην αγορά ενός προκαθορισµένου αριθµού οικοπέδων, παραχωρώντας χρονική 
προτεραιότητα σε δυνητικούς αγοραστές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν και να κτίσουν τη 
δική τους κατοικία, είτε βάσει των προσωπικών τους δεδοµένων και προδιαγραφών 
ακολουθώντας πάντα τα αρχιτεκτονικά πρότυπα του έργου ή επιλέγοντας από την ειδικά 
επιλεγµένη συλλογή σχεδίων του Limassol Greens. Οι πωλήσεις των οικοπέδων 
ακολούθησαν µία πολύ θετική πορεία, δείχνοντας τις προοπτικές του έργου.  
Το Limassol Greens αναπτύσσεται από την Lanitis Golf Public Co Ltd – η οποία ανήκει κατά 
50% στον Όµιλο Λανίτη και κατά 50% σε οµάδα Μαλτέζων επενδυτών - ενώ τις πωλήσεις του 
έργου ανέλαβε αποκλειστικά η Cybarco Development. 



Οι πολυπληθείς και πιστοί φίλοι των βραβευµένων εστιατορίων της Carob Mill Restau-
rants, Artima, Draught, Yabashi και Ciao Napoli, συνέχισαν να απολαµβάνουν τα 
αγαπηµένα τους πιάτα ακόµη και στη διάρκεια της πανδηµίας και την περίοδο που όλα τα 
εστιατόρια ήταν κλειστά. 
Τα εστιατόρια της Carob Mill Restaurants, µε τη µακρόχρονη εµπειρία και παράδοση στην 
παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στον τοµέα της εστίασης και της διοργάνωσης 
εκδηλώσεων, προσαρµόστηκαν έγκαιρα και άµεσα στις νέες συνθήκες που 
επιβλήθηκαν στην αγορά λόγω κορωνοϊού. Μετέφεραν δηλαδή την πολύχρονη εµπειρία 
τους και την ποιότητα των φαγητών και υπηρεσιών που προσφέρουν, µέσω της 
υπηρεσίας Delivery και Take Away. 
Ολόκληρο το µενού των εστιατορίων Artima, Draught, Yabashi και Ciao Napoli 
προσφέρεται µε διάφορους εναλλακτικούς τρόπους της υπηρεσίας Delivery και Take 
Away της Carob Mill Restaurants, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους πελάτες της να 
απολαµβάνουν µία µεγάλη ποικιλία διαφορετικών ειδών «κουζινών» και πιάτων στο 
δικό τους χώρο. Η πιο πάνω υπηρεσία της εταιρίας προσφέρεται είτε απευθείας 
τηλεφωνικώς (25 430820), είτε µέσω της νέας δικής της on-line πλατφόρµας 
παραγγελιών που δηµιουργήθηκε πρόσφατα στην ανανεωµένη ιστοσελίδα της 
(www.carobmill-restaurants.com). Επίσης, η υπηρεσία Delivery προσφέρεται και µέσω 
των γνωστών ψηφιακών πλατφορµών Foody και Bolt. Σύντοµα, η εταιρία θα προσφέρει 
τα αγαπηµένα πιάτα των εστιατορίων της µε την υπηρεσία Delivery και µέσω της δικής 
της εφαρµογής (App) για κινητά τηλέφωνα, συµπληρώνοντας έτσι µία σειρά 
επαγγελµατικών, ψηφιακών «εργαλείων» για την εξυπηρέτηση των πελατών και φίλων 
της. 

Ακόµη και στην περίοδο του lock down
η Carob Mill Restaurants συνέχισε να εξυπηρετεί τους πελάτες της

Νέο εργοστάσιο επεξεργασίας λυµάτων στη δυτική 
Λεµεσό από την κοινοπραξία Cybarco-Kruger JV

Το ίδρυµα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη συνεχίζει την κοινωφελή δράση του προσφέροντας 

και στηρίζοντας την τοπική κοινωνία, µέσα από δράσεις που σκοπό έχουν συνεισφέρουν 

σε τοµείς όπως η παιδεία, ο πολιτισµός και η υγεία.

Μέσα στο πιο πάνω πλαίσιο το Ίδρυµα ήρθε σε συµφωνία µε το ραδιοσταθµό της 

Λεµεσού, Κανάλι 6, και για ολόκληρη τη φετινή χρονιά θα στηρίξει την παραγωγή και 

ραδιοφωνική µετάδοση της εκποµπής «Η Κύπρος έναν αιώνα πριν». Η εκποµπή 

µεταδίδεται καθηµερινά στις 6:30 και 7:30 το πρωί και παρουσιάζει ολιγόλεπτες αναφορές 

σε σηµαντικά γεγονότα της ιστορίας της Κύπρου που σηµάδεψαν τον πολιτισµό, την 

παιδεία, την υγεία και την καθηµερινότητα της κοινωνίας της Κύπρου. Η παραγωγή 

ετοιµάζεται σε συνεργασία του Καναλιού 6 µε τον ∆ιευθυντή του Αρχείου του ∆ήµου 

Λεµεσού.

Υπενθυµίζεται ότι το Ίδρυµα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη αποτελεί το θεσµό µέσω του 

οποίου εκφράζεται η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των εταιριών του Οµίλου Λανίτη.

www.lanitisfoundation.org  #Evagorasandkathleenlanitisfoundation

      

Προχωρούν κανονικά οι εργασίες κατασκευής του µεγάλου και σηµαντικού έργου υποδοµής του νέου 

εργοστασίου επεξεργασίας λυµάτων στη ∆υτική Λεµεσό από την κοινοπραξία Cybarco-Kruger JV. Πρόκειται 

για ένα έργο που θα ανακουφίσει όχι µόνο την περιοχή της ∆υτικής Λεµεσού αλλά ολόκληρης της πόλης και θα 

συµβάλει στην εξυπηρέτηση όλων των αναπτυξιακών έργων που βρίσκονται ή αναγείρονται τώρα στην 

περιοχή όπως το My Mall, το Casino Resort, το Limassol Greens και άλλα µικρότερα έργα.  Οι Εργασίες 

πολιτικής µηχανικής πλησιάζουν υψηλά ποσοστά ολοκλήρωσης. Εδώ και έξι µήνες βρίσκονται σε πλήρη 

εξέλιξη µηχανολογικές εγκαταστάσεις, ενώ ξεκίνησαν εντός του Ιανουαρίου 2021 και οι ηλεκτρολογικές 

συνδέσεις των µηχανηµάτων µε τους τοπικούς πίνακες. Μέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2021 θα ξεκινήσουν τα 

έργα εσωτερικής οδοποιίας µαζί µε τις εξωτερικές οδεύσεις για τα καλώδια σύνδεσης των Μονάδων. 

Τον Ιανουάριο 2021 επίσης, ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του αντλιοστασίου του επεξεργασµένου νερού – 

αρµοδιότητας του ΤΑΥ – το οποίο θα διανέµει το επεξεργασµένο νερό για πότισµα και για τον εµπλουτισµό του 

υδροφόρου ορίζοντα στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής Λεµεσού.

«Η Κύπρος ένα αιώνα πριν» από το
 Ίδρυµα Ευαγόρα και Κάθλην Λανίτη

#lanitisgroup #Evagorasandkathleenlanitisfoundation



Μία δεκαετία µετά την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών του, το έργο της πρώτης superyacht µαρίνας στην Κύπρο πλησιάζει στο τέλος του. Η τελευταία οικιστική φάση της 

Μαρίνας Λεµεσού "Castle Residences”, µε τα µοναδικά διαµερίσµατα πάνω στη θάλασσα, θα ολοκληρωθεί σε λίγες εβδοµάδες και θα παραδοθεί στους ιδιοκτήτες του. 

Περιτριγυρισµένο από νερό, το πολυτελές σύµπλεγµα διαµερισµάτων προσφέρει µια επιλογή από διαµερίσµατα δύο, τριών, 4 υπνοδωµατίων και διώροφα µε απρόσκοπτη θέα στη 

θάλασσα, τη µαρίνα και την παραθαλάσσια πλευρά της πόλης της Λεµεσού. Βρίσκονται σε ένα ιδιωτικό νησί, προσβάσιµο από µια γέφυρα και απέχουν µόνο λίγα βήµατα από την 

παραλία της µαρίνας, τα πολυτελή εστιατόρια και τις υπόλοιπες υπηρεσίες καταστηµάτων και αναψυχής.

H παράδοση των διαµερισµάτων του "Castle Residences" θα σηµατοδοτήσει το τέλος ενός µοναδικού ταξιδιού για την οµάδα που βρισκόταν πίσω από την υλοποίηση του έργου 

ορόσηµο για την πόλη της Λεµεσού και την Κύπρο γενικότερα. Ως πολυβραβευµένος προορισµός, η Μαρίνα Λεµεσού είναι η µόνη µαρίνα στην Κύπρο µε «Γαλάζια Σηµαία» και 

βραβευµένη µε το «5 Gold Anchor Platinum Award» την ψηλότερη διάκριση για µαρίνες παγκοσµίως, για την παροχή υπηρεσιών και εγκαταστάσεων εξαιρετικού επιπέδου. 

Πρόσφατα, στο έργο απονεµήθηκε και το πρώτο βραβείο της κατηγορίας «Land Development Company Project» του θεσµού «Cyprus Architecture, Property & Interior Design 

Awards», το οποίο επιβραβεύει τον καινοτόµο αρχιτεκτονικό σχεδιασµό και την πρωτοπορία στη µηχανική του έργου της Μαρίνας Λεµεσού.

Η Let’s Go Tours by Amathus συνεχίζοντας τη συνεργασία της µε την MSC Cruises, προσφέρει 

αριθµό απίστευτων κρουαζιέρων στις Βαλτικές πρωτεύουσες µε το ολοκαίνουργιο 

κρουαζιερόπλοιο MSC Virtuosa.

Το εντυπωσιακό MSC Virtuosa διαθέτει 19 decks, σε 331 µέτρα µήκος. Επίσης υπάρχουν διαθέσιµα 

21 µπαρ, 4 κύρια και 5 θεµατικά εστιατόρια και ένα νέο θεµατικό µπαρ. Ακόµη οι επιβάτες µπορούν 

να απολαύσουν θέατρο 945 θέσεων µε θεαµατικές παραστάσεις, 12 διαφορετικούς τύπους 

καµπινών, συµπεριλαµβανοµένων 190 οικογενειακών, 5 πισίνες, µια γέφυρα µε δοµή Ιµαλαΐων 

στο deck 19 που προσφέρει δραστηριότητες µε σχοινί 80 µέτρων πάνω από το νερό και 1.168m2 

shopping area.

Οι κρουαζιέρες προσφέρονται για την περίοδο Μαΐου – Σεπτεµβρίου 2021.

Αντίστροφη µέτρηση για την ολοκλήρωση της Μαρίνας Λεµεσού

Ολοκληρώθηκε η αναβάθµιση του κύριου αγωγού 
του αποχετευτικού συστήµατος Λεµεσού

Απίστευτες κρουαζιέρες από την Let’s Go Tours µε
 το ολοκαίνουργιο κρουαζιερόπλοιο MSC Virtuosa

Ολοκληρώθηκε τον περασµένο µήνα, το τελικό στάδιο της αναβάθµισης του κύριου αγωγού  

του αποχετευτικού συστήµατος της Λεµεσού, ο οποίος διασχίζει όλο το µήκος της παραλιακής 

λεωφόρου της πόλης. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία από την Ανάδοχο εταιρία 

Cybarco Contracting και εξειδικευµένους υπεργολάβους.

Τα έργα συντήρησης και αναβάθµισης, στόχο είχαν την προστασία εσωτερικά του κύριου 

υπονόµου µε επένδυση από πολυεστέρα, χρησιµοποιώντας ροµποτικά συστήµατα και 

εξοπλισµό της τελευταίας τεχνολογίας.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν ακολουθήθηκε η πρακτική που χρησιµοποιούταν στη δεκαετία του 

80 και 90. ∆ηλαδή οι ανοικτές ανασκαφές µε σκοπό τη συντήρηση του αγωγού, αφού η 

τοποθεσία του – κατά µήκος της παραλιακής λεωφόρου – θα προκαλούσε µεγάλη ταλαιπωρία 

στο κοινό.

Τα έργα αναβάθµισης κάλυψαν περίπου 8,5 χιλιόµετρα µήκους αποχέτευσης και 

παρεπόµενων φρεατίων.

 

#lanitisgroup #Evagorasandkathleenlanitisfoundation



«Μία φωτογραφία,
µία ιστορία»

Με την ευκαιρία της έναρξης πωλήσεων του νέου µεγάλου έργου 
Limassol Greens, το οποίο θα ανεγερθεί και θα αναπτυχθεί σε γη 
του Αγροκτήµατος Λανίτη, η φωτογραφία αριστερά παρουσιάζει τα 
γραφεία της Lanitis Farm στο Αγρόκτηµα Λανίτη, όπου στεγάζονται 
και τα προσωρινά γραφεία του Limassol Greens. Στο προαύλιο 
των γραφείων υπάρχει η προτοµή του Ν.Π. Λανίτη. 

Οι εταιρίες της Lanitis Energy 
µπαίνουν στον κόσµο των social media

Πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα επίσκεψη της οµάδας marketing των εταιριών του 
Οµίλου Λανίτη στο χώρο όπου διεξάγονται οι προκαταρτικές εργασίες ανέγερσης του 
νέου έργου Limassol Greens.
Η οµάδα ξεναγήθηκε στους χώρους του εργοταξίου από το ∆ιευθυντή marketing και 
επικοινωνίας του Limassol Greens κ. Γιώργο Γεωργίου και ενηµερώθηκε για τα 
χρονοδιαγράµµατα που ακολουθούνται για την κατασκευή του έργου.   

Από τον περασµένο Φεβρουάριο η Lanitis Energy και οι θυγατρικές της εταιρίες 
Lanitis Electrics και Lanitis Gas έχουν και ψηφιακή παρουσία στα social media µε 
τις δικές τους σελίδες.
Μπορείτε να κάνετε Like και Share στις σελίδες τους  για να µαθαίνετε άµεσα τα νέα 
τους:

Επίσκεψη της οµάδας marketing 
στο Limassol Greens

Lanitis Energy

Lanitis Electrics

Lanitis Gas - Distributors of LPG Agip - Eurogas by Petrolina

#lanitisgroup #Evagorasandkathleenlanitisfoundation


