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«Η Korantina Homes τα τελευταία χρόνια έχει χαράξει 
μια εκπληκτική πορεία και τα σχέδιά μας για την επόμενη 
χρονιά θα ενισχύσουν περαιτέρω την πορεία αυτή», τονίζει 
σε συνέντευξη που παραχωρεί στο περιοδικό Economy 
Today ο CEO της εταιρείας, Γιώργος Ιωάννου. 
Φανερά αισιόδοξος για τους μετέπειτα σχεδιασμούς της 
Korantina Homes, ο κ. Ιωάννου σημειώνει πως εντός 
του 2021 αναμένεται η επίσημη έναρξη της λειτουργίας 
του πολυτελέστατου ξενοδοχείου στο Cap St. Georges, το 
οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό ανέγερση, καθώς και 
η εισαγωγή στην αγορά ενός καινούργιου παραθαλάσσιου 
οικιστικού resort, του Royal Bay Resort.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Ο CEO της 
KOrantina 

HOmEs, ΓιώρΓος 
ιώάννου, μιλά 
γιά τά πΟλυτελη 
εργά τΟυ ΟμιλΟυ 

κάι κάτάθετει 
τις άπΟψεις τΟυ 

γιά τΟ πώς η 
κυπρΟς μπΟρει 
νά πρΟςελκυςει 
περιςςΟτερΟυς 

επενδυτες.

ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΣ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
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Πώς αντιμετώπισε η Korantina 
Homes τις εξελίξεις με την παν-
δημία του COVID-19 και πόσο 
επηρέασε τις εργασίες σας το 
lockdown;

η πανδημία ήταν και είναι ένα γεγονός που μας ανά-
γκασε να ζήσουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, τόσο 
σε ατομικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. με 
πρωταρχικό μέλημά μας την προστασία της υγείας των 
εργαζομένων, των πελατών μας και των οικογενειών 
τους, η εταιρεία μας ακολούθησε πιστά τις οδηγίες που 
εξέδωσε η κυπριακή κυβέρνηση και το υπουργείο 
υγείας και μέσα σε αυτά τα πλαίσια προσαρμόστηκαν 
και οι εργασίες της εταιρείας μας. τα τμήματα που 
μπορούσαν να λειτουργήσουν συνέχισαν ομαλά τη 
λειτουργία τους, έπειτα από κάποιες ρυθμίσεις που 
έγιναν, όπως την ένταξη της εργασίας από το σπίτι, των 
τηλεδιασκέψεων και των βιντεοκλήσεων. 
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Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για την κυπριακή 
οικονομία και δη για τον τομέα των ακινήτων; Για 
ποιου είδους ακίνητα θεωρείτε ότι θα υπάρξει η 
μεγαλύτερη ζήτηση τα επόμενα χρόνια;
καθώς η πανδημία έχει πάρει παγκόσμιες διαστάσεις, έχει 
επηρεάσει τόσο τον τομέα των ακινήτων όσο και τους 
υπόλοιπους τομείς της οικονομίας. Βλέποντας όμως το 
αγοραστικό ενδιαφέρον που υπάρχει από μέρους των 
ξένων επενδυτών, μπορούμε να πούμε με σιγουριά 
πως, μετά την εξεύρεση εμβολίου και το άνοιγμα των 
συνόρων από όλες τις χώρες, θα επέλθει η ανάκαμψη. 
λαμβάνοντας υπόψη όμως το πώς επηρεάστηκε ευρύ-
τερα η οικονομία, η χώρα θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει 
προκλήσεις και θεωρώ πως η ανάκαμψή της θα αρχίσει 
από τα μέσα του 2021, ενώ η πλήρης αποκατάσταση της 
οικονομίας στους πρότερους ρυθμούς της θα χρειαστεί 
περισσότερο χρόνο, ίσως μέχρι το 2025. η ζήτηση για 
ακίνητα στην κύπρο θα συνεχιστεί και κυρίως για πο-
λυτελή ακίνητα, τα οποία, όπως έχουμε δει τα τελευταία 
χρόνια, έχουν ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση, κυρίως από 
ξένους επενδυτές.
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Πώς προχωρούν οι σχεδιασμοί σας για το Cap 
St. Georges; Μιλήστε μας λίγο για το έργο.
Το διεθνώς πολυβραβευμένο Cap St. Georges 
είναι ο σημαντικότερος σταθμός στην πορεία 
της εταιρείας μας. Είναι το μεγαλύτερο παραθα-
λάσσιο οικιστικό resort στην Κύπρο και ένα από 
τα μεγαλύτερα της Μεσογείου, σε μια ειδυλλι-
ακή τοποθεσία απαράμιλλης ομορφιάς, με τα 
πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα της Μεσογείου. 
Αποτελείται από 200 επαύλεις και ένα πολυ-
τελές clubhouse, με εστιατόριο και bar, spa, 
γυμναστήριο, υπηρεσίες φροντίδας κήπου και 
πισίνας, υπηρεσίες καθαριότητας και λιμουζίνας, 
babysitting, γήπεδα άθλησης, παιδότοπους, 
horse riding, θαλάσσια αθλήματα, ποδηλασία, 
ελικοδρόμιο και φυσικά 24ωρη υπηρεσία ασφα-
λείας. Το μοναδικό αυτό resort έχει κεντρίσει το 
ενδιαφέρον αρκετών celebrities και διεθνούς 
φήμης jetsetters, πολλοί από τους οποίους 
έχουν ήδη προχωρήσει στην αγορά κατοικιών. 
Το Cap St. Georges Hotel είναι μια πεντάστερη 
ξενοδοχειακή μονάδα που βρίσκεται εντός του 
Cap St. Georges Resort, ακριβώς δίπλα στην 
πλατεία, και η οποία θα αποτελέσει σημείο ανα-
φοράς στην ξενοδοχειακή βιομηχανία της χώ-
ρας, καθώς απευθύνεται σε υψηλών απαιτήσεων 

τουρισμό. Το υπερπολυτελές ξενοδοχείο είναι 
υψηλότατων προδιαγραφών όσον αφορά τον 
σχεδιασμό, τη λειτουργικότητα και φυσικά την 
πολυτέλεια και αποτελείται από 206 σουίτες, 
όλες με απρόσκοπτη θέα προς τη θάλασσα. Το 
ξενοδοχείο θα προσφέρει υπηρεσίες και εγκατα-
στάσεις όπως ακαδημίες ποδοσφαίρου και αντι-
σφαίρισης, waterpark, ολυμπιακών διαστάσεων 
πισίνα, μεγάλες πλατείες οι οποίες θα διαθέτουν 
εμπορικά καταστήματα και χώρους εστίασης και 
φιλοξενίας, και ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα 
ευεξίας στην Κύπρο. Εντός του resort βρίσκε-
ται και ένα τεράστιας έκτασης περιβόλι που θα 
παράγει προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, τα 
οποία θα μπορούν να απολαμβάνουν τόσο οι 
ιδιοκτήτες επαύλεων όσο και οι φιλοξενούμενοι 
της ξενοδοχειακής μονάδας.

ΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΜΑΣ
Ποια είναι τα σχέδια της Korantina Homes για την 
περίοδο 2020-2021; Τι θα πρέπει να αναμένουν 
οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές; 
η Korantina Homes τα τελευταία χρόνια έχει χαράξει 
μια εκπληκτική πορεία και τα σχέδιά μας για την επόμενη 
χρονιά θα ενισχύσουν περαιτέρω την πορεία αυτή. κατ’ 
αρχάς, εντός του 2021 αναμένουμε την επίσημη έναρξη 
λειτουργίας του πολυτελέστατου ξενοδοχείου της στο 
Cap st. Georges, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό 
ανέγερση, καθώς επίσης και την εισαγωγή στην αγορά 
ενός καινούργιου παραθαλάσσιου οικιστικού resort, που 
θα παρέχει την πολυτέλεια και τις υπηρεσίες πεντάστερου 
ξενοδοχείου, ακολουθώντας τη φιλοσοφία που χαρακτηρί-
ζει κάθε προϊόν της εταιρείας μας. το καινούργιο οικιστικό 
resort, το royal Bay resort, σχεδιάζεται σε μια μεγάλη 
παραθαλάσσια έκταση γης σε κεντρικό σημείο της πάφου 
και θα αποτελείται από παραθαλάσσια διαμερίσματα και 
επαύλεις, καθώς και από clubhouse, μέσω του οποίου 
θα παρέχονται οι διάφορες υπηρεσίες.

Με ποιο τρόπο επιχειρείτε να είστε σε επαφή με 
τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και πόσο μεγάλο 
πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι είναι δύσκολη 
η φυσική τους παρουσία στην Κύπρο; 
Όπως ήταν φυσικό, η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν τα 
εμπόδια στη φυσική παρουσία των επενδυτών, γιατί, 
όπως αντιλαμβάνεστε, ένας πιθανός επενδυτής σίγουρα 
επιθυμεί να ταξιδέψει στην κύπρο για να μπορέσει να 
δει από κοντά και να αποφασίσει για την επένδυσή του. 
η εταιρεία μας προσαρμόστηκε άμεσα στα νέα δεδομένα 
και έχει προχωρήσει στη δημιουργία άλλων καναλιών 
προώθησης. με τη βοήθεια της τεχνολογίας, δημιουργή-
σαμε οπτικό υλικό και πλατφόρμες ψηφιακής ξενάγησης 
των έργων μας και έχουμε καταφέρει να προσελκύσουμε 
πολλούς επενδυτές, οι οποίοι ήδη προχώρησαν σε αγορές 
πολυτελών επαύλεων μέσα σε αυτό το διάστημα.

ςτη Βουλή βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για το 
Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. Πώς αποτιμάτε 
τη συνεισφορά του στην κυπριακή οικονομία; 
άποδεδειγμένα, το επενδυτικό πρόγραμμα αποτελεί πόλο 
έλξης για ξένους επενδυτές, οι οποίοι έχουν ως πρωταρχι-
κό σκοπό την απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας μέσα 
από την αγορά πολυτελών επαύλεων, αλλά και σε μετέπειτα 
στάδιο πολλοί εξ αυτών προχωρούν σε περαιτέρω επεν-
δύσεις, ενώ κάποιοι από αυτούς επιλέγουν την κύπρο και 
ως φορολογικό προορισμό. Οι επενδυτές που έρχονται 
τα τελευταία χρόνια στην κύπρο διαθέτουν τα κεφάλαια 
για άμεση επένδυση, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο 

άμεση διάθεση οικονομικού κεφαλαίου στην κυπριακή 
αγορά, σε αντίθεση με αγοραστές των προηγούμενων 
δεκαετιών, οι οποίοι προχωρούσαν σε σύναψη δανείων 
για την ολοκλήρωση της επένδυσής τους, επιβαρύνοντας 
με αυτόν τον τρόπο την οικονομική δύναμη των κυπριακών 
τραπεζών. ώς εκ τούτου, η συνεισφορά του προγράμματος 
στην κυπριακή οικονομία είναι τεράστια και καθοριστική και 
επομένως επιβάλλεται να διατηρηθεί και να ενισχυθεί με 
κάθε δυνατό τρόπο. πρόσφατα, η κυβέρνηση αναγκάστηκε 
να λάβει κάποια μέτρα, ορίζοντας πιο αυστηρά πλαίσια 
για το επενδυτικό πρόγραμμα, τα οποία και αναμένεται 
να εγκριθούν τις επόμενες μέρες από την Ολομέλεια 
της Βουλής. εμείς θα καλωσορίσουμε τα συγκεκριμένα 
μέτρα εφόσον ενισχύουν το πρόγραμμα, αλλά την ίδια 
ώρα πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να εκσυγχρονιστούν οι 
διαδικασίες, ελαχιστοποιώντας τη γραφειοκρατία, και να 
επανδρωθούν αναλόγως τα διάφορα τμήματα, ούτως 
ώστε οι αιτήσεις να εξετάζονται χωρίς καθυστερήσεις 
και να μειωθεί ο χρόνος αναμονής των επενδυτών, κάτι 
που θα ενίσχυε περαιτέρω την εμπιστοσύνη τους και θα 
καθιστούσε το πρόγραμμα πιο ανταγωνιστικό.

Ποια άλλα κίνητρα πιστεύετε ότι θα πρέπει να 
δοθούν για ενίσχυση του τομέα των ακινήτων και 
για προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων; 
πέρα από την ενίσχυση του επενδυτικού προγράμματος, 
θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να δοθούν επι-

«ΒλεπΟντάς 
τΟ άγΟράςτικΟ 

ενδιάφερΟν 
πΟυ υπάρχει 
άπΟ μερΟυς 
τών ξενών 
επενδυτών, 
μπΟρΟυμε 
νά πΟυμε 

με ςιγΟυριά 
πώς, μετά 

την εξευρεςη 
εμΒΟλιΟυ κάι 

τΟ άνΟιγμά τών 
ςυνΟρών άπΟ 

Ολες τις χώρες, 
θά επελθει η 
άνάκάμψη»

«τΟ διεθνώς 
πΟλυΒράΒευμενΟ 
Cap st. GEOrGEs 

εχει κεντριςει 
τΟ ενδιάφερΟν 

άρκετών CElEBritiEs 
κάι διεθνΟυς 

φημης jEtsEttErs, 
πΟλλΟι άπΟ τΟυς 

ΟπΟιΟυς εχΟυν ηδη 
πρΟχώρηςει ςτην 
άγΟρά κάτΟικιών»

πλέον κίνητρα, κυρίως φορολογικά. Ένα παράδειγμα θα 
ήταν η επαναφορά του μέτρου για κατάργηση των κεφα-
λαιουχικών κερδών για ακίνητα που θα αγοραστούν το 
2020. άυτό πιστεύω ότι είναι ένα πολύ ισχυρό κίνητρο, 
αφού θα βοηθήσει ιδιαίτερα τις πωλήσεις ακινήτων για 
το υπόλοιπο της χρονιάς που μας απομένει. επιπλέον, οι 
υπόλοιπες κρατικές υπηρεσίες που έχουν άμεση σχέση 
με τον τομέα των ακινήτων θα μπορούσαν να εκσυγ-
χρονιστούν με τέτοιο τρόπο, ώστε πολλές διαδικασίες 
να ολοκληρώνονται ηλεκτρονικά και έτσι να μειώνεται ο 
χρόνος αναμονής για οποιεσδήποτε εγκρίσεις. 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΗ
Ποιες δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
αναπτύσσει η Korantina Homes;
η Korantina Homes δεν επικεντρώνεται μόνο στις ανάγκες 
των ξένων επενδυτών, αλλά συνεισφέρει έμπρακτα και 
στην τοπική κοινωνία. η εταιρεία μας έχει βοηθήσει στην 
ανέγερση του paphos innovation institute, του οποίου 
η δημιουργία αποτελεί μεγάλο επίτευγμα για την πόλη 
της πάφου. επίσης, είναι κύριος χορηγός διάφορων 
φιλανθρωπικών οργανώσεων αλλά και των γυναικείων 
και ανδρικών ομάδων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης 
και πετοσφαίρισης της πάφου, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
ομάδες παίδων, στηρίζοντας και βοηθώντας έτσι τους 
νέους να μείνουν μακριά από τη μάστιγα της εποχής μας, 
τα ναρκωτικά. ET

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ 
Cap St. GeorGeS


