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ο 2018 υπήρξε έτος ανάπτυ-
ξης για την Κύπρο, με μεγάλη 
συνεισφορά από τον τομέα 
των υπηρεσιών, τον τουρισμό 
και την ανάπτυξη γης αλλά και 

σημαντικά βήματα προς την περαιτέρω ομαλοποί-
ηση του τραπεζικού συστήματος και απεξάρτησή 
του από τα προβλήματα των τελευταίων ετών.  Η 
δραστική μείωση των προβληματικών δανείων 
στο σύστημα και οι θετικές  επιδόσεις της οικονο-
μίας οδήγησαν σε μια άλλη εξαιρετικά σημαντική 
εξέλιξη που ήταν η επαναφορά της οικονομίας 
σε επενδυτική βαθμίδα από τους οίκους αξιολό-
γησης κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, κάτι 
το οποίο αποτυπώνεται θετικά και στο κόστος 
δανεισμού της χώρας. 

Οι βάσεις για ένα επιτυχημένο 2019 έχουν 
τεθεί. Παρόλα αυτά οι προκλήσεις που χρήζουν 
προσεκτικής διαχείρισης υπάρχουν, όπως η ανά-
γκη περαιτέρω αποκλιμάκωσης του επιπέδου των 

προβληματικών δανείων στο σύστημα, η μείωση 
του ψηλού επιπέδου του ιδιωτικού χρέους, η απε-
ξάρτηση από ευάλωτους τομείς της οικονομίας, η 
καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και 
η προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της καινο-
τομίας και της τεχνολογίας που οδηγούν σε πιο 
σύγχρονη και διαφοροποιημένη οικονομία.

Για τον Όμιλο MAP S.Platis, το 2018 υπήρξε 
έτος-σταθμός κατά το οποίο τέθηκαν οι βάσεις για 
την περαιτέρω επέκταση του Ομίλου. Ο Όμιλος 
σήμερα κατέχει ηγετική θέση και αναγνωρίζεται 
διεθνώς για την εξειδίκευσή του σε θέματα κανο-
νιστικής συμμόρφωσης στα χρηματοοικονομικά 
και σε συναφείς υπηρεσίες, όπως αδειοδότη-
ση από εποπτικές αρχές, υπηρεσίες εσωτερικού 
ελέγχου, υπηρεσίες κεφαλαιακής επάρκειας και 
διαχείρισης κινδύνων, υπηρεσίες ανθρώπινου 
δυναμικού, υπηρεσίες κανονιστικής τεχνολογίας 
και υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Ο Όμιλος MAP S.Platis παρέχει μεταξύ άλ-
λων υποστήριξη σε τράπεζες, εποπτικές αρχές, 

επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσίων 
που επικεντρώνονται σε διάφορα πεδία των χρη-
ματοοικονομικών, συλλογικά επενδυτικά σχέδια 
διαφόρων μορφών και διαχειριστές τέτοιων σχε-
δίων και ιδρύματα πληρωμών. Οι πλείστοι πελά-
τες του Ομίλου είναι διεθνείς όμιλοι με παρουσία 
σε αριθμό χωρών εντός και εκτός Ευρώπης, με 
πολλούς εξ αυτών να είναι εισηγμένοι σε διεθνείς 
κεφαλαιαγορές.

Κατά το 2019, αναμένουμε ότι ο κλάδος 
των υπηρεσιών κανονιστικής συμμόρφωσης θα 
συνεχίσει την ανοδική τάση διεθνώς, η οποία 

υποστηρίζεται από την εισαγωγή ολοένα και πε-
ρισσότερων εποπτικών υποχρεώσεων σε ευρω-
παϊκό και όχι μόνο επίπεδο. Ο μεγάλος αριθμός 
εξειδικευμένων επαγγελματιών συμβούλων μας 
προερχόμενων από ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊ-
κών προσόντων και επαγγελματικών εμπειριών, 
η εκτεταμένη εμπλοκή μας σε υποθέσεις με επο-
πτικές αρχές, το διεθνές δίκτυο συνεργατών μας 
καθώς και το βάθος της εμπειρογνωμοσύνης και 
γνώσης που έχει αναπτυχθεί με το εύρος και βά-
θος του πελατολογίου μας διαχρονικά, μας κα-
θιστά ιδανικό εταίρο για την παροχή λύσεων στα 
συγκεκριμένα θέματα, κάτι το οποίο αναμένουμε 
να τύχει ακόμα μεγαλύτερης αναγνώρισης κατά 
το επόμενο έτος. Η παροχή τεχνικής υποστήριξης 
προς εποπτικές αρχές αποτελεί σφραγίδα για την 
ποιότητα και αξιοπιστία των υπηρεσιών μας.

Ταυτόχρονα, καταγράφουμε ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον για υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, 
τάση η οποία πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει και 
εντός του 2019. Εδώ και δύο περίπου έτη, ο 

Όμιλος δραστηροποιείται με μεγάλη επιτυχία σε 
αντίστοιχες υπηρεσίες μέσω της MGR Human 
Resources Ltd (MGR), η οποία κατέχει άδεια 
γραφείου εξευρέσεως εργασίας και άδεια επι-
χείρησης προσωρινής απασχόλησης. Πέραν 
αρκετών έργων που σχετίζονται με την εξεύρε-
ση κατάλληλου προσωπικού για πελάτες, κατά 
το 2018 η MGR κέρδισε και το διαγωνισμό για 
την παροχή υπηρεσιών προσωρινής απασχό-
λησης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης 
Ασύλου για τέσσερα έτη. Στρατηγικός στόχος 
του Ομίλου ο οποίος έχει ξεκινήσει ήδη να υλο-
ποιείται είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας 
με έμπειρο και προσοντούχο προσωπικό, το 
οποίο θα μπορεί να διευρύνει περαιτέρω το φά-
σμα υπηρεσιών της για να καλύψει ολόκληρο 
το εύρος αναγκών των πελατών σε υπηρεσίες 
ανθρώπινου δυναμικού.

Πυλώνα ανάπτυξης για τον Όμιλο αποτελεί και 
ο τομέας της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και 
ειδικά της κανονιστικής τεχνολογίας (regulatory 
technology). Ο τομέας γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη 
διεθνώς και οδηγεί σε δραματικές αλλαγές στον 
τρόπο που θα διεξάγονται οι χρηματοοικονομικές 
εργασίες στο μέλλον. Μέσω της MAP Financial 
Technologies Ltd (MAP FinTech), ο Όμιλος έχει 
αναπτύξει τεχνολογίες και εργαλεία για υποστή-
ριξη πελατών στην αυτοματοποίηση υποβολής 
αναφορών σε εποπτικές ή φορολογικές αρχές. 
Ενδεικτικά, η MAP FinTech μπορεί να υποστηρίξει 
μεταξύ άλλων ανάγκες πελατών για αναφορές 
συναλλαγών σε σχέση με MiFIR και EMIR ή και 
αναφορές σε σχέση με CRS και FATCA.

Στη βάση των πιο πάνω πυλώνων και στρα-
τηγικών σχεδιασμών, προσβλέπουμε στο 2019 
ως ένα έτος περαιτέρω ανάπτυξης για τον Όμιλο, 
κατά το οποίο θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε 
ακόμη πιο ουσιαστικές και ολοκληρωμένες λύ-
σεις στους πελάτες μας, ανταποκρινόμενες στις 
δυναμικές απαιτήσεις των ιδίων και του τομέα 
δραστηριοποίησής τους.
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