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Έ να από τα βασικά χαρακτηριστι-
κά του Ομίλου MAP S.Platis είναι 
η εξωστρέφειά του, αναφέρει σε 
συνέντευξή του στον Φιλελεύθε-
ρο ο Δημήτρης Ταξιτάρης, Ανώτα-
τος Εκτελεστικός Διευθυντής του 

Ομίλου. « Έχοντας γραφεία σε Κύπρο, Λονδίνο, 
Ελλάδα και Μάλτα, αλλά και παρουσία σε Ισ-
ραήλ, Βέλγιο, Ιρλανδία, Βουλγαρία, Ρουμανία 
και Χονγκ Κονγκ, μέσω δικτύου συνεργατών, 
προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες και 
αποτελεσματικές λύσεις σε πάνω από χίλιες 
επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού τομέα, 
εγχώριες και διεθνείς», εξήγησε. Ως Όμιλος, 
πρόσθεσε ο κ. Ταξιτάρης, λειτουργούμε πάντο-
τε με το βλέμμα στραμμένο στο διεθνές πε-

ριβάλλον και κα-
ταθέτουμε προτά-
σεις και ιδέες που 
θα μπορούσαν 
να βοηθήσουν 
στην προσέλκυση 
επενδυτών και 
στην παραπέρα 
ανάπτυξη της κυ-
πριακής οικονομί-

ας. «Τονίζω ιδιαίτερα», ανέφερε «τη σημασία 
της συνεχούς εποπτείας τέτοιων σχημάτων, για 
τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με το 
νομοκανονιστικό πλαίσιο της Κύπρου και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς τούτο ως Όμι-
λος έχουμε πολλά να συνεισφέρουμε».

Πώς επηρεάστηκε η εταιρεία σας από 
την πανδημική κρίση; Η εποχή COVID 
σηματοδοτεί και τη μετάβαση σε μια 
νέα εποχή για τον όμιλο;
Η κρίση της πανδημίας μάς βρήκε από-

λυτα προετοιμασμένους και έτοιμους να προ-
σαρμοστούμε χωρίς προσκόμματα στις ειδικές 
συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί. Σε αυτό 
συνέβαλε το γεγονός ότι ως Όμιλος -προ της 
κρίσης- είχαμε αξιοποιήσει τις δυνατότητες 
της τεχνολογίας, δημιουργώντας σύγχρονες 
υποδομές, ενώ παράλληλα έχουμε υιοθετή-
σει και εξελίξει περαιτέρω μορφές ευέλικτης 
εργασίας. Είχαμε δηλαδή την τεχνογνωσία 
και την εργαλειοθήκη για να ανταποκριθούμε 

στις προκλήσεις. Επίσης, διαμορφώσαμε νέες 
εσωτερικές δομές, οι οποίες μας επέτρεψαν 
αφενός να συνεχίσουμε την απρόσκοπτη υπο-
στήριξη των πελατών μας και αφετέρου να 
λειτουργούμε τηρώντας με ευλάβεια όλες τις 
οδηγίες για προστασία της δημόσιας υγείας. 
Κρίσεις πάντα θα προκύπτουν, το ζητούμενο 
είναι να βρίσκουμε τρόπους να τις μετατρέ-
πουμε σε ευκαιρίες. 

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύ-
πρου εκτιμάται ότι την καθιστούν ιδα-
νικό προορισμό για τις εποπτευόμενες 
επιχειρήσεις παροχής χρηματοοικο-
νομικών υπηρεσιών. Πώς μπορεί να 
συμβάλει ο Όμιλος στην προσέλκυση 
επενδυτών για την οικονομία;
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του 

Ομίλου MAP S.Platis είναι η εξωστρέφειά του. 
Έχοντας γραφεία σε Κύπρο, Λονδίνο, Ελλάδα 
και Μάλτα, αλλά και παρουσία σε Ισραήλ, 
Βέλγιο, Ιρλανδία, Βουλγαρία, Ρουμανία και 
Χονγκ Κονγκ, μέσω δικτύου συνεργατών, 
προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες και 
αποτελεσματικές λύσεις σε πάνω από χίλιες 
επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού τομέα, 
εγχώριες και διεθνείς. Ως Όμιλος, λειτουργού-
με πάντοτε με το βλέμμα στραμμένο στο διε-
θνές περιβάλλον και καταθέτουμε προτάσεις 
και ιδέες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν 
στην προσέλκυση επενδυτών και στην παρα-
πέρα ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

Ιδιαίτερα στη μετά-Covid εποχή, η Κύπρος 
θα μπορούσε να εστιάσει ακόμα περισσότερο 
στον τομέα των Επιχειρήσεων Παροχής Επεν-
δυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΫ), των Ιδρυμάτων 
Πληρωμών και Ηλεκτρονικού Χρήματος και 
των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 
και στην προσέλκυση τέτοιων επενδυτικών 
σχημάτων. Η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, η θέση 
της χώρας μας, το ευνοϊκό και σταθερό φορο-
λογικό περιβάλλον, η κατάλληλη προσέγγιση 
των εποπτικών αρχών και η διαθεσιμότητα 
καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού μπο-
ρούν να ελκύσουν σοβαρούς επενδυτές σε 
πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, υλοποιώντας 
στρατηγικές ανάπτυξης με μεγαλύτερο βάθος 
και μόνιμο χαρακτήρα. Τονίζω ιδιαίτερα τη ση-

μασία της συνεχούς εποπτείας τέτοιων σχημά-
των για τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους 
με το νομοκανονιστικό πλαίσιο της Κύπρου 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς τούτο 
ως Όμιλος έχουμε πολλά να συνεισφέρουμε.

Μπορείτε  να μας πείτε στο σημερινό 
περιβάλλον τι ρόλο παίζουν τα θέματα 
κανονιστικής συμμόρφωσης στα χρημα-
τοοικονομικά και ποια είναι η επίδραση 
των τεχνολογικών εφαρμογών;
Η τεχνολογία αποτελεί αναμφίβολα το 

μέλλον του τομέα. Η νέα εποχή στα χρηματο-
οικονομικά πράγματα είναι ένας κόσμος ψηφι-
ακού μετασχηματισμού και συνεχών αλλαγών, 
στο επίκεντρο του οποίου βρίσκονται καινοτο-

μία και τεχνολογία. Η αξιοποίηση τεχνολογι-
κών εφαρμογών, η ευελιξία στις μορφές εργα-
σίας και η ευρηματικότητα είναι στοιχεία που 
συνθέτουν τη νέα κανονικότητα. Ταυτόχρονα, 
βλέπουμε ολοένα και περισσότερες εποπτικές 
αρχές στον ανεπτυγμένο κόσμο να επιδιώκουν 
τη διαρκή ρύθμιση και εποπτεία των αγορών, 
μέσα από μια ομοιόμορφη και συντονισμένη 
προσέγγιση. Αυτό σημαίνει ότι η κανονιστική 
συμμόρφωση, η κανονιστική τεχνολογία και οι 
σχετικές υπηρεσίες είναι άκρως απαραίτητες 
για τη λειτουργία επιχειρήσεων παροχής επεν-
δυτικών υπηρεσιών, ιδρυμάτων ηλεκτρονικού 
χρήματος, οργανισμών εναλλακτικών επενδύ-
σεων και άλλων εποπτευόμενων επιχειρήσεων 

του ευρύτερου χρηματοοικονομικού τομέα.  
Ποιο είναι το προφίλ του Ομίλου όσον 
αφορά τις δραστηριότητες, υπηρεσίες,  
πελατολόγιο, αδειοδοτήσεις και γενικά 
ποιο είναι το «μυστικό» επιτυχίας;
Ο Όμιλος MAP S.Platis κατέχει ηγετική 

θέση στην εγχώρια αγορά και αποτελεί ένα 
από τους κορυφαίους συμβουλευτικούς οί-
κους παροχής υπηρεσιών στο χρηματοοικο-
νομικό τομέα, έχοντας διεθνή αναγνώριση για 
την εξειδίκευσή του σε θέματα κανονιστικής 
συμμόρφωσης. Ως Όμιλος, παρέχουμε ολο-
κληρωμένο εύρος υπηρεσιών, που καλύπτουν 
τις σύγχρονες ανάγκες τέτοιων επιχειρήσεων, 
όπως: υπηρεσίες αδειοδότησης από εποπτι-
κές αρχές, εσωτερικού ελέγχου, κεφαλαιακής 
επάρκειας και διαχείρισης κινδύνων, επιχει-
ρησιακής ανθεκτικότητας και ασφάλειας 
πληροφοριών, διακυβέρνησης, ανθρώπινου 
δυναμικού, κανονιστικής τεχνολογίας, επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσί-
ες σε θέματα καινοτομίας. Το «μυστικό» της 
επιτυχίας είναι απλό: στον όμιλο εργάζονται 
κορυφαίοι επαγγελματίες, με πολυεπίπεδη 
κατάρτιση και ακαδημαϊκά προσόντα, που 
αξιοποιούν συσσωρευμένη εμπειρία για να 
προσφέρουν αποτελεσματικές και καινοτόμες 
λύσεις στους πελάτες μας. Είμαστε περήφανοι 
γιατί έχουμε χειριστεί την επιτυχή αδειοδό-
τηση πέραν των 300 χρηματοοικονομικών 
επιχειρήσεων, με ποσοστό επιτυχίας 100%, 
παρέχοντας παράλληλα υποστήριξη σε πάνω 
από χίλιες εποπτευόμενες επιχειρήσεις διε-
θνών δραστηριοτήτων.

Σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνι-
σμού, ποια η σημασία του εργασιακού 
περιβάλλοντος και πόση έμφαση δίνει 
ο Όμιλος σ’ αυτή την πτυχή;
Στον σύγχρονο κόσμο το υγιές εργασιακό 

περιβάλλον αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση 
για τη βιώσιμη και ισορροπημένη επιχειρη-
ματική ανάπτυξη. Είναι δείκτης ποιότητας 
μιας επιχείρησης και απτό δείγμα για τις 
προοπτικές της σε μακροπρόθεσμο ορίζο-
ντα. Στον όμιλο MAP S.Platis ακολουθούμε 
εδώ και χρόνια πολιτικές ESG, διαμορφώ-
νοντας ένα υγιές περιβάλλον εργασίας και 
σωστού επιχειρείν. Εργαζόμαστε με συνέπεια 
και επιμονή για την επίτευξη μιας εταιρικής 
κουλτούρας, η οποία προωθεί τη συμμετοχι-
κότητα και την αποδοχή της διαφορετικότη-
τας στο προσωπικό μας. Μείζονος σημασίας 
για μας είναι η τοποθέτηση των κατάλληλων 

ανθρώπων στην κατάλληλη θέση, ανεξαρτή-
τως ηλικίας, φύλου, προσανατολισμού και 
άλλων χαρακτηριστικών, με μοναδικό γνώμο-
να την προσωπικότητα, τις ικανότητες και τις 
δυνατότητες του ατόμου. Παράλληλα, έχουμε 
εγκαθιδρύσει σύγχρονες δομές ανθρώπινου 
δυναμικού, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή του 
προσωπικού μας σε κοινωνικές, αθλητικές 
και πολιτιστικές δράσεις, εντός ή εκτός του 
Ομίλου και ενισχύουμε με διάφορους τρό-
πους την κοινωνία, ενώ υιοθετούμε πρακτικές 
ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής ισορροπί-
ας στους χώρους εργασίας.  

`̀Δ. Ταξιτάρης, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του 
Ομίλου MAP S.Platis: Το ζητούμενο είναι να  βρίσκουμε 
τρόπους να μετατρέπουμε τις κρίσεις σε ευκαιρίες

Πυξίδα μας, καινοτομία και ευρηματικότητα

ΑνΑΠΤυξΗ νΕων υΠΗρΕΣιων ΚΑι ΕΜφΑΣΗ ΣΕ ΚΑινΟΤΟΜιΕΣ

Ποια είναι τα επόμενα σχέδια της εταιρείας; Τι να περιμένουμε να δούμε στο μέλλον;
Στόχος του ομίλου είναι να συνεχίσει να προσφέρει εξειδικευμένες και 

αποτελεσματικές λύσεις σε όλους τους πελάτες του, στην Κύπρο, στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς. Εξετάζουμε διαρκώς τις ευκαι-
ρίες που προκύπτουν, αναπτύσσοντας παράλληλα νέες υπηρεσίες και δίνοντας 
έμφαση σε καινοτομίες που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις 
και στις ανάγκες των πελατών μας. Καινοτομία και ευρηματικότητα αποτελούν 
φάρο και πυξίδα μας, σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Ο μάνατζερ μετατρέπει
τις κρίσεις σε ευκαιρίες

Ποιες είναι, κ. Ταξιτάρη, οι προ-
τεραιότητες ενός μάνατζερ στη 
σύγχρονη εποχή;
Επιτυχημένος μάνατζερ είναι αυτός 

ή αυτή που μπορεί να εμπνεύσει και να 
καθοδηγήσει τους συνεργάτες του στην 
επίτευξη ενός κοινού οράματος, εν μέσω 
του ρευστού περιβάλλοντος στο οποίο 
ζούμε. Αυτός που αφουγκράζεται τις ανά-
γκες της εποχής, μετατρέπει τις κρίσεις 
σε ευκαιρίες, είναι δεκτικός στις εισηγή-
σεις, στα σχόλια και στην κάθε είδους 
ανατροφοδότηση, αξιοποιεί τις ευκαιρίες 
που προκύπτουν και οδηγεί με μέτρο την 
ομάδα του σε περιόδους κρίσεων, όπως 
συμβαίνει σήμερα με την πανδημία. Επι-
πρόσθετα όμως, στη σύγχρονη εποχή, 
τα διευθυντικά στελέχη μιας εταιρείας 
οφείλουν να παρακολουθούν στενά τις 
διεθνείς εξελίξεις, να μπορούν να κοιτά-
ξουν στο μέλλον για να καθορίσουν βρα-
χυπρόθεσμη και μεσο-μακροπρόθεσμη 
στρατηγική και να δημιουργούν συνθήκες 
που προωθούν την καινοτομία, τις νέες 
ιδέες και την εφευρετικότητα. 

Ο Όμιλος MAP S.Platis  
έχει χειριστεί την επιτυχή  
αδειοδότηση πέραν  
των 300 επιχειρήσεων, 
με 100% ποσοστό 
επιτυχίας


