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Μία από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
και της Ανατολικής Μεσογείου

Δ

ιαχρονικά, ο τομέας των υπηρεσιών αποτελούσε για την Κύπρο
βασικό πυλώνα της οικονομικής
της ανάπτυξης και συνεχίζει να
συνεισφέρει καθοριστικά. Νέοι επενδυτές
προσελκύονται από την υψηλή ποιότητα
των επαγγελματικών υπηρεσιών, το σύγχρονο νομικό πλαίσιο και το φιλικό φορολογικό
σύστημα, σε συνδυασμό και με την υποστήριξη ενός δικτύου διεθνών συμβάσεων και
διμερών συμφωνιών με άλλες χώρες.
Με την πάροδο των ετών, η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κύπρο συνδέθηκε άρρηκτα με τις υπηρεσίες νομικής
υποστήριξης της ELIAS NEOCLEOUS &
CO LLC. Είμαστε μία από τις μεγαλύτερες
δικηγορικές εταιρείες της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου,
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παγκοσμίως αναγνωρισμένοι για την υψηλή
ποιότητα και την καινοτομία στις υπηρεσίες
που προσφέρουμε.
Οι αξιολογήσεις πρώτης βαθμίδας (Tier
1) που μας απονέμονται κάθε χρόνο, από
οργανισμούς παγκόσμιας κλάσης (Legal
Rating Houses) όπως τα Legal 500, IFLR,
Chambers HNWI, World Tax Review και
Benchmark Litigation, αποδεικνύουν ότι η
αριστεία και η καινοτομία χαρακτηρίζουν το
προφίλ των υπηρεσιών τις οποίες παρέχουμε, με απόλυτη προσήλωση στην επίτευξη
των στόχων των πελατών μας.
Πρωτοπορούμε στην εξέλιξη και την
προσαρμογή στις νέες συνθήκες, θέτοντας
νέα δεδομένα στα πεδία των χρηματοοικονομικών και της επιχειρηματικότητας.
Αντιλαμβανόμαστε τον εναγκαλισμό με την

τεχνολογία ως απαραίτητη στάση για να
επιτύχουμε τον συγχρονισμό με τις ανάγκες
της αγοράς και να ενισχύσουμε την ήδη ηγετική μας θέση στην παροχή νομικών υπηρεσιών. Επιδιώκουμε να καταστούμε το σημείο
αναφοράς σε ραγδαίως αναπτυσσόμενους
τομείς, όπως η προστασία δεδομένων, η
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η αντιμετώπιση της κλοπής δεδομένων και της απάτης,
το blockchain, η χρηματοοικονομική τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ).
Παράδειγμα πρωτοπορίας αποτελεί ο
κόμβος καινοτομίας που έχουμε δημιουργήσει (innovation hub) ο οποίος, μεταξύ
άλλων, δημιούργησε μια εφαρμογή για την
ασφάλεια του διακομιστή και των βάσεων
δεδομένων μας, επιτρέποντας ασφαλή πρόσβαση στα στελέχη μας, μέσω ασφαλισμέ-

νων συνδέσεων. Επίσης έχουμε δημιουργήσει μια εργαλειοθήκη AI, το NEOLAW.ai,
το οποίο είναι μια πλατφόρμα επιτάχυνσης
και αυτοματοποίησης της παροχής νομικών
υπηρεσιών, στο πλαίσιο της προσπάθειάς
μας να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία
στους πελάτες μας. Αποτελεί μία ακόμη
δυναμική ανταπόκριση της εταιρείας μας
στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας αλλαγής
που ορίζεται από την ραγδαία τεχνολογική
πρόοδο.
Το NEOLAW.ai έχει σχεδιαστεί για να
βοηθά τους πελάτες να χειρίζονται τα νομικά τους ζητήματα οικονομικά και αποτελεσματικά, κατανοητά και απλουστευμένα, σε
μια φυσική και φιλική γλώσσα συνομιλίας.
Μερικές από τις εξελιγμένες και έξυπνες
υπηρεσίες που θα προσφέρει το NEOLAW.
ai είναι τα νομικά πρότυπα εγγράφων, ο
έλεγχος εγγράφων, ο προγραμματισμός συναντήσεων καθώς και οι πλατφόρμες ανταλλαγής πληροφοριών. Η πλατφόρμα αυτή θα
βοηθήσει παράλληλα προς την κατεύθυνση
της βελτίωσης της ροής εργασίας και της
παραγωγικότητας των χρηστών της και, άρα
είμαστε βέβαιοι ότι θα αποδειχθεί αμοιβαία
επωφελής για επαγγελματίες και πελάτες,
στα πλαίσια της επίτευξης «προστιθέμενης
αξίας» κατά την παροχή συμβουλών σε νομικά ζητήματα. Ευελπιστούμε ότι αυτό το
ψηφιακό εργαλείο θα αναμορφώσει τη νομική βιομηχανία στα επόμενα χρόνια.
Αυτό το πνεύμα καινοτομίας και πρωτοπορίας διαπνέει όλο το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρουμε, με προσανατολισμό
στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών
μας όλων των μεγεθών, Κυπρίων ή αλλοδαπών, ιδιωτών ή επιχειρήσεων.
Αποτελεί βαθιά μας πεποίθηση ότι τα
σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία της
Εταιρείας μας είναι οι άνθρωποί μας και οι
αξίες μας. Με γνώμονα αυτήν την αντίληψη
και εργαλεία τις οργανωτικές και τεχνολογικές επιλογές μας, σταθήκαμε ικανοί να προσαρμοστούμε άμεσα στις νέες συνθήκες που
επέφερε η υγειονομική κρίση, εφαρμόζοντας
μέτρα επιχειρησιακής συνέχειας. Με αυτά,
κατέστη εφικτή η τηλεργασία με ολιγάριθμο
προσωπικό υποστήριξης στο γραφείο και η
διασφάλιση, στο βαθμό που μας αναλογεί,
της ασφάλειας του προσωπικού και των
πελατών μας, χωρίς καμία έκπτωση στην
ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Αντιλαμβανόμαστε επίσης ότι η πρωτοπορία είναι εξίσου σημαντική όταν επιτυγχάνεται και στο πεδίο της κοινωνικής προ-

σφοράς, κάτι το οποίο εμπεδώνεται πλέον
σε διεθνές επίπεδο και σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην επιχειρησιακή φιλοσοφία των δικηγορικών εταιρειών. Η Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί μία παράμετρο
κορυφαίας σημασίας που διαπνέει την στάση όλων μας στην ELIAS NEOCLEOUS
& CO LLC και πλαισιώνεται από πολύπλευρες δράσεις προς την κατεύθυνση της
κοινωνικής ευαισθητοποίησης σε σημαντικά
ζητήματα. Προβάλλουμε και υπηρετούμε
αξίες, στηρίζοντας την αριστεία, την φροντίδα για τους αδύναμους συμπολίτες μας,
την αιμοδοσία, τον αθλητισμό, αλλά και την
προστασία της φύσης, με την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
όλων μας και, κυρίως, της Εταιρείας μας.
Ως εταιρεία συνολικά αλλά και ως πρόσωπα – μέλη αυτής της ομάδας, αισθανόμαστε
υπερήφανοι συνειδητοποιώντας το ρόλο μας
στην ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας

και τις ευθύνες μας απέναντι στο κοινωνικό
σύνολο. Εργαζόμενοι καθημερινά με ζήλο
προς την κατεύθυνση της παροχής νομικών
υπηρεσιών κορυφαίας ποιότητας, προωθούμε ταυτόχρονα τη χώρα μας ως οικονομικό
και επιχειρηματικό κόμβο με παγκόσμια
εμβέλεια, με αυτονόητο αντίκτυπο στην
προσέλκυση ξένων επενδύσεων, την ανάπτυξη, την αύξηση της απασχόλησης και τη
συνολική ευημερία.
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