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Έχοντας ολοκληρώσει την ανάλυση των οικονομικών επιδόσεων της δικηγορικής εταιρείας για 
το 2020, η διοίκηση της Ηλίας Νεοκλέους & ΣΙΑ ΔΕΠΕ θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους 
συνεταίρους και το προσωπικό της για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση που επέδειξαν καθ’ 
όλη τη διάρκεια μιας πολύ δύσκολης χρονιάς. Η εταιρεία με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει 
ότι, παρά τον αντίκτυπο της πανδημίας και τις δυσμενείς συνέπειες που επέφερε καθώς και 
τους σχετικούς περιορισμούς, εκπλήρωσε τους οικονομικούς στόχους της για το 2020 και 
συνεχίζει την ίδια πορεία και κατά το 2021, παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική αβεβαιότητα.  

Η ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει να εργάζεται αδιάλειπτα, ακολουθώντας υψηλά 
πρότυπα ποιότητας, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη στρατηγική και ιδίως στις επενδύσεις, στις 
οποίες προέβη, τόσο σε τεχνολογία αιχμής, όσο και σε σύγχρονες μεθόδους διοίκησης και 
αξιολόγησης. Οφείλεται επίσης στην υιοθέτηση σύγχρονων διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου και 
διαχείρισης εργασιών. Είναι αξιοσημείωτο ότι όλα τα συστήματα και οι διαδικασίες 
λειτούργησαν σύμφωνα με τις προβλέψεις της διοίκησης, ενώ πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω 
βελτιώσεις και παρουσιάστηκαν νέα προϊόντα, σύμφωνα με το σχετικό προγραμματισμό.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου γύρου της αξιολόγησης του προσωπικού μας, 
καθίσταται σαφές από τα αποτελέσματα ότι ο σχεδιασμός της εταιρείας έχει αποδειχθεί 
παράγοντας ενίσχυσης της παραγωγικότητας και σε ορισμένες περιπτώσεις, ως επιβράβευση, 
θα οδηγήσει σε θετικές μισθολογικές αναθεωρήσεις, καθώς και σε επιπλέον επιβραβεύσεις 
(μπόνους) που σχετίζονται με την απόδοση για το έτος 2020.  

Προχωρώντας στο 2021, στοχεύουμε να συνεχίσουμε να αυξάνουμε τον αριθμό του 
προσωπικού και να αναπτύσσουμε τις δεξιότητες του, καθώς και να επεκτείνουμε τις 
δυνατότητές της εταιρείας μας. Η επικείμενη έναρξη λειτουργίας του εναλλακτικού παρόχου 
νομικών υπηρεσιών NEOLAW.AI θα είναι ένα σημαντικό στοιχείο αυτής της αλλαγής. Το 
NEOLAW.AI είναι ένα τεχνολογικό εργαλείο, που αναπτύχθηκε εντός της Ηλίας Νεοκλέους κ ΣΙΑ 
ΔΕΠΕ και το οποίο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει υπηρεσίες «προστιθέμενης αξίας» στους 
πελάτες μας. Αυτό το καινοτόμο προϊόν θα φέρει επανάσταση στον τρόπο παροχής νομικών και 
επαγγελματικών υπηρεσιών στην Κύπρο και ελπίζουμε ότι θα ανοίξει το δρόμο για τη μετατροπή 
της τεχνολογίας σε βασικό επιχειρηματικό πυλώνα ανάπτυξης γι’ αυτόν το κρίσιμο, για την 
οικονομία, τομέα.  

Ενώ το 2021 αναμένεται πως θα είναι ακόμη μια «δύσκολη» χρονιά, οι δικηγόροι και τα στελέχη 
της Ηλίας Νεοκλέους & ΣΙΑ ΔΕΠΕ είμαστε πεπεισμένοι ότι μέσω των σταθερών δεσμεύσεών μας, 
της επιπλέον προσπάθειας και της σκληρής δουλειάς μας, θα συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε 
και να συμβάλλουμε θετικά στην οικονομική ανάπτυξη, τόσο της εταιρείας μας, όσο και της 
Κύπρου μας. 


