
Δ
ιαχρονικά, ο τομέας των υπηρεσι-
ών αποτελούσε για την Κύπρο βα-
σικό πυλώνα της οικονομικής της 
ανάπτυξης και συνεχίζει να συ-

νεισφέρει καθοριστικά. Νέοι επενδυτές 
προσελκύονται από την υψηλή ποιότητα 
των επαγγελματικών υπηρεσιών, το σύγ-
χρονο νομικό πλαίσιο και το φιλικό φο-
ρολογικό σύστημα, σε συνδυασμό και 
με την υποστήριξη ενός δικτύου διεθνών 
συμβάσεων και διμερών συμφωνιών με 
άλλες χώρες. 

Με την πάροδο των ετών, η επιχει-
ρηματική δραστηριότητα στην Κύπρο 
συνδέθηκε άρρηκτα με τις υπηρεσί-
ες νομικής υποστήριξης της Ηλίας Νεο-
κλέους & Σία ΔΕΠΕ.  Είμαστε μία από 
τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της 
Ανατολικής Μεσογείου, παγκοσμίως 
αναγνωρισμένοι για την υψηλή ποιότη-
τα και την καινοτομία στις υπηρεσίες που 
προσφέρουμε. 

Η παρούσα υγειονομική κρίση επέ-
φερε σημαντικές διαταράξεις στη  λει-
τουργία των επιχειρήσεων και στην οι-
κονομική ζωή γενικότερα, τις οποίες 
αναπόφευκτα υφίσταται και ο τομέας 
των νομικών υπηρεσιών. Παρόλα αυτά 
αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι, κα-
θώς  παραμένουμε σταθεροί στην πα-
ροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου χω-
ρίς καμία έκπτωση στους στόχους τόσο 
της εταιρείας  μας, όσο και των πελα-
τών μας. Αυτό επιβεβαιώνουν και οι αξι-
ολογήσεις πρώτης βαθμίδας (tier 1) 
που μας απονεμήθηκαν και φέτος όπως 
κάθε χρόνο, από οργανισμούς παγκό-
σμιας κλάσης όπως τα Legal 500, IFLR, 
Chambers HNWI, World Tax Review, 
Benchmark Litigation, GRR100 και 
Indian Business Law Journal.

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, προσαρ-
μοστήκαμε άμεσα στις συνθήκες που 
επέφερε η υγειονομική κρίση, εφαρμό-
ζοντας μέτρα επιχειρησιακής συνέχειας. 
Η τηλεργασία, σε συνδυασμό με ολιγά-
ριθμο προσωπικό υποστήριξης στο γρα-
φείο, συνέβαλαν  στη διασφάλιση, στο 
βαθμό που μας αναλογεί, της ασφάλειας 
του προσωπικού και των πελατών μας.

Η Ηλίας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ 
πρωτοπορεί στην εξέλιξη και την προ-
σαρμογή στις νέες συνθήκες, θέτοντας 
νέα δεδομένα στα πεδία των χρηματοοι-
κονομικών και της επιχειρηματικότητας. 
Αντιλαμβανόμαστε τον εναγκαλισμό με 
την τεχνολογία ως απαραίτητη στάση για 
να επιτύχουμε τον συγχρονισμό με τις 
ανάγκες της αγοράς και να ενισχύσου-
με την ήδη ηγετική μας θέση στην πα-
ροχή νομικών υπηρεσιών. Επιδιώκου-
με να καταστούμε το σημείο αναφοράς 
σε ραγδαίως αναπτυσσόμενους τομείς, 
όπως η προστασία δεδομένων, η ασφά-
λεια στον κυβερνοχώρο, η αντιμετώπιση 
της κλοπής δεδομένων και της απάτης 
και οι τεχνολογίες στον χρηματοοικονο-
μικό τομέα.

Παράδειγμα πρωτοπορίας αποτελεί η 

εργαλειοθήκη AI που έχουμε δημιουρ-
γήσει, το NEOLAW.ai, μια πλατφόρ-
μα επιτάχυνσης και αυτοματοποίησης 
της παροχής νομικών υπηρεσιών. Το 
NEOLAW.ai έχει σχεδιαστεί για να βο-
ηθά τους πελάτες να χειρίζονται τα νομι-
κά τους ζητήματα οικονομικά και απο-
τελεσματικά, σε μια φυσική και φιλική 
γλώσσα συνομιλίας. Μερικές από τις 
εξελιγμένες υπηρεσίες που θα προσφέ-
ρει είναι τα νομικά πρότυπα εγγράφων, 
ο έλεγχος εγγράφων, ο προγραμματι-
σμός συναντήσεων καθώς και οι πλατ-
φόρμες ανταλλαγής πληροφοριών. Επί-
σης, εκτιμούμε πώς η πλατφόρμα αυτή 
θα παρέχει  παράλληλα και στους δικη-
γόρους μας  συγκριτικά πλεονεκτήμα-
τα στους τομείς της πρακτικής τους και 
θα ενισχύσει την παραγωγικότητά τους. 
Συνεπώς είμαστε βέβαιοι ότι το ψηφι-
ακό εργαλείο NEOLAW.ai θα αποδει-
χθεί αμοιβαία επωφελές για επαγγελμα-
τίες  και πελάτες.

Με πνεύμα  συνεχούς επιδίωξης της 
αριστείας και της πρωτοπορίας, η Ηλί-
ας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ, προσφέρει 
μια μεγάλη γκάμα σύγχρονων υπηρεσι-
ών, με προσανατολισμό στην καινοτο-
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μία, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση 
πελατών όλων των μεγεθών, Κυπρίων, 
ή αλλοδαπών, ιδιωτών ή επιχειρήσεων. 
Γενικότερα, αποσκοπούμε στην επαγ-
γελματοποίηση των νομικών υπηρεσιών 
που παρέχουμε, ούτως ώστε να επιτυγ-
χάνεται η πραγματική και συστηματοποι-
ημένη παραγωγή αξίας για τον πελάτη. 

To Δικαστηριακό τμήμα μας είναι 
ανάμεσα στα μεγαλύτερα της Κύπρου. 
Αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για 
τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες επίλυσης 
διαφορών σε υψηλά επίπεδα ποιότητας 
που παρέχουμε. Οι τομείς εξειδίκευσής 
μας, στο πεδίο αυτό, περιλαμβάνουν το 
διοικητικό, το τραπεζικό, το ναυτιλιακό, 
το ποινικό και το οικογενειακό δίκαιο. 

Το τμήμα Εταιρειών παρέχει εξατομι-
κευμένες συμβουλές, μεταξύ άλλων, για 
το σχηματισμό, την απόκτηση και τη δι-
άλυση εταιρειών στην Κύπρο και στο 
εξωτερικό, τις συγχωνεύσεις και εξαγο-
ρές που αφορούν δημόσιες και ιδιωτικές 
εταιρείες, καθώς και τις διασπάσεις και  
εκποιήσεις. 

Η Ηλίας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ κα-
τέχει ηγετική θέση μεταξύ των συμβού-
λων τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών  
οργανισμών, με αποδεδειγμένο ιστορικό 
στον τομέα των κεφαλαιαγορών και της 
χρηματοδότησης εταιρειών. Την πλειο-
ψηφία των πελατών μας αποτελούν γε-
νικά δανειστές, συμπεριλαμβανομέ-
νων των διεθνών τραπεζών ανάπτυξης. 
Ωστόσο, ενεργούμε επίσης συχνά και 
για λογαριασμό  δανειοληπτών. 

Στο πεδίο των χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών, προσφέρουμε κορυφαίες 
υπηρεσίες, το εύρος των οποίων εκτείνε-
ται από τις αδειοδοτήσεις, τις συμβουλές 
επί κανονιστικών ζητημάτων, τις εταιρι-
κές και φορολογικές διαρθρώσεις, έως 
ζητήματα όπως η εταιρική διακυβέρνηση 
και η κανονιστική συμμόρφωση. Οι ει-
δικοί μας έχουν δεκαετίες εμπειρίας στις 
επαφές με τις ρυθμιστικές και άλλες αρ-
χές και μια ασυναγώνιστη κατανόηση 
και αντίληψη της εφαρμογής της νομοθε-
σίας και των κανονιστικών απαιτήσεων.

Στα θέματα φορολογικού δικαίου η 
ομάδα μας παρέχει συμβουλές για όλες 
τις πτυχές της φορολογικής νομοθεσίας 

της Κύπρου, σε εγχώριους αλλά και δι-
εθνείς πελάτες. Σημαντικοί τομείς των 
σχετικών υπηρεσιών μας είναι οι συμ-
βουλές για θέματα φορολογικής κατοικί-
ας, για νέα φορολογικά κίνητρα και για 
την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των 
συμφωνιών για την αποφυγή διπλής φο-
ρολογίας.

Υπηρεσίες, επίσης υψηλής ποιότητας 
παρέχει η εταιρεία μας και σε άλλους το-
μείς του δικαίου όπως  το ναυτιλιακό, 
το εργατικό δίκαιο, το δίκαιο πνευματι-
κής ιδιοκτησίας, το δίκαιο της ενέργει-
ας, της μετανάστευσης, το Ευρωπαϊκό 
δίκαιο και τα ζητήματα του νέου κανο-
νισμού περί Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων.

Θα ήταν τέλος παράλειψη εάν δεν 
επισημαίναμε με έμφαση ότι, ως εται-
ρεία συνολικά αλλά και ως πρόσωπα 
– μέλη αυτής της ομάδας, αισθανόμα-
στε υπερήφανοι συνειδητοποιώντας το 
ρόλο μας στην ανάπτυξη της Κυπριακής 
οικονομίας και τις ευθύνες μας απένα-
ντι στο κοινωνικό σύνολο. Εργαζόμενοι 
καθημερινά με ζήλο προς την κατεύθυν-
ση της παροχής νομικών υπηρεσιών 
κορυφαίας ποιότητας, προωθούμε ταυ-
τόχρονα την εικόνα της χώρας μας ως 
οικονομικό και επιχειρηματικό κέντρο 
με παγκόσμια εμβέλεια, με αυτονόη-
το αντίκτυπο στην προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων, την ανάπτυξη και τη συνο-
λική ευημερία.

ΛΥΔΙΑ ΛΙΘΟΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΡΙΣΤΕΙΑ
Αξιόπιστες υπηρεσίες σε όλες τις πτυχές του Κυπριακού,  
Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου
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Πνεύμα καινοτομίας και πρωτοπορίας διαπνέει 
όλο το εύρος σύγχρονων υπηρεσιών, με 

προσανατολισμό στην ποιότητα, αλλά και στην 
εξυπηρέτηση πελατών όλων των μεγεθών, Κυπρίων 

ή αλλοδαπών, ιδιωτών ή επιχειρήσεων
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