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ΔΕΠΕ, η μεγαλύτερη δικηγορι-

κή εταιρεία της ευρύτερης πε-

ριοχής, αναπτύσσει εδώ και 

δεκαετίες τις δραστηριότητες της με 

επίκεντρο τις ανάγκες των πελατών 

της. Στο πλαίσιο μιας συνεκτικής στρα-

τηγικής και παροχής ολιστικών υπηρε-

σιών, διατηρούμε γραφεία στην Κύ-

προ και το εξωτερικό. Από τα κεντρικά 

μας στη Λεμεσό, παρέχουμε υψηλού 

επιπέδου υπηρεσίες στους τομείς του 

εταιρικού, τραπεζικού, φορολογικού, 

ναυτιλιακού δικαίου, μεταξύ άλλων, 

με κορυφαία παρουσία επίσης, στον 

δικαστηριακό τομέα και επαναστατι-

κές καινοτομίες στο χώρο της τεχνο-

λογίας και της σύζευξής της με τις νο-

μικές υπηρεσίες.

Τα γραφεία μας στη Λευκωσία και 

Πάφο, παρακολουθούν, επίσης, στε-

νά τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, 

το σύγχρονο και συνεχώς αυξανόμε-

νο διεθνή ανταγωνισμό, τις ρυθμιστι-

κές και εποπτικές απαιτήσεις σε εθνικό 

και ευρωπαϊκό επίπεδο και, βέβαια, 

τις ανάγκες της τοπικής αγοράς, με 

γνώμονα τη δημιουργία απαιτούμε-

νης εξειδίκευσης, τεχνογνωσίας και 

εμπειρίας. Στελεχωμένα από δικηγό-

ρους υψηλής κατάρτισης και ικανοτή-

των, έχουν διαγράψει μια επιτυχημένη 

πορεία στον τομέα των νομικών υπη-

ρεσιών, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Το Εταιρικό και Εμπορικό Τμήμα 

του γραφείου μας στη Λευκωσία, σε 

στενή συνεργασία με τα κεντρικά μας 

στη Λεμεσό τα οποία συντονίζουν το 

συνολικό έργο, συμβουλεύει διεθνείς 

και τοπικές επιχειρήσεις σε ζητήματα 

υψηλής εμπορικής αξίας, με σκοπό την 

πιο αποτελεσματική, για τους πελάτες 

μας, σύνταξη, μελέτη ή εκτέλεση συμ-

βάσεων, παροχή νομικών γνωματεύ-

σεων σε ρυθμιστικά ερωτήματα ή την 

επίλυση εμπορικών διαφορών σε σχέ-

ση με υφιστάμενες συμβάσεις και πα-

ροχή νομικών συμβουλών για λήψη 

μέτρων με σκοπό τον περιορισμό των 

συναλλακτικών κινδύνων. Συγκεκρι-

μένα, το Τμήμα ειδικεύεται σε ζητή-

ματα που εμπίπτουν στο:
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- εταιρικό δίκαιο (συμφωνίες μετό-

χων, τροποποίηση καταστατικών εται-

ρειών, διαχείριση εταιρικής διακυβέρ-

νησης ομίλων εταιρειών, διάρθρωση 

κεφαλαίου, δημιουργία νέων κλάσε-

ων μετοχών, ελέγχους δέουσας επι-

μέλειας (due diligence reports), χει-

ρισμό διαδικασιών αναδιοργάνωσης, 

συγχώνευσης και επανεγγραφής εται-

ρειών), 

- δίκαιο ασφαλιστικών εργασιών και 

δίκαιο χρηματοοικονομικών υπηρεσι-

ών (παροχή ρυθμιστικών υπηρεσιών 

σε ασφαλιστικές εταιρείες, επενδυτι-

κά ταμεία, διαχειριστές επενδυτικών 

ταμείων και εταιρείες παροχής επεν-

δυτικών υπηρεσιών),

- τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

- τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέρ-

γειας, 

- δίκαιο προστασίας του καταναλω-

τή, (συμβουλές για τα δικαιώματα των 

καταναλωτών και υποχρεώσεις των 

εμπορευόμενων σε σχέση με συμβά-

σεις πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρο-

νικού εμπορίου),  

- εργατικό δίκαιο (συμβάσεις εργο-

δότησης ή σχέδια υπηρεσίας, τερμα-

τισμοί, διαπραγμάτευση και διακα-

νονισμοί με συντεχνίες και σχετικά 

τμήματα υπουργείων) και θέματα τα-

μείων συνταξιοδοτικών παροχών,  

- δίκαιο προστασίας ανταγωνισμού 

(προετοιμασία κοινοποιήσεων συγκέ-

ντρωσης  (notifications) στην Επιτρο-

πή Προστασίας του Ανταγωνισμού και 

χειρισμό θεμάτων από καταγγελίες για 

αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά),

- πεδίο ετοιμασίας των εγγράφων 

και αιτήσεων σχετικά με όλα τα είδη 

πνευματικής ιδιοκτησίας (μεταξύ άλ-

λων, εμπορικών σημάτων, εμπορι-

κών επωνυμιών, διπλωμάτων ευρε-

σιτεχνίας) και υπεράσπιση αυτών σε 

περίπτωση προσβολής τους,

- πεδίο ετοιμασίας συμβάσεων ή 

γνωματεύσεων σε σχέση με συμ-

φωνίες και διαφορές που αφορούν 

licensing, franchising, εμπορική αντι-

προσώπευση (commercial agents) 

και αντιπροσώπευση και διανομή 

(distributors).

Το Δικαστηριακό Τμήμα του γρα-

φείου μας στη Λευκωσία δραστηριο-

ποιείται σε μεγάλο αριθμό τομέων δι-

καίου, συμπεριλαμβανομένων αυτών 

του αστικού, διοικητικού, ποινικού, ερ-

γατικού και οικογενειακού. Το εύρος 

των υπηρεσιών μας καλύπτει τόσο δι-

καστηριακές διαφορές, όσο και διαφο-

ρές οι οποίες μπορεί να επιλυθούν στο 

πλαίσιο διαιτησίας, διαμεσολάβησης ή 

απευθείας διαλόγου μεταξύ των μερών.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα υπο-

θέσεων στις οποίες κληθήκαμε να πα-

ρέχουμε τις υπηρεσίες μας, αποτελούν 

συμβατικές διαφορές με διασυνορι-

ακά γνωρίσματα, διαφορές διοικητι-

κού δικαίου εκατομμυρίων ευρώ με-

ταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και 

νομικών προσώπων, συμβατικές σχέ-

σεις που προκύπτουν από ανάπτυξη 

ακινήτων, εργατικές διαφορές σχετικά 

με παρενόχληση στην εργασία, καθώς 

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ  
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Με κεντρικά γραφεία στη 
Λεμεσό και εξίσου δυναμική 
παρουσία σε Λευκωσία και 
Πάφο, η ΗΛΙΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΔΕΠΕ παρέχει 
υψηλού επιπέδου νομικές 
υπηρεσίες σε όλο το φάσμα 
του δικαίου.

«Το δικηγορικό σώμα 
είναι τόσο παλιό, όσο 
και το δικαστικό, τόσο 

ευγενές όσο και η αρετή 
και τόσο απαραίτητο 

όσο και η δικαιοσύνη»
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και ποινικής φύσεως υποθέσεις ενώπι-

ον του Κακουργιοδικείου. 

Πέραν των επιτυχιών μας στο χειρι-

σμό και επίλυση διαφορών εντός και 

εκτός δικαστικών αιθουσών, η μέχρι σή-

μερα επιτυχία του γραφείου μας εδράζε-

ται και στην ικανότητα των δικηγόρων 

μας στην πρόληψη διαφορών. Αποτελεί 

πεποίθησή μας ότι βασικός μας σκοπός 

θα πρέπει να είναι η παροχή των κα-

τάλληλων νομικών συμβουλών, ούτως 

ώστε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε χρο-

νοβόρα και επιζήμια διαφορά εις βά-

ρος των πελατών μας. Η ευρεία γνώση 

μας σε θέματα επιχειρήσεων και η στε-

νή επικοινωνία και συνεργασία με τους 

πελάτες μας επιτρέπει να προβλέπουμε 

και να παρεμβαίνουμε προληπτικά προς 

αντιμετώπιση των προκλήσεων. Οι πε-

λάτες μπορούν να επωφεληθούν από 

τις εμπειρίες των δικηγόρων του γρα-

φείου μας και να επιτύχουν τους αντι-

κειμενικούς τους σκοπούς, με το λιγό-

τερο δυνατόν κόστος. 

Το γραφείο μας στην Πάφο ιδρύθη-

κε πριν περίπου 15 χρόνια και έχει κα-

ταφέρει να καθιερωθεί μεταξύ των ση-

μαντικότερων δικηγορικών γραφείων 

της πόλης. Γνώμονας και πυξίδα μας, η 

παροχή υψηλότατου επιπέδου νομικών 

υπηρεσιών σε όλους τους κλάδους του 

δικαίου, η διαφύλαξη και προστασία 

των δικαιωμάτων των πελάτων μας από 

την μια, και το χτίσιμο σχέσεων εμπι-

στοσύνης από την άλλη, πάντοτε με σε-

βασμό, υπευθυνότητα και εντιμότητα.

Το γραφείο μας ασχολείται ως επί το 

πλείστο με την μάχιμη δικηγορία, ανα-

λαμβάνοντας αστικές, ποινικές, οικογε-

νειακού δικαίου και εργατικών διαφο-

ρών υποθέσεις, παραπομπές αλλά και 

διαχειρίσεις.

Απόδειξη του υψηλού επαγγελματι-

σμού και κατάρτισης του προσωπικού 

μας, είναι η εμπιστοσύνη η οποία επι-

δεικνύεται από τους πελάτες μας, μεταξύ 

των οποίων είναι πιστωτικά ιδρύματα, 

εταιρείες εξαγοράς χρηματοπιστωτικών 

διευκολύνσεων, οργανισμοί τοπικής 

αυτοδιοίκησης, ασφαλιστικές εταιρεί-

ες, αλλά και φυσικά πρόσωπα, απλοί 

πολίτες, οι οποίοι επιδιώκουν την κα-

λύτερη εκπροσώπηση εντός της απαι-

τητικής δικαστικής αρένας. Σε αυτούς 

τους δύσκολους καιρούς που διανύου-

με, επιτυγχάνουμε να διατηρούμε αλλά 

και να αυξάνουμε το πελατολόγιο μας, 

ακριβώς γιατί η προσέγγιση η οποία 

ακολουθούμε είναι άνθρωπο/πελατο-

κεντρική, έχοντας μονίμως και πάντο-

τε στο επίκεντρο τον πελάτη μας και τα 

δικαιώματα αυτού.

Θα ήταν παράλειψη μας, να μην ανα-

φερθούμε και στην θεμελιωτή της επι-

τυχίας του γραφείου μας στην Πάφο, 

που χάραξε την πορεία την οποία εμείς 

ως μεταγενέστεροι ακολουθούμε, την 

Εντιμότατη κυρία Χρίστια Μίτλεντον, 

πλέον δικαστή. Όλα τα πιο πάνω απο-

τελούν κληροδότημα του αείμνηστου 

Ανδρέα Νεοκλέους, του οποίου το όρα-

μα ακολουθούμε και συνεχίζουμε.
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Στοιχεία επικοινωνίας: 

info@neo.law 

www.neo.law
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