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lockdowns οδήγησε σε ταχεία υιοθέτηση 
τεχνολογίας και ψηφιακών εργαλείων.  Η 
πανδημία ανάγκασε τις εταιρείες να επα-
ναξιολογήσουν τις δραστηριότητές τους, 
να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες, προσεγ-
γίσεις και τρόπους εργασίας και, ανέδειξε 
νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη και καινοτομία.

Τα δικηγορικά γραφεία συνειδητοποι-
ούν τα οφέλη της ψηφιοποίησης, συμπε-
ριλαμβανομένης της αυξημένης αποτελε-
σματικότητας, της βελτιωμένης συνεργα-
σίας μεταξύ των ομάδων και των καλύτε-
ρων εμπειριών των πελατών. Επενδύοντας 
στην τεχνολογία, μπορούν να αυτοματο-
ποιήσουν επαναλαμβανόμενες εργασίες, 
να βελτιώσουν τη ροή εργασιών και να 
έχουν πρόσβαση σε δεδομένα σε πραγμα-
τικό χρόνο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα 
να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις 
και να ανταποκρίνονται γρήγορα στις με-
ταβαλλόμενες συνθήκες.

Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι στη, 
δική μας εταιρεία, η υποδομή πληροφορι-
κής ήταν ήδη σε επίπεδο που θα μπορούσε 
να επιτρέψει την εξ αποστάσεως εργασία 
των μελών του προσωπικού. Μέσω του 
συνεργάτη μας στο πεδίο των τεχνολογι-
κών λύσεων, Bolton Technologies, και της 
χρήσης του Data Center, δημιουργήσαμε 
το δικό μας περιβάλλον cloud όπου οι χρή-
στες μπορούν να έχουν ασφαλή πρόσβα-
ση στα δεδομένα τους από οπουδήποτε, 
περνώντας φυσικά από τους κατάλληλους 
ελέγχους ασφαλείας, όπως τείχη προστα-
σίας, VPN και MFA κλπ.

Τεχνολογία και Δίκαιο. Πώς αλλάζει 

το νομικό επάγγελμα;

Η τεχνολογία και το Δίκαιο είναι δύο 
κλάδοι που είχαν ελάχιστη αλληλεπίδραση 
ή αλληλοεπικάλυψη, στο παρελθόν. Ωστό-
σο, η ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας 
έφερε νέες νομικές προκλήσεις και ευθύ-
νες για τις εταιρείες τεχνολογίας. Για να 
αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις και 
να διατηρήσουν καλή φήμη, οι εταιρείες 
τεχνολογίας πρέπει να αναζητήσουν τη 
βοήθεια έμπειρων νομικών επαγγελματι-
ών. Μερικές από τις νομικές υπηρεσίες 
που απαιτούνται από τις εταιρείες τεχνο-
λογίας περιλαμβάνουν, ζητήματα πνευμα-
τικής ιδιοκτησίας, απόρρητο δεδομένων 
και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, συγχω-
νεύσεις και εξαγορές, εργατικό δίκαιο και  
άλλους τομείς.

Με την αυξανόμενη υιοθέτηση και χρή-
ση της τεχνολογίας και την εντεινόμενη 

ζήτηση για πιο αποτελεσματικές και οι-
κονομικά αποδοτικές νομικές υπηρεσίες, 
αναδείχθηκε ένας νέος ρόλος, αυτός του 
«νομικού μηχανικού»: ένας επαγγελματίας 
που συνδυάζει τις νομικές του γνώσεις με 
τεχνικές/τεχνολογικές δεξιότητες για να 
δημιουργήσει καινοτόμες λύσεις για τη νο-
μική βιομηχανία. Αυτός ο υβριδικός ρόλος 
απαιτεί βαθιά κατανόηση τόσο του νομι-
κού συστήματος όσο και της τεχνολογίας 
που μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο 
παρέχονται οι δικηγορικές υπηρεσίες. Οι 
νομικοί μηχανικοί διαδραματίζουν επίσης 
κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη νέων τεχνο-
λογιών που μεταμορφώνουν τη νομική βι-
ομηχανία. Αυτές περιλαμβάνουν τεχνητή 
νοημοσύνη, blockchain και έξυπνες συμβά-
σεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την 
αυτοματοποίηση των νομικών διαδικασι-
ών, τη βελτίωση της ακρίβειας και τη μεί-
ωση του χρόνου και του κόστους παροχής 
νομικών υπηρεσιών.

Ακολουθώντας αυτή την προσέγγι-
ση, δημιουργήσαμε μαζί με το Tech Law 
Department της εταιρείας μας, έναν τε-
χνολογικό κόμβο για την ανάπτυξη λύσεων 
που θα βοηθήσουν τους δικηγόρους να πα-
ρέχουν τις νομικές υπηρεσίες με οικονομι-
κό και αποδοτικό τρόπο.

Neolaw.ai, πρωτοπορία και καινοτομία. 
Πως δημιουργήθηκε αυτή η ιδέα και η 
υλοποίηση της;

Ο αείμνηστος Ανδρέας Νεοκλέους ήταν 
λάτρης των νέων τεχνολογιών και πάντα 
προσπαθούσε να βρει τρόπους να κρατά 
το δικηγορικό γραφείο ενημερωμένο με τις 
νέες τάσεις στο πεδίο αυτό. Οραματίστηκε 

την έκδοση του Εγκολπίου «Ex Tempore», 
το βιβλίο που συγκεντρώνει τους νόμους 
της Κύπρου (όραμα που πρόσφατα η 
εταιρεία μας υλοποίησε) και, επίσης, την 
ψηφιοποίησή του. Έτσι, με τον διαρκή δη-
μιουργικό προβληματισμό της ομάδας μας, 
γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας ενός νο-
μικού εγκεφάλου προσθέτοντας τα δεδομέ-
να του βιβλίου σε ένα συστηματοποιημένο 
σύνολο αυτοματοποίησης,  μέσω του οποί-
ου οι δικηγόροι μπορούν να κάνουν ερωτή-
σεις και να λαμβάνουν απαντήσεις με το 
σχετικό νομικό πλαίσιο  στις αντίστοιχες 
υποθέσεις. Συμπληρώνοντας και βελτι-
ώνοντας το παραπάνω σύστημα, έχουμε 
επίσης αναπτύξει μια έξυπνη, αυτοματο-
ποιημένη διαδικασία Σύνταξης Εγγράφων, 
όπου οι χρήστες μπορούν, αφού εισαγά-
γουν τα στοιχεία τους, να ετοιμάσουν ένα 
έγγραφο ή μια συμφωνία προσαρμοσμέ-
νη στις ανάγκες τους. Επί του παρόντος, 
εξελίσσουμε την Πύλη Πελατών που θα 
περιλαμβάνει όλες αυτές τις τεχνολογίες 
ενοποιημένες αλλά και θα δημιουργήσει 
ένα ψηφιακό περιβάλλον δικηγορικού 
γραφείου για την αλληλεπίδραση μεταξύ 
δικηγόρων και πελατών. Είναι σημαντικό 
να αναφερθεί ότι το Neolaw.ai είναι υπο-
ψήφιο για το Βραβείο Επιχειρηματικής 
Καινοτομίας των IN Business Awards. 
Ανυπομονούμε για την τελετή απονομής 
των βραβείων και έχουμε την τιμή να εί-
μαστε μεταξύ των οργανισμών/εταιρειών 
που έχουν προταθεί. Ανεξάρτητα από το 
αποτέλεσμα, αυτή η υποψηφιότητα είναι 
μια επιβεβαίωση των επιτευγμάτων μας 
και μια απόδειξη του θετικού αντίκτυπου 
που έχουμε στον κλάδο μας.

Συνέντευξη με τον Μιχάλη Ιωάννου, 
συνδημιουργό της πρωτοποριακής 
υπηρεσίας Neolaw.ai
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νομικές υπηρεσίες, αναδείχθηκε ο 
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κές του γνώσεις με τεχνικές και τεχνο-
λογικές δεξιότητες για να δημιουργήσει 
καινοτόμες λύσεις για τη νομική βιο-
μηχανία. Ο Μιχάλης Ιωάννου, Επικε-
φαλής Σύμβουλος Πληροφορικής και 
Κυβερνοασφάλειας της δικηγορικής 
εταιρείας ΗΛΙΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΣΙΑ 
ΔΕΠΕ, εξηγεί τις καινοτόμες υπηρε-
σίες που προσφέρει το Neolaw.ai, μια 
επαναστατική λύση λογισμικού αιχμής, 
που έχει σχεδιαστεί για τον εξορθολο-
γισμό των νομικών διαδικασιών και την 

ενίσχυση της συνεργασίας εντός της νο-
μικής επιστήμης. 

Πώς προσαρμόζονται τα δικηγορικά 

γραφεία στη ψηφιοποιημένη εποχή;

Η νομική βιομηχανία ήταν παραδοσιακά 
γνωστή για την αντίστασή της στην αλλαγή, 
αλλά η πανδημία του COVID-19 έχει επι-
ταχύνει την ψηφιοποίηση των δικηγορικών 
γραφείων. Η ξαφνική στροφή στην εξ απο-
στάσεως εργασία και η ανάγκη διατήρη-
σης των λειτουργιών κατά τη διάρκεια των 

Τεχνολογία αιχμής στην υπηρεσία  
της νομικής βιομηχανίας

Αυξημένη αποτελεσματικότητα για τα δικηγορικά γραφεία από τη ψηφιοποίηση
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WHO IS WHO

Ο Μιχάλης Ιωάννου είναι ο επικεφαλής σύμβουλος πληροφορικής και κυβερνο-
ασφάλειας στην δικηγορική εταιρεία ΗΛΙΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ, διακρινό-
μενος από έναν μοναδικό συνδυασμό τεχνικής επάρκειας, στρατηγικής σκέψης 
και επιχειρηματικού πνεύματος. Επιπλέον, το πάθος του για καινοτομία και η δέ-
σμευσή του για την προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών των πελατών τον 
καθιστούν έναν αξιόπιστο σύμβουλο και εμπειρογνώμονα στον κλάδο. Η τεχνο-
γνωσία του επί του πλαισίου για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και το απόρρητο 
επέτρεψε στη δικηγορική εταιρεία Ηλίας Νεοκλέους να δημιουργήσει έναν νέο 
τομέα πρακτικής μαζί με τους δικηγόρους τεχνολογίας της εταιρείας, καλύπτο-
ντας νομικές πτυχές τεχνολογικού ενδιαφέροντος, κυβερνοασφάλειας, προστασί-
ας δεδομένων στο πλαίσιο του Tech Law Department. Τα επιτεύγματα του  ξεπερ-
νούν τον ρόλο του στο δικηγορικό γραφείο, καθώς είναι επίσης ο συν-δημιουργός 
της ιδέας του Neolaw.ai, μιας λύσης λογισμικού αιχμής που έχει σχεδιαστεί για 
τον εξορθολογισμό των νομικών διαδικασιών και την ενίσχυση της συνεργασίας 
εντός της νομικής επιστήμης. Η καινοτόμος προσέγγισή του και η ικανότητά του 
να εντοπίζει τις ανάγκες της νομικής βιομηχανίας έχουν επιφέρει την αναγνώρισή 
του ως πρωτοπόρου στον τομέα.

Ο Μιχάλης Ιωάννου, επικεφαλής 

Σύμβουλος Πληροφορικής και 

Κυβερνοασφάλειας της δικηγορικής 

εταιρείας Ηλίας Νεοκλέους & ΣΙΑ ΔΕΠΕ


