
Δ
ιαχρονικά, ο τομέας των υπη-
ρεσιών αποτελεί για την Κύ-
προ βασικό πυλώνα της οικο-
νομικής ανάπτυξης της χώρας 

και συνεχίζει να συνεισφέρει τα μέγι-
στα. Η πλειοψηφία των διεθνών εται-
ρειών συνεχίζει να διατηρεί γραφεία  
στην Κύπρο και νέοι επενδυτές προ-
σελκύονται από την υψηλή ποιότητα 
των επαγγελματικών υπηρεσιών, το 
σύγχρονο νομικό πλαίσιο και το φι-
λικό φορολογικό σύστημα, σε συν-
δυασμό με ένα δίκτυο διεθνών συμ-
βάσεων και διμερών συμφωνιών με 
φιλικές χώρες, απολαμβάνοντας ταυ-
τόχρονα εξαιρετική ποιότητα ζωής.

Η Δικηγορική Εταιρεία Hλίας Νε-
οκλέους & Σία ΔΕΠΕ είναι μία από 
τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρεί-
ες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και 
της Ανατολικής Μεσογείου και είναι 
παγκοσμίως αναγνωρισμένη για την 
υψηλή ποιότητα των νομικών υπηρε-
σιών που προσφέρει.  Με έδρα της 
τη Λεμεσό, έχει γραφεία στη Λευκω-
σία και Πάφο, καθώς επίσης και στο 
Βέλγιο, την Ουγγαρία, την Ουκρανία 
και την Τσεχία. Μια ομάδα έμπει-
ρων δικηγόρων και άλλων μελών 
του επιστημονικού, διευθυντικού και 
βοηθητικού προσωπικού στελεχώ-
νουν την εταιρεία, καλύπτοντας όλες 
τις πτυχές του Κυπριακού και του Ευ-
ρωπαϊκου και Διεθνούς Δικαίου. 

Όλοι οι έγκυροι Οίκοι Αξιολόγη-
σης Δικηγορικών Εταιρειών όπως 
ο ΙFLR και Legal 500 κατατάσσουν 
την Ηλίας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ 
πρώτη με διαφορά σε όλους τους το-
μείς του Δικαίου και της παροχής νο-
μικών και συμβουλευτικών υπηρε-
σιών.  

Οι  διακρίσεις αυτές τιμούν και 
προβάλλουν όχι μόνο την Ηλίας Νε-
οκλέους & Σία ΔΕΠΕ, αλλά και ολό-
κληρη την Κύπρο, αν ληφθεί υπόψη 
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ότι  δίνονται μετά από μια εμπερι-
στατωμένη έρευνα και αντικειμενι-
κή ανάλυση των αποτελεσμάτων των 
μεγαλύτερων δικηγορικών εταιρειών 
της Ευρώπης.

Το 80% του πελατολογίου της εται-
ρείας αποτελείται από εκλεκτά μέλη 
της διεθνούς επιχειρηματικής κοι-
νότητας. Η εμπιστοσύνη τους προς 
εμάς, οφείλεται στο ότι τους παρέ-
χουμε υπηρεσίες και συμβουλές 
εφάμιλλες σε ποιότητα και ταχύτητα, 
με τις υπηρεσίες που προσφέρουν δι-
κηγορικές εταιρείες στα πιο γνωστά 
χρηματοοικονομικά κέντρα του κό-
σμου όπως είναι το Λονδίνο και η 
Νέα Υόρκη.  

Καινοτομία και ποιότητα
H Ηλίας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ, 

προσφέρει μια μεγάλη γκάμα σύγ-
χρονων υπηρεσιών, με προσανατο-
λισμό στην καινοτομία, την ποιότητα 
και την εξυπηρέτηση πελατών όλων 
των μεγεθών, Κυπρίων ή αλλοδα-
πών, ιδιωτών ή επιχειρήσεων. Απο-
σκοπούμε στην επαγγελματοποίηση 
των νομικών υπηρεσιών που παρέ-
χουμε ούτως ώστε να επιτυγχάνεται 
η πραγματική και συστηματοποιημέ-
νη παραγωγή αξίας για τον πελάτη.

Η στρατηγική της εταιρείας η 
οποία στηρίζεται στις επενδύσεις, 
στην τεχνολογία, στην υποδομή γνώ-
σεων και σε ένα διεθνές δίκτυο γρα-
φείων και συνεργασιών ανά τον κό-
σμο, επιτρέπει στα στελέχη της να 
παρακολουθούν τις εξελίξεις στους 
αντίστοιχους τομείς και να αποκτούν 
εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα 
τους. Αυτό, καθίσταται επιτακτικό 
άλλωστε, λόγω της ολοένα αυξανό-
μενης πολυπλοκότητας της σύγχρο-
νης οικονομίας και των επιχειρήσε-
ων αλλά και της παγκοσμιοποίησης 
των αγορών και των υπηρεσιών.

Επίλυση διαφορών
To Δικαστηριακό τμήμα της εται-

ρείας μας είναι ανάμεσα στα μεγα-
λύτερα της Κύπρου. Αισθανόμαστε 
ιδιαίτερα υπερήφανοι για το ότι πα-
ρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες 
επίλυσης διαφορών σε υψηλά επίπε-
δα ποιότητας. Τα πεδία εξειδίκευ-

σής μας, σχετικά με τη δικαστηριακή 
πρακτική, περιλαμβάνουν το διοικη-
τικό, το τραπεζικό, το ναυτιλιακό, το 
ποινικό και το οικογενειακό δίκαιο. 
Ακόμα, αναλαμβάνουμε τη νομική 
υποστήριξη σε συμβατικές, εταιρικές, 
κτηματικές και εργασιακές διαφορές. 
Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί οτι 

η εταιρεία μας διαθέτει εμπειρία και 
σε όλες τις μορφές εναλλακτικής επί-
λυσης διαφορών με παρουσία σε δι-
αιτητικά δικαστήρια όπως αυτό του 
Λονδίνου καθώς και το Διεθνές Κέ-
ντρο Επίλυσης Επενδυτικών Διαφο-
ρών. Στο πλαίσιο αυτό είμαστε σε 
θέση να παρέχουμε υποστήριξη και 
για διεθνή εκτέλεση (διαιτητικών) 
αποφάσεων. 

Τμήμα Εταιρειών
Το τμήμα Εταιριών  της εταιρεί-

ας μας παρέχει εξατομικευμένες συμ-
βουλές στους πελάτες για το σχημα-
τισμό, την απόκτηση και τη διάλυση 
εταιρειών στην Κύπρο και στο εξω-
τερικό, συγχωνεύσεις και εξαγο-
ρές, διασπάσεις και εκποιήσεις. Επι-
προσθέτως, παρέχουμε υποστήριξη 

σχετικά με εταιρικές αναδιοργανώ-
σεις και αναδιαρθρώσεις, ζητήμα-
τα αφερεγγυότητας, εταιρική δια-
κυβέρνηση, δημόσιες και ιδιωτικές 
προσφορές, αγορές και πωλήσεις 
αξιογράφων, κανονιστική συμμόρ-
φωση, δημιουργία και αξιοποίηση 
καταπιστευμάτων. Ακόμα εξειδικευ-
όμαστε και σε ζητήματα ευρύτερου 
εμπορικού δικαίου, όπως εμπορικές 
συμφωνίες, αδειοδοτήσεις, συμβά-
σεις προμηθειών, ηλεκτρονικό εμπό-
ριο, συμφωνίες πρακτορίας και δια-
νομής και συμβάσεις παραχώρησης 
και εκμετάλλευσης.

Τραπεζικό Δίκαιο
Η Ηλίας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ, 

αναγνωρίζεται από τους κορυφαίους 
ανεξάρτητους διεθνείς οίκους αξι-
ολόγησης ως ηγέτιδα εταιρεία στις 
τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές 
αγορές στην Κύπρο, με αποδεδειγ-
μένο ιστορικό στον τομέα των κεφα-
λαιαγορών και της χρηματοδότησης 
εταιρειών. Την πλεοψηφία των πε-
λατών μας αποτελούν γενικά δανει-
στές, συμπεριλαμβανομένων των 
διεθνών τραπεζών ανάπτυξης. Ωστό-
σο, ενεργούμε επίσης συχνά και για 
λογαριασμό  δανειοληπτών. 

Η εταιρεία μας έχει ιδιαίτερη 
εμπειρία στις διαπραγματεύσεις 
εμπορικών όρων και συμβουλεύ-
ει, από νομική άποψη, για τον βέλτι-
στο και αποδοτικότερο τρόπο παρο-
χής εξασφαλίσεων, υπο το πρίσμα 
του κόστους και των φορολογικών 
επιβαρύνσεων, λαμβάνοντας υπόψη 
τις επιδιώξεις και τα δικαιώματα των 
μερών αναφορικά με το ασφαλιζό-
μενο περιουσιακό στοιχείο, πριν και 
μετά την επιβολή αναγκαστικών μέ-
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τρων. Επιπλέον, παρέχουμε συμβου-
λές, από πρακτική άποψη, σχετικά με 
το αν οι όροι είναι εφικτοί, λαμβάνο-
ντας υπόψη την εκάστοτε συγκεκρι-
μένη δομή της συναλλαγής, εάν τα 
περιουσιακά στοιχεία είναι ήδη εξα-
σφαλισμένα, καθώς και το χρονοδιά-
γραμμα της κάθε υπόθεσης.

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
Στο πεδίο των χρηματοοικονομι-

κών υπηρεσιών, προσφέρουμε υπη-
ρεσίες οι οποίες βρίσκονται στην κο-
ρυφή του ανταγωνισμού. Είμαστε η 
μεγαλύτερη και η πλέον αναγνωρι-
σμένη διεθνώς, δικηγορική εταιρεία 
της Κύπρου και η μόνη με εξειδικευ-
μένη ομάδα που επικεντρώνεται στις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις των συναλλα-
γών αυτού του είδους. Βοηθούμε 
τους πελάτες μας σε κάθε πτυχή της 
έναρξης και πραγματοποίησης επι-
χειρηματικών δραστηριότητων στην 
Κύπρο. Το εύρος των υπηρεσιών 
μας εκκινεί από τις αδειοδοτήσεις, τις 
συμβουλές επί κανονιστικών ζητη-
μάτων, τις εταιρικές και φορολογικές 
διαρθρωσεις, και φτάνει ώς τα λε-
πτομερή καθημερινά επιχειρησιακά 
ζητήματα, όπως η εταιρική διακυβέρ-
νηση, η κανονιστική συμμόρφωση 
και η προστασία των προσωπικών 
δεδομένων. Οι ειδικοί μας, έχουν δε-
καετίες εμπειρίας στις επαφές με τις 
ρυθμιστικές και άλλες αρχές και μια 
ασυναγώνιστη κατανόηση και αντί-
ληψη της εφαρμογής της νομοθεσίας 
και των κανονιστικών απαιτήσεων.

Φορολογικό Δίκαιο
Στα θέματα φορολογικού δικαί-

ου, η πηγή της ισχυρής φορολογικής 
εξειδίκευσής μας είναι οι ειδικοί μας, 
οι οποίοι έχουν νομικό, λογιστικό 
και οικονομικό υπόβαθρο. Αρκετά 
μέλη της ομάδας μας είναι αναγνω-
ρισμένοι φορολογικοί εμπειρογνώ-
μονες. Η ομάδα μας, παράλληλα με 
την παροχή συμβουλών για όλες τις 
πτυχές των φορολογικών νόμων της 
Κύπρου, σε εγχώριους αλλα και διε-
θνείς πελάτες, υποστηρίζει και άλλα 
τμήματα της επιχείρησης με την εκ-
πόνηση και την εφαρμογή καινοτό-
μων, φορολογικά αποδοτικών δια-

δικασιών για διεθνείς συναλλαγές.  
Συνεπώς, το φορολογικό δίκαιο 
απασχολεί σταθερά τις εταιρικές, 
εμπορικές και χρηματοοικονομικές 
εργασίες μας. Σημαντικοί τομείς των 
σχετικών φορολογικών υπηρεσιών 
μας, είναι οι συμβουλές για θέματα 
φορολογικής κατοικίας, για νέα φο-
ρολογικά κίνητρα και συστήματα και 
για την ορθή ερμηνεία και εφαρμο-
γή των συμφωνιών για την αποφυγή  
διπλής φορολογίας.

Ναυτιλία και ανταγωνισμός
Το ναυτιλιακό δίκαιο είναι ένας 

ακόμα τομέας στον όποίο η εταιρεία 
μας επιδεικνύει ιδιάιτερα υψηλά επί-
πεδα εξειδίκευσης. Συμβουλεύουμε 
τις τράπεζες, τους πλοιοκτήτες, τους 
διαχειριστές, τους ναυλωτές, τους ιδι-
οκτήτες φορτίων και τους αντίστοι-

χους ασφαλιστές σχετικά με τις νο-
μικές πτυχές των υποθέσεών τους, 
συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης 
διαφορών. Παρέχουμε νομική υπο-
στήριξη για όλες τις πτυχές των ναυ-
τιλιακών και αεροπορικών επιχει-
ρήσεων, όπως καταχώρηση πλοίων 
και σκαφών αναψυχής στα σχετικά 
μητρώα, σε θέματα ΦΠΑ σκαφών, 
αναδιαρθρώσεις χρεών και αναδιορ-
γανώσεις, ναυτικές ασφαλίσεις και 
αγοραπωλησίες πλοίων και αερο-
σκαφών.

Στον τομέα του δικαίου του αντα-
γωνισμού, η εξειδικευμένη ομάδα μας 
παρέχει νομικές συμβουλές σε σημα-
ντικούς διεθνείς πελάτες επι ζητημά-
των anti-trust και ερευνών περί cartel. 
Η εταιρεία έχει εμπειρία συνεργασί-
ας με  κυβέρνητικές υπηρεσίες και την 
Αρχή Ανταγωνισμού καθώς και μια 
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εις βάθος αντίληψη των τοπικών κα-
νόνων ανταγωνισμού. Ενδεικτικά, οι 
υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν συμ-
βουλές περί συγχωνεύσεων, ελέγχους 
συμμόρφωσης με τους κανόνες αντα-
γωνισμού και συμβουλές σε περιπτώ-
σεις όπου διαπιστώνονται παραβίασεις 
του νόμου περί cartel.

Εργατικό δίκαιο-πνευματική 
ιδιοκτησία

Η Ηλίας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ 
είναι μέλος του Employment Law 
Alliance, του μεγαλύτερου δικτύου 
δικηγόρων εργατικού δικαίου στον 
κόσμο, του οποίου επίσης μέλη εί-
ναι κορυφαίοι νομικοί του κλάδου σε 
περισσότερες από 120 χώρες. Οι ει-
δικοί μας, παρέχουν συμβουλές επί 
όλων των ζητημάτων του εργατικού 
δικαίου. Ενδεικτικά πεδία που καλύ-
πτονται είναι αυτά της προετοιμασίας 
εγγράφων περί εργασιακών σχέσε-
ων  και η υποστήριξη κατά την επίλυ-
ση εργατικών διαφορών.

Στον τομέα του δικαίου πνευματι-
κής ιδιοκτησίας η εταιρεία μας ξεχω-
ρίζει παρέχοντας υψηλού επιπέδου 
συμβουλές σε σημαντικές πολυεθνι-
κές εταιρείες σχετικά με την προστα-
σία και την αδειοδότηση της πνευμα-
τικής τους ιδιοκτησίας. Οι υπηρεσίες 
μας περιλαμβάνουν καταχώρηση και 
ανανέωση εθνικών, ευρωπαϊκών και 
διεθνών σημάτων, ευρεσιτεχνιών και 
βιομηχανικών σχεδίων, προστασία 
καλλιτεχνικών και επιστημονικών έρ-
γων και συμφωνίες μεταβίβασης δι-
καιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Υπηρεσίες εφάμιλλης ποιότητας με 
τις παραπάνω παρέχει η εταιρεία μας 
και σε άλλους τομείς του δικαίου όπως 
είναι το δίκαιο της ενέργειας, της μετα-
νάστευσης, το ευρωπαϊκό δίκαιο και 
τα ζητήματα του νέου κανονισμού περί 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Με το βλέμμα στο αύριο
Πέραν των νομικών υπηρεσιών 

που προσφέρει σήμερα η εταιρεία, 
αναγνωρίζοντας τις απαιτήσεις των 

πελατών που όχι μόνο αυξάνονται 
αλλά και διαφοροποιούνται, ακολου-
θώντας τις εξελίξεις της τεχνολογί-
ας, στοχεύει επίσης συνεχώς στην εν-
δυνάμωση των διαφόρων ομάδων, 
προσλαμβάνοντας νέο εξειδικευμέ-
νο προσωπικό και ταυτόχρονα εκπαι-
δεύει το υφιστάμενο μέσω νέων και-
νοτόμων προγραμμάτων.

Έχοντας υπόψη την ένταση του 
ανταγωνισμού στον τομέα των υπη-
ρεσιών, που συνεχώς αυξάνεται και 
παράλληλα την πίεση που ασκείται 
από νέες προκλήσεις, όπως η ανα-
ζήτηση εναλλακτικών λύσεων ως 
προς την κλασική έννοια της «νομι-
κής συμβουλής» (που αποτελεί προ-
τεραιότητα της γενιάς νέων επιχειρη-
ματιών, γνωστής ως «millennials») η 
Ηλίας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ συ-
νεχίζει να προσλαμβάνει τους καλύ-
τερους νέους δικηγόρους με κύριο 
γνώμονα την αξιοποίηση και καλλι-
έργεια του ταλέντου τους και των αξι-
ών τους. 

Όραμα της εταιρείας μας, μέσα 
από μια καινοτόμο και δημιουργι-
κή στρατηγική και προσέγγιση, είναι 
να δημιουργήσει, ανάμεσα σε άλλα, 
ένα νέο είδος δικηγορικού Οίκου, 
πέραν των δεδομένων της Κύπρου, 
μέσα από την τεχνολογική καινοτο-
μία, η οποία θα διαδραματίσει καί-
ριο ρόλο σε αυτό. Υπό το πρίσμα 
των ανωτέρω, αντιλαμβανόμαστε 
τον εναγκαλισμό με την τεχνολογι-
κή καινοτομία ως απαραίτητο ου-
τως ώστε να επιτύχουμε τον από-
λυτο συγχρονισμό με τις ανάγκες 
της αγοράς και να εμπεδώσουμε τη 
θέση μας ως ηγέτη στην παροχή των 
αντίστοιχων υπηρεσιών.

 Ένα απλό παράδειγμα αυτής 
της εξέλιξης, είναι η δημιουργία 
μιας υπερσύγχρονης πλατφόρμας 
η οποία θα επιτρέπει στους πελά-
τες της να επικοινωνούν και να ενη-
μερώνονται διαδικτυακά για  τις 
υποθέσεις τους άμεσα και αποτελε-
σματικά, διασφαλίζοντας πάντα την 
προστασία των προσωπικών τους 

δεδομένων και τις θεμελιώδεις αξί-
ες της ακεραιότητας, της αφοσίω-
σης και της ομαδικής εργασίας που 
αποτελούν τη βάση της επιτυχίας της 
εταιρείας.  

Τόσο το προσωπικό όσο και η Δι-
εύθυνση της εταιρείας, εργάζονται 
σκληρά και μεθοδικά για να συνε-
χίσουν να προσφέρουν υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας και ταυτόχρονα 
να προωθούν την Κύπρο ως οικονο-
μικό κέντρο παγκόσμιας εμβέλειας. 
Άμεση συνέπεια, άλλωστε, της προ-
σέλκυσης ξένων επενδύσεων, είναι η 
ενίσχυση της οικονομικής δραστηρι-
ότητας, που με τη σειρά της συμβάλει 
στην κοινωνική ευμάρεια.
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