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Πρώτος μεταξύ ίςών

Γεννήθηκε στη Λεμεσό και αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή 
του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης το 1991, για να ενταχθεί 
στο κυπριακό δικηγορικό σώμα το 1993. • Οι κύριοι τομείς 
της πρακτικής του είναι το Τραπεζικό και το Χρηματοδοτικό 
Δίκαιο, τα εταιρικά ζητήματα, το διεθνές εμπόριο, το Δίκαιο 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ο προγραμματισμός καταπιστευ-
μάτων και κληρονομούμενης περιουσίας και το Φορολογικό 

Δίκαιο.  • Το 2008 προστέθη-
κε στην ατζέντα του ίσως το 
σημαντικότερο κομμάτι της 
«πρακτικής» του. Η ανάληψη 
καθηκόντων αντιπροέδρου στο 
δικηγορικό οίκο που ο πατέρας 
του, Ανδρέας Νεοκλέους, ξεκίνη-
σε το 1965. • Ο οίκος ανδρώθη-

κε και συνεχίζει ακάθεκτος. Οι δυό τους μπορούν να υπερηφα-
νεύονται που βρίσκονται στην κορυφή ενός οίκου που αποτελεί 
«σπίτι» και έδρα για δεκάδες δικηγόρους που τιμούν το επάγ-
γελμα στη χώρα μας και τη χώρα μας στο εξωτερικό.  • Πρώτος 
μεταξύ ίσων και το μέλλον για αυτόν... ένας ωκεανός από νέες 
ευκαιρίες. Όπως ο ίδιος είπε στο ΙΝ Business: «Πρόκληση είναι 
η διαδοχή. Πρόκληση και η επίγνωση ότι η ανακάλυψη νέων 
ωκεανών προϋποθέτει το σαλπάρισμα στ’ ανοικτά…»!

Ηλίας α. νεοκλεούς 
ςυνέταιρος δικηγόρος και αντιπρόεδρος 
Ανδρέας Νεοκλέους & Σια ΔΕΠΕ 
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«Παιχνιδακι» η Προσαρμογη 

Ανέλαβα καθήκοντα αντιπροέδρου τo 2008. H διαδικασία προ-
σαρμογής εξελίχθηκε ομαλά λόγω της τεράστιας βοήθειας και 
της κατανόησης που έτυχα απ’ όλους τους συνεργάτες μου, τους 
οποίους ευχαριστώ θερμά. 

οι ανθρωΠοι του Προέδρου 

Προκάτοχος ουσιαστικά δεν υπήρχε, καθώς η θέση του αντιπροέ-
δρου δημιουργήθηκε το 2008, όταν η νομική μορφή του οίκου μας 
εξελίχθηκε σε εταιρική. Θα ήθελα, όμως, να αναφερθώ στις συνε-
χείς συμβουλές του προέδρου και ιδρυτή του οίκου μας, Ανδρέα 
Νεοκλέους, σε μένα και σε  όλα τα στελέχη και τους συνεργάτες 
μας. Να προσέχουμε ως κόρην οφθαλμού τους τέσσερις πυλώνες 
στήριξης και ανάπτυξής μας, που δεν είναι άλλοι από τις αξίες 
μας: Σκληρή δουλειά, πάθος, τιμιότητα και κοινή λογική. 

οχι σέ έκΠτωσέισ 

Η προσπάθεια υιοθέτησης των αξιών που ανέφερα πιο πάνω είναι 
συνεχής και αδιάλειπτη τόσο από εμένα όσο και απ’ όλους τους 
συνεργάτες μας. Ο βαθμός προ-
σήλωσης, όμως, έχει τα σκαμπα-
νεβάσματά του και εναπόκειται 
σε όλους μας να φροντίζουμε, 
ούτως ώστε να μη γίνεται καμία 
έκπτωση στον ποιοτικό μας 
δείκτη. 

αΠ’ τη διαδοχη στην 

Πραξη

Η πρόκληση, όταν αναλαμβάνεις 
κάτι που ξεκίνησε η οικογένειά 
σου, είναι να φανείς αντάξιος 
της διαδοχής και τηρουμένων 
των αναλογιών να παραδόσεις 
με τη σειρά σου έναν οργανισμό 
καλύτερο, αναμορφωμένο και μεταμορφωμένο, που να ανταπο-
κρίνεται στις προκλήσεις της εποχής. 

έΠιβιωση θα Πέι αλλαγη  

Η αλλαγή είναι ταυτόσημη της επιβίωσης. Η τεχνολογική και 
ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, η ενδυνάμωση της 
σχέσης με τους πελάτες μας, η καταπολέμηση της σπατάλης, η 
σύσφιξη του ομαδικού και οικογενειακού πνεύματος ανάμεσά μας 
- μέσα από τον ενστερνισμό των αξιών και του οράματός μας - 
είναι μερικές από τις αλλαγές που θα ήθελα να επιφέρω. 

 
οι αλλοι κι έγω 

Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί για μένα 
μεγαλύτερη πρόκληση ακόμα και από εκείνη των οικονομικών, 
λαμβάνοντας υπόψη και το δυναμισμό των δικηγόρων. Αποτελεί 

πρόκληση για μας να εργοδοτούμε εξαιρετικά στελέχη και να τους 
δίνουμε όλα τα δυνατά εφόδια, ούτως ώστε η ποιότητα εξυπηρέτη-
σης των πελατών να είναι αρίστη. 

το «ατου» μασ

Η τόλμη και σχεδόν το θράσος μας να επιχειρούμε την 
επίτευξη δύσκολων στόχων και να αναλαμβάνουμε ρίσκα. Η 
επίγνωση ότι η ανακάλυψη νέων ωκεανών προϋποθέτει το 
σαλπάρισμα στ’ ανοικτά… 

Ζηλοσ και αμιλλα  

Θαυμάζω και παρατηρώ καθετί που κάνουν οι ανταγωνιστές μας. 
Έτσι τροφοδοτείται ο ζήλος για δημιουργία και αναβάθμιση στα 
πλαίσια ,πάντοτε, της επαγγελματικής άμιλλας.  

μέλλοντικοσ αΠολογισμοσ 

Θα ήθελα να εμπεδωθεί η ανάγκη για δημιουργία κουλτούρας 
καινοτομίας ή πειθαρχημένης δημιουργικότητας σε όλο το εύρος 
των εργασιών μας, όπως και στον τρόπο σκέψης μας. Επιπλέον, 

η περαιτέρω διεθνοποίηση των 
δραστηριοτήτων μας - μέσω της 
δημιουργίας νέων γραφείων ή υπη-
ρεσιών - και η καθιέρωσή μας ως 
διεθνούς νομικού και ευρωπαϊκού 
οίκου, εφάμιλλου των καλύτερων 
Δυτικών. 

δικηγοροσ έιναι...  

Επικρατεί στην Κύπρο η εσφαλ-
μένη αντίληψη ότι ο δικηγόρος 
εκτελεί μόνο δικαστηριακή δου-
λειά, ενώ στην πραγματικότητα ο 
ρόλος του είναι πολύ πιο ευρύς και 
καλύπτει ένα φάσμα συμβουλευτι-
κών υπηρεσιών, που ενισχύουν την 

επιχειρηματική δραστηριότητα. 
Οι δικηγόροι στην Κύπρο έχουν προσφέρει και συνεχίζουν 

να προσφέρουν τα μέγιστα στην εδραίωση της χώρας μας ως 
διεθνούς επιχειρηματικού και οικονομικού κέντρου. 

κένα, μαυρα και αδηριτα 

Ο ρυθμός του κράτους και της δημόσιας υπηρεσίας όχι μόνο 
δεν βοηθά τον ιδιωτικό τομέα, αλλά πολλές φορές το συνθλίβει. 
Το τέρας της κυβερνητικής γραφειοκρατίας φαντάζει ανίκητο. 
Ανησυχούμε, επίσης, πάρα πολύ για τις τεράστιες καθυστερήσεις 
που παρατηρούνται στην εκδίκαση υποθέσεων από τα κυπρια-
κά δικαστήρια. Ο εκσυγχρονισμός των κυπριακών δικαστηρίων 
είναι αδήριτη ανάγκη, εάν πραγματικά θέλουμε να συνεχίσουμε 
να είμαστε διεθνές οικονομικό κέντρο μέσα σε ένα παγκόσμιο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον.

NέΑ γένΙΑ : Είναι ελπίδα, ευλογία και 
αλλαγή. Την παρομοιάζω με τον καρπό της ζωής. 
ΔΙΑΔΟΧή: Χρειάζεται υπευθυνότητα και 
επίδειξη σεβασμού, είναι πρόκληση, αλλά και προ-
νόμιο. Τη συνταυτίζω με τη σκληρή δουλειά, που 
φέρνει και ολοκληρώνει καινούργιες ιδέες. 
ΜέλλΟν: Αποτελεί το σύνολο των 
όσων μπορεί να κάνει κάποιος ή πιστεύει ότι 
μπορεί να κάνει. Το συνδέω με τη θέληση για 
ένα νέο ξεκίνημα.


