
Μ
ε στόχο την πρωτοπορία και 
προσήλωση στη συνεχή βελ-
τίωση και ανάπτυξη, η Harris 
Kyriakides έχει εξελιχθεί σε μία 

από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρεί-
ες στην Κύπρο.  Με περισσότερα από 45 
χρόνια επαγγελματικής επιτυχίας, βασι-
κή προτεραιότητα παραμένει η αφοσίω-
ση σε μια διαφορετική και πιο ολιστική 
προσέγγιση, παρέχοντας πάντα υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες. 

Τομείς εξειδίκευσης
Το θεμελιώδες στοιχείο στη μακροχρό-

νια και σταθερή επιχειρηματική επιτυχία εί-
ναι η αναγνώριση της αναγκαιότητας της 
εξειδίκευσης τόσο των στελεχών της, αλλά 
και η λειτουργία των δραστηριοτήτων της 
σε τμηματική βάση. Οι τομείς εξειδίκευσης 
περιλαμβάνουν: Τραπεζικό και Χρηματο-
οικονομικό Δίκαιο, Διοικητικό και Δημό-
σιο Δίκαιο, Επίλυση Διαφορών, Εταιρικό 
και Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο των Συμβά-
σεων, Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας, Ασφα-
λιστικό Δίκαιο, Προστασία προσωπικών 
δεδομένων και Δίκαιο Κυβερνοχώρου, 
Δίκαιο του Ανταγωνισμού και Κρατικών 
Ενισχύσεων, Ποινικό δίκαιο (με έμφαση 
στα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης), Δί-
καιο Δημοσίων Συμβάσεων,  Εργατικό 
Δίκαιο, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 
Κληρονομικό Δίκαιο και Διαχειρίσεις, Οι-
κογενειακό Δίκαιο, Ναυτικό & Αεροπορι-
κό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο, Ζητήμα-
τα AML και Κυρώσεων, Blockchain και 
Crypto currencies.

Εμπειρία
Η εταιρεία διαθέτει σημαντική εμπει-

ρία στην επιτυχή αντιμετώπιση δικαστι-
κών και μη διαφορών και συναλλαγών 
τόσο στην Κύπρο όσο και σε διεθνές επί-
πεδο. Η ειδοποιός διαφορά της επιτυχί-
ας της οφείλεται στην εργατικότητα, στην 
αποφασιστικότητα και στη συνεργατική 

φιλοσοφία για τον χειρισμό πολύπλοκων 
υποθέσεων. Η Harris Kyriakides παρα-
μένει αφοσιωμένη στην τήρηση των πιο 
υψηλών προτύπων δεοντολογίας, ακε-
ραιότητας και επαγγελματισμού που κα-
θοδηγούν τη συνολική προσέγγιση και 
την καθημερινή πρακτική.

Αξίες πελατών
Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας εί-

ναι να παρέχει στους πελάτες πρόσβαση 
σε παγκόσμιους νομικούς πόρους, προκει-
μένου να διευκολυνθούν διασυνοριακές 
συναλλαγές. Η εταιρεία δημιουργεί και 
διατηρεί στενή και συνεχή συνεργασία με 
τους πελάτες της μέσω μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής για την κάλυψη των ποικίλων 
αναγκών τους. Επιστρατεύει τις πιο δημι-
ουργικές, αποτελεσματικές και λειτουργι-
κές νομικές λύσεις, ενώ παρέχει ένα ολο-
κληρωμένο πακέτο νομικών υπηρεσιών 
με τελικό γνώμονα την άμεση ευόδω-
ση των επιδιώξεων των πελατών της. Η 
Harris Kyriakides διατηρεί ένα ευρύ δί-
κτυο συνεργατών και τεχνικών συμβού-
λων με κορυφαία ευρωπαϊκά δικηγορι-
κά γραφεία και νομικά δίκτυα σε όλη την 

Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ασία, που πα-
ρέχει τη δυνατότητα να καλύπτει όλες τις 
πτυχές των ανατεθεισών υποθέσεων με 
ποιότητα, πληρότητα και τεχνογνωσία.

Εταιρική και Κοινωνική Ευθύνη
Η εφαρμογή πολιτικών Εταιρικής και 

Κοινωνικής Ευθύνης αποτελεί στοιχείο 
της νοοτροπίας της εταιρείας, η οποία αντι-
λαμβάνεται τις προκλήσεις που αντιμετω-
πίζει η κοινωνία εντός της οποίας δραστη-
ριοποιείται. Αποτελεί προτεραιότητα η 
υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα 
μέσω πρακτικών διαμόρφωσης της αγο-
ράς σε σχέση με την ηθική, τα επαγγελμα-
τικά πρότυπα και τη διαχείριση κινδύνου. 
Η Harris Kyriakides πράττει άμεσα μέσω 
pro bono νομικών υπηρεσιών σε εξατο-
μικευμένες περιπτώσεις, ενώ ταυτόχρονα 
συμμετέχει και σε ευρύτερες προσπάθει-
ες για την προώθηση της βιωσιμότητας, 
της ανταπόδοσης και της προσφοράς. Η 
εταιρεία έχει θέσει τη βιωσιμότητα στον 
πυρήνα της στρατηγικής της για την επό-
μενη δεκαετία και παραμένει προσηλω-
μένη στη διεκπεραίωση δράσεων που 
φιλοδοξούν να συμβάλλουν στην κατα-
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πολέμηση των ανισοτήτων προκειμένου 
να επιτευχθεί μια βιώσιμη ανάπτυξη χω-
ρίς αποκλεισμούς.

Διαφορετικότητα 
Η κουλτούρα της Harris Kyriakides σέ-

βεται τη διαφορετικότητα, τη δικαιοσύνη 
και την ένταξη κατευθύνοντας έτσι το πο-
λιτιστικό και στρατηγικό όραμα της εται-
ρείας. Η κατανόηση των ανθρώπων, των 
προκλήσεων και των αναγκών τους, προ-
σφέρουν ευκαιρίες ανάπτυξης και βελτί-
ωσης ώστε να γίνουν οι αυριανοί ηγέτες 
χωρίς αποκλεισμούς. Όλα τα μέλη της 
εταιρείας ενθαρρύνονται να παρουσιά-
ζουν νέες ιδέες και να συμμετέχουν σε 
όλη τη διαδικασία υλοποίησης τους. Πε-
ραιτέρω δίνεται η ευκαιρία στους εργα-
ζόμενους κατά το χειρισμό πολύπλοκων 
υποθέσεων να εξελίξουν όχι μόνο τις νο-
μικές αλλά και τις επιχειρηματικές τους δε-
ξιότητες. Αυτό αποδεικνύεται και από το 
γεγονός ότι υπάρχουν 64% γυναίκες σε 
διευθυντικές θέσεις και 76% γυναίκες σε 
όλη την εταιρεία. Η ενσωμάτωση της δια-
φορετικότητας αποτελεί ζωτικό παράγο-
ντα στη διαμόρφωση και την εξέλιξη της 
εταιρείας, επομένως το πλάνο δράσης της 
θα συνεχίσει να λαμβάνει υπόψη όλες τις 
διαστάσεις της διαφορετικότητας. 

Καινοτομία 
Η Εταιρεία επενδύει στην καινοτομία 

και έχει δεσμευθεί  να κάνει τη διαφορά 
στον νομικό τομέα. Πιστεύει ακράδαντα 
ότι η χρήση της τεχνολογίας, τεχνητής νο-
ημοσύνης καθώς και η έμφαση που δίνε-
ται στο ψηφιακό μετασχηματισμό και στην 
ψηφιακή αναβάθμιση, θα συμβάλει ώστε 
επιτευχθούν αλλαγές στον τρόπο με τον 
οποίο παρέχονται οι δικηγορικές υπηρε-
σίες, με απώτερο στόχο την μείωση των 
χρονοβόρων διαδικασιών και επομένως 
του κόστους. Με πλήρη επίγνωση των ευ-
καιριών και των προκλήσεων που παρου-
σιάζονται σε αυτούς τους νέους τομείς, η 
εταιρεία θα συνεχίσει να επιδιώκει την 
καινοτομία σε όλες τις πτυχές ανάπτυξης.

Η Harris Kyriakides θα συνεχίσει να ερ-
γάζεται καθημερινά με ζήλο και ατέρμονη 
προσπάθεια για την παροχή νομικών υπη-
ρεσιών άριστης ποιότητας σε κάθε πελά-
τη. Η εταιρεία δίνει μεγάλη έμφαση στην 
εκπαίδευση και είναι προετοιμασμένη για 
οποιεσδήποτε επικείμενες προκλήσεις.
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Εμφαση στην εξειδίκευση για αποτελεσματικότερη κάλυψη των ποικίλων αναγκών των πελατών
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