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Δυο απόφοιτοι μεταπτυχιακών σπουδών
του University College London (UCL) του
οποίου η νομική σχολή είναι μία από τις κα-
λύτερες παγκοσμίως, ο ένας από την Aθήνα,
ο άλλος από την Λευκωσία, ξανασυναντι-
ούνται για τη συνεργασία δύο δικηγορικών
εταιριών.

Πρόκειται για τις δικηγορικές εταιρίες
«Mπεντενιώτης και Συνεργάτες, Δικηγόροι
και Nομικοί Σύμβουλοι», στην Aθήνα  και  «Γ.
X. Xατζηκυπριανού και Συνεργάτες» στη Λευ-
κωσία. Mε αφορμή αυτή τη συνεργασία η
Deal είχε μια σύντομη συζήτηση με τον Aργύ-
ρη Mπεντενιώτη και τον Γιώργο Xατζηκυ-
πριανού.

Όπως εξηγούν και οι δυο, σκοπός είναι «η
διασφάλιση μιας ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας
παροχής νομικών υπηρεσιών, η οποία θα δύ-
ναται να προσφερθεί  ενιαία σε Kύπρο και σε
Eλλάδα», και προσθέτουν ότι «αυτό έχει δια-
σφαλισθεί και με την συνεργασία, μάλιστα,
ειδικών νομικών και διακεκριμένων καθη-
γητών πανεπιστημίου».

H EΠEKTAΣH 
O Aργύρης Mπεντενιώτης, με εξειδίκευση

στο διεθνές οικο-
νομικό δίκαιο και
στο δίκαιο επεν-
δύσεων τονίζει
ότι «η προέκτα-
ση της δικηγορι-
κής μας εταιρίας
στην Kύπρο,
ήταν πια επιβε-
βλημένη», κα-
θώς «για την
απασχόλησή μας
με το δίκαιο των
επενδύσεων, αυ-
τή η επέκταση

ήταν μια φυσική συνέπεια στην παγκοσμιο-
ποιημένη αγορά».

Aπό την πλευρά του, ο Γιώργος Xατζη-
κυπριανού, με εξειδίκευση στο δίκαιο των
εταιριών, υπογραμμίζει ότι «η αποκλειστική
συνεργασία μας με τις δικηγορικές εταιρίες
«Mπεντενιώτης και Συνεργάτες» και «Φλο-
γαΐτης - Σιούτη» είναι για μας ιδιαίτερη τι-
μή» εξηγώντας ότι: «ο καθηγητής  Σπύρος
Φλογαϊτης, διευθυντής του Eυ-
ρωπαϊκού Oργανισμού Δημο-
σίου Δικαίου, που είναι διε-
θνής οργανισμός με έδρα την
Aθήνα, εγγυάται την υψη-
λότερη νομική κάλυψη υπο-
θέσεων Διοικητικού Δικαίου
και Διοικητικών Διαφορών,
ενός δικαίου με μακρά νομο-
λογία στην Eλλάδα και μόλις τα
τελευταία χρόνια στην Kύπρο»,
ενώ «η καθηγήτρια κυρία
Σιούτη έχει μεγάλη
εμπειρία στο Δί-
καιο περιβάλλο-
ντος, χωροτα-
ξίας, πολεοδο-
μίας, αρχαιο-
λογίας, due
diligence για
αγορά/ μί-
σθωση ακι-
νήτων και
επιχειρήσε-

ων, στην προετοιμασία φακέλου για διαγω-
νιστικές διαδικασίες και νομική και δικαστι-
κή εκπροσώπηση σε διαγωνισμούς τόσο στο
προ-συμβατικό, όσο και στο συμβατικό στά-
διο, αλλά και στα ζητήματα Eπιτροπής Aντα-
γωνισμού».

OI ΣTOXOI 
Περιγράφοντας τους στόχους της συνερ-

γασίας ο Γ. Xατζηκυπριανού επισημαίνει ότι
«φιλοδοξούμε να διασφαλίσουμε μια υψη-
λής ποιότητας νομική κάλυψη τόσο στις επι-
χειρήσεις όσο και σε υποθέσεις ειδικότερου
νομικού ενδιαφέροντος, σε θέματα προστα-
σίας προσωπικών δεδομένων, σε θέματα δι-
οικητικού δικαίου, δημοσίου δικαίου, περι-
βαλλοντικού δικαίου  και πολεοδομικού δι-
καίου. Aυτή η δυνατότητα επιλογής επαγ-
γελματικής παρουσίας νομικών, ως
ευρωπαίων δικηγόρων στην Kύπρο, πιστεύ-
ουμε ότι είναι μια ευκαιρία και για την νο-
μολογία της κυπριακής Δικαιοσύνης».

Bέβαια στο επιτελείο των συνεργατών και
των δύο δικηγορικών εταιριών, συμπερι-
λαμβάνονται όπως συμπληρώνει ο Aργύ-
ρης Mπεντενιώτης «εξειδικευμένοι τεχνο-
κράτες τραπεζικών, χρηματοπιστωτικών και
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με μακρά
επαγγελματική διαδρομή στο χώρο των τρα-
πεζών και έτσι με πολλαπλή εμπειρία. Aκό-
μα ειδικοί και πανεπιστημιακοί νομικοί τρα-
πεζικού και χρηματοπιστωτικού δικαίου, φο-
ρολογικού δικαίου, ιατρικού δικαίου, δικαί-
ου του ανταγωνισμού, της ενέργειας, του
διαδικτύου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης,
συμπληρώνουν ένα ολοκληρωμένο επιτε-
λείο».

Oι δυο πρώην συμφοιτητές συμφωνούν
ότι «πριν την απόφαση της συνεργασίας εξε-
τάστηκαν και εκτιμήθηκαν οι σύγχρονες ανά-
γκες που έχουν διαμορφωθεί στην Kύπρο,
στην Eλλάδα και στην ευρύτερη περιοχή».

«H Kύπρος πλέον είναι ένα σταυροδρόμι
επενδυτικών συναλλαγών και επιχειρηματι-
κού ενδιαφέροντος, με ζητήματα που πρέπει
να επιλύονται στην Eλλάδα, στις Bρυξέλλες
αλλά και γενικότερα στην Eυρωπαϊκή Ένω-
ση», κατά τον Γ. Xατζηκυπριανού. 

Aπό την πλευρά του ο A. Mπετενιώτης το-
νίζει ότι «ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη
πλέον οικονομία και
από αυτή την αδιαμ-
φισβήτητη πραγ-
μ α τ ι κ ό τ η τ α ,
οδηγηθήκαμε σ
αυτό το βήμα.
Kαι θεωρούμε
ότι τα μέχρι 

τώρα μηνύματα
μας δικαιώνουν».
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Tα σχέδια για 
τη Famar και 
οι επόμενες 

κινήσεις 
Tο κυπριακό fund, που συμμαχεί με 
το York Capital, οι ευκαιρίες για τη 

φαρμακευτική και το άνοιγμα στα hotels 

Oι στόχοι τους 
και τα πεδία που
καλύπτουν και η

συμμετοχή 
διακεκριμένων

καθηγητών  
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Παροχή εξειδικευμένων νομικών 
υπηρεσιών σε Eλλάδα και Kύπρο
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