
Η Legal Partners είναι η διακριτική 
επωνυμία της ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, 
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Δ.Ε.Π.Ε., η οποία είναι εταιρεία περιορι-
σμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη 
στην Κύπρο και αδειοδοτημένη από τον 
Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Η έδρα 
των εργασιών της είναι η Λευκωσία και 
παράλληλα έχει δημιουργήσει στενό 
δίκτυο συνεργασίας με δικηγορικά γρα-
φεία σε άλλες Επαρχίες της Κύπρου και 
έχει αναπτύξει ένα δυναμικό και εκτετα-
μένο δίκτυο συνεργατών πελατών στο 
εξωτερικού.

Κύριοι τομείς δραστηριότητας 
Οι κύριοι τομείς στους οποίους δραστη-
ριοποιείται η εταιρεία μας καλύπτουν ένα 
ευρύ φάρμα υπηρεσιών. Η ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, 
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε. 
διαθέτει μια ομάδα με άρτια καταρτισμέ-

νους δικηγόρους οι οποίοι ειδικεύονται 
σε συγκεκριμένους τομείς δικαίου συμπε-
ριλαμβανομένων δικηγόρων οι οποίοι 
υπήρξαν πρωτοπόροι σε διάφορους 
τομείς του Δικαίου. 
Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες μέσω δύο 
βασικών τμημάτων, το Δικαστηριακό 
Τμήμα και το Εταιρικό Τμήμα. Παράλληλα, 
η ομάδα μας παρέχει νομικές συμβου-
λές και υπηρεσίες διαμεσολάβησης από 
προσοντούχους δικηγόρους – διαμεσολα-
βητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο 
Μητρώο Διαμεσολαβητών και ασχολείται 
με θέματα ΓΚΠΔ («GDPR»).
Δικαστηριακό Τμήμα
Το Δικαστηριακό Τμήμα του γραφείου 
χειρίζεται υποθέσεις που καλύπτουν ένα 
ευρύ φάσμα τομέων του Δικαίου. Οι δικη-
γόροι του γραφείου χειρίζονται υποθέσεις 
με θέμα το τραπεζικό δίκαιο κυρίως σε 
ό,τι αφορά ζητήματα που αναφύονται από 

τη σύναψη συμφωνιών δανείου, ζητήματα 
ανάκτησης χρεών τόσο ιδιωτικής όσο 
και δημόσιας φύσης, αστικά αδικήματα, 
ζητήματα που αναφύονται από το δημόσιο 
δίκαιο (προσφυγές), ακίνητη ιδιοκτησία, 
οικογενειακό δίκαιο, ποινικό δίκαιο, 
εργατικές διαφορές, διαχειρίσεις/κληρο-
νομιές, πνευματική ιδιοκτησία, ευρωπαϊκό 
δίκαιο, ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα. 
Εταιρικό Τμήμα
Το Εταιρικό Τμήμα της Εταιρείας επικε-
ντρώνεται κατά κύριο λόγο σε ζητήματα 
Εταιρικού Δικαίου, όπως είναι η εγγραφή 
εταιρειών και λοιπές διαδικασίες σε 
σχέση με τη διαχείριση εταιρειών, συμ-
φωνίες, συγχωνεύσεις, διεθνή και άλλα 
καταπιστεύματα και επενδυτικά ζητήματα. 
Το εξειδικευμένο τμήμα της εταιρείας μας 
ανταποκρινόμενο και αναπροσαρμοζό-
μενο στο νέο πλαίσιο της Οδηγίας (shell 
companies) αντιμετωπίζει με ενδιαφέρον 
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Legal Partners
Η ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε. διαθέτει
μια ομάδα με άρτια καταρτισμένους δικηγόρους 

το ζήτημα ούτως ώστε να μην χάσει τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας 
μας και συνεχίζει να συνδράμει στην 
προσπάθεια που γίνεται για προσέλκυση 
στην Κύπρο Εταιρειών υψηλών προδια-
γραφών. 
Αθλητικό Δίκαιο
Το γραφείο εξειδικεύεται στο Αθλητικό 
Δίκαιο καθώς και στον Τομέα Στοιχημά-
των και Τυχερών Παιχνιδιών. Εκπροσω-
πεί αδειούχους αποδέκτες ηλεκτρονικού 
στοιχήματος καθώς και ομοσπονδίες, 
σωματεία αλλά και φυσικά πρόσωπα 
ενώπιον της Ανώτατης Δικαστικής Επι-
τροπής Αθλητισμού. Περαιτέρω, έχει 
βραβευθεί επί σειρά ετών ως η καλύτερη 
δικηγορική εταιρεία σε θέματα Αθλητικού 
Δικαίου.
Παροχή νομικών συμβουλών
Το γραφείο μας παρέχει νομικές συμβου-
λές επί ευρέος φάσματος. Η πολύχρονη 
πείρα μας καθώς και η εμπλοκή και εξειδί-
κευση μας σε διάφορους τομείς δικαίου, 
μας δίδουν τη δυνατότητα να παρέχουμε 
ολοκληρωμένες και έγκυρες νομικές συμ-
βουλές και γνωματεύσεις, με γνώμονα 
πάντα τις ανάγκες του προσώπου που 
απευθύνεται σε εμάς.
Διαμεσολάβηση
Το γραφείο παρέχει υπηρεσίες διαμεσο-
λάβησης, με στόχο την ταχύτερη, αποτελε-
σματικότερη και οικονομικά συμφέρουσα 
επίλυση διαφορών. Οι δικηγόροι του γρα-
φείου Γιώργος Χριστοφίδης και Κυριάκος 
Ορφανίδης είναι καταρτισμένοι και διαπι-
στευμένοι διαμεσολαβητές.
Προσωπικά Δεδομένα 
Η Δικηγορική Εταιρεία, στο πλαίσιο 
εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των 
υπηρεσιών της, με την εφαρμογή του 
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προ-
σωπικών Δεδομένων παρέχει υπηρεσίες 
διασφάλισης της συμμόρφωσης και προ-
στασίας προσωπικών δεδομένων σε εται-
ρείες και άλλες οντότητες που ασχολού-
νται με διάφορους τομείς της οικονομίας. 

Το όραμά μας 
Η εταιρεία μας έχει ως πρωταρχικό 
σκοπό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 
και η προστασία των δικαιωμάτων των 
πελατών μας. Μέλημα και κύρια έγνοια 
της εταιρείας μας είναι η απόδοση της 
δικαιοσύνης για όλους όπως προδίδει 

και το εταιρικό σύνθημα της «Justitia 
Omnibus». Στρατηγική μας είναι η επαγ-
γελματοποίηση της παράδοσης νομικών 
υπηρεσιών και συμβουλών, στόχος που 
επιθυμούμε να αναπτύξουμε ακόμα περισ-
σότερο στην διαδρομή και πορεία μας. 
Η εταιρεία μας και το προσωπικό από το 
οποίο απαρτίζεται εργάζονται καθημερινά 
με σκοπό την συνεχή εξέλιξη και επιμόρ-
φωση τους για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των πελατών. Επίσης βασισμένη στις 
παρακαταθήκες και αξίες που την χαρα-
κτηρίζουν και καθοδηγούν ακολουθεί τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, το σύγχρονο και 
συνεχώς αυξανόμενο διεθνή ανταγωνι-
σμό, τις ρυθμιστικές και εποπτικές απαι-
τήσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 
με γνώμονα την δημιουργία απαιτούμενης 
τεχνογνωσίας, εξειδίκευσης κα εμπειρίας 
ούτως ώστε να μπορεί η Εταιρεία να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των απαι-
τητικών πελατών και να είναι σε θέση να 
προσφέρει διεξοδικές τεχνικές γνώσεις 
και λύσεις για τα θέματα που προκύπτουν.    

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
Η ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε. προσφέρει 
το πλήρες φάσμα υπηρεσιών όπως 
αμέλεια, δυσφήμηση/λίβελος, κλη-
ρονομικά ζητήματα, οικογενειακά 
ζητήματα, αθλητικά ζητήματα, δια-
δικτυακό στοίχημα, εργατικό δίκαιο, 
προσφυγές, θέματα ενέργειας, συμ-
φωνίες, εγγραφή εταιρειών, συγχω-
νεύσεις, διαμεσολάβηση.  
• Αθλητικό Δίκαιο
•  Ασχολείται με θέματα δανειολη-

πτών με έμφαση στα ξένα νομί-
σματα και σε ζητήματα αφερεγγυό-
τητας και καταναλωτών. 

•  Εξειδικεύεται στον τομέα της Ενέρ-
γειας. 

•  Εξειδικεύεται στον τομέα στοιχημά-
των και τυχερών παιχνιδιών εκπρο-
σωπώντας αδειούχους αποδέκτες 
Διαδικτυακού Στοιχήματος.

•  Παρέχει Εναλλακτικές Υπηρεσίες 
Επίλυσης Διαφορών με εξειδίκευση 
στη  Διαμεσολάβηση δυνάμει του 
σχετικού Νόμου.

•  Εξειδικεύεται σε θέματα Προστα-
σίας Προσωπικών Δεδομένων και 
εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού 
Προστασίας Δεδομένων

• Εταιρικό Δίκαιο


