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Συνάντηση ΕΒΕ Πάφου με την Πρέσβειρα της 
Αμερικής κα J. G. Garber 

 

Σήμερα Τρίτη  31/08/2021 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου συνάντηση αντιπροσωπείας του ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ με την πρέσβειρα 

των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κας Judith. G. Garber και της συνοδείας της. Από πλευράς ΕΒΕΠ 

στη σύσκεψη παρακάθησαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κος Γιώργος Μάης, οι Αντιπρόεδροι κος 

Χαράλαμπος Παπαντωνίου, κος Στέφανος Στεφάνου και κος Παντελής Ευαγγέλου καθώς επίσης και ο 

Επίτιμος Γραμματέας του Επιμελητηρίου κος Ζήνωνας Ζήνωνος και ο Διευθυντής της ΕΤΑΠ κος Νάσος 

Χατζηγεωργίου.  

 

Η συζήτηση ήταν πολύ παραγωγική και επικεντρώθηκε στις σχέσεις των δύο χώρων αλλά και στις 
προοπτικές που υπάρχουν για περαιτέρω ανάπτυξη και εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων.                       

Έγινε ενημέρωση για την τοπική οικονομία και τις προσπάθειες που καταβάλλονται από πλευράς 
Επιμελητηρίου και του Ιδιωτικού τομέα ούτως ώστε να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα και οι  
αρνητικές συνέπειες που έχει επιφέρει η πανδημία και να συνεχιστεί η θετική αναπτυξιακή πορεία της 
Επαρχίας σε συνάρτηση την εκτέλεση των νέων έργων και την βελτίωση των υποδομών που 
υλοποιούνται από πλευράς του Κεντρικού Κράτους και των Τοπικών Αρχών.                                                                                                                                                              

Οι  Η.Π.Α σίγουρα μπορούν να διαδραματίσουν πολύ σοβαρό ρόλο στα της κυπριακής οικονομίας αλλά 
και σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου, κάτι που θα βελτιώσει αισθητά και το επιχειρηματικό κλίμα της Κύπρου. 

Συζητήθηκαν εκτενώς θέματα που άπτονται του Τουρισμού και τρόποι συνεργασίας μεταξύ 

επαγγελματιών των δύο χωρών, θέματα επενδύσεων στην Κύπρο από πλευράς Αμερικανικών 

εταιρειών, θέματα εκπαίδευσης και γενικά επενδύσεων στον τομέα της Εκπαίδευσης, της Υγείας, της 

Υψηλής Τεχνολογίας και της Πράσινης Ανάπτυξης με έμφαση στις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Έγινε λεπτομερής συζήτηση για θέματα που αφορούν τον Τραπεζικό Τομέα και τις  βελτιωτικές 

κινήσεις που πρέπει να γίνουν για να μπορέσουν να διευκολυνθούν οι ξένες και ντόπιες επενδύσεις. 

Τόσο από πλευράς Επιμελητηρίου όσο και από πλευράς της Αμερικάνικης Πρεσβείας συμφωνήθηκαν 
περαιτέρω βήματα που στοχεύουν στην προσέλκυση εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων στη Πάφο 
καθώς και  επενδύσεων κυρίως στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Υγείας και Υψηλής Τεχνολογίας. 
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