22 Σεπτεμβρίου 2021
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπρο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (AmCham Κύπρου)
Το Κύπρο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (AmCham Cyprus) ανακοινώνει τη σύσταση του Νέου
Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο εκλέχθηκε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 9 Σεπτεμβρίου και
συστάθηκε σε σώμα στην συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 16 Σεπτεμβρίου:
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Επ. Ταμίας
Γραμματέας

Γεώργιος Γεωργίου
Κυριάκος Κυριάκου
Σάββας Κλείτου
Λία Ριρή

Logicom Public
NCR Cyprus
Baker Tilly Cyprus
ΚΕΒΕ

H πλήρες σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του AmCham
Κύπρου στο www.amchamcyprus.com.cy/board/ .
Ο AmCham Κύπρου αριθμεί σήμερα 80 μέλη και απαρτίζεται από επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας, όπως τις τεχνολογίες πληροφοριών
και επικοινωνιών, τις ελεγκτικές και νομικές υπηρεσίες αλλά και την παραγωγή και διανομή. Ο
AmCham είναι ο κατεξοχήν εκπρόσωπος των Αμερικανικών επιχειρηματικών συμφερόντων στη Κύπρο
και έχει ως κύριο στόχο την παροχή υπηρεσιών στα μέλη του για τον πιο πάνω σκοπό. . Παράλληλα
προωθεί την συνεργασία μεταξύ Κυπριακών και Αμερικανικών εταιρειών.
O AmCham συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, και Βιομηχανίας την
Αμερικανική Πρεσβεία στην Κύπρο με απώτερο σκοπό την προώθηση, επέκταση και ενθάρρυνση των
οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Κύπρου και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. O
AmCham λειτουργεί υπό την αιγίδα του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Ο νέος πρόεδρος ευχαρίστησε τα μέλη του ΔΣ για τη στήριξη και εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του και
τόνισε ότι “στόχος μας είναι ο AmCham να διαδραματίσει ένα ουσιαστικό και κομβικό ρόλο στην νέα
Ενοποιημένη Στρατηγική για την ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Κύπρου.
Γι’αυτό έχει παρουσιαστεί πλάνο γρήγορης ανάπτυξης για την ενδυνάμωση των δομών του AmCham,
με στόχο την απολεσματικότερη προσφορά των υπηρεσιών του. Με την ενεργή συμμετοχή αλλά και
τον προφανή ενθουσιασμό όλων των μελών του ΔΣ, Ο AmCham θα μπορέσει να ανταποκριθεί
αποτελεσματικά στο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει, την περίοδο αυτή που οι σχέσεις της
Κύπρου με τις ΗΠΑ βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο από ποτέ.»
Ο AmCham Κύπρου είναι μέλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου των ΗΠΑ (U.S. Chamber of Commerce),
μέλος του δικτύου Αμερικανικών Εμπορικών Επιμελητηρίων στην Ευρώπη (AmChams in Europe), και
λειτουργεί κάτω από την αιγίδα του ΚΕΒΕ.
Tel: +357 22889718, Fax: +357 22668630
Email: amcham@amchamcyprus.com.cy

Για περισσότερες πληροφορίες για την πολύμορφή δράση του AmCham Κύπρου, καθώς και για αίτηση
εγγραφής νέου μέλους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην ιστοσελίδα του συνδέσμου
www.amchacyprus.com.cy ή να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του AmCham Κύπρου στο 22889720
(Λία Ριρή) amcham@amchamcyprus.com.cy
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