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Ο Ν. Πέντζος νέος πρόεδρος του ΣΒΒΕ
«E» 1

Ο 38χρονος Ν. Πέντζος, γενικός διευθυντής της ΖΑΝΑΕ, είναι και επίσηµα ο νέος πρόεδρος του Συνδέσµου
Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), στη θέση του αποχωρήσαντος Γ. Μυλωνά, από τον οποίο είχε πάρει
το «χρίσµα» της διαδοχής.
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
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Ο κ. Πέντζος, που είχε αναδειχτεί πρώτος σε ψήφους στην πρόσφατη
εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του ΣΒΒΕ, εξελέγη στη θέση του
προέδρου κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου ∆Σ που έγινε τη ∆ευτέρα.
Εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Συνδέσµου παραµένει ο Ι. Σταύρου, Β’
αντιπρόεδροι εξελέγησαν οι Στ.-Λ. Τζιρίτης και Κ. Κωνσταντινίδης, γεν.
γραµµατέας ο ∆. Αµπατζής, οικονοµικός επόπτης ο Αθ. Σαββάκης, έφορος ο
Χ. Αλεξόπουλος και µέλη της ∆ιοικητικής Επιτροπής οι Ε. Ευθυµιάδης και Θ.
Μακιός.
Στις πρώτες του δηλώσεις ο νέος πρόεδρος του ΣΒΒΕ επεσήµανε πως
κανένας δεν µπορεί να κάνει προβλέψεις για το πότε θα τελειώσει η διεθνής
κρίση και συµπύκνωσε στη φράση «µεγαλύτερη προσοχή στα µέλη» τον
κύριο στόχο της νέας διοίκησης.
∆ήλωσε αποφασισµένος να πιέσει «καθηµερινά και προς πάσα κατεύθυνση»,
µε στόχο την αναστροφή του αρνητικού κλίµατος για τη βιοµηχανία και την
αναβάθµιση του ρόλου των µικρών και µεσαίων µεταποιητικών επιχειρήσεων
ενώ αρνήθηκε πως συνιστά «τέλος εποχής» για τον ΣΒΒΕ η αποχώρηση του
Γ. Μυλωνά, τον οποίο χαρακτήρισε παράδειγµα προς µίµηση.
«Αναγνωρίζουµε το γεγονός ότι ο πρώην πρόεδρος αφήνει σε µας τους
νεότερους ένα σηµαντικό έργο, ενώ είναι υπόδειγµα προς µίµηση, αφού µε
την εργασία, τη διορατικότητα και, κυρίως, τις ηγετικές του ικανότητες,
κατάφερε να αναβαθµίσει το κύρος του Συνδέσµου περισσότερο από
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