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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 

 
 

«Ο κ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Π.». 
 
 
 
 Τη Μ. Δευτέρα 29 Απριλίου 2013, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δ.Σ. 
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κατά τη διάρκεια της 
οποίας τα μέλη του ανέδειξαν, έπειτα από σχετική ψηφοφορία, τον κ. Βασίλη Κορκίδη 
ως Πρόεδρο του Ε.Β.Ε.Π., ενώ τηρήθηκε 1 λεπτού σιγή εις μνήμην του εκλιπόντα 
Προέδρου Γεώργιου Κασιμάτη. 
 Ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Δημήτρης Μαθιός,  στην αρχή της 
διαδικασίας ανακάλεσε την υποψηφιότητά του για το αξίωμα του Προέδρου, στο 
όνομα της σύμπνοιας και της ενότητας των μελών. Η απόφαση του αυτή έτυχε της 
γενικής επιδοκιμασίας του σώματος. Επομένως, σε σύνολο 60 ψηφισάντων, ο κ. Β. 
Κορκίδης εξελέγη νέος Πρόεδρος με 53 ψήφους ενώ 6 ήταν τα λευκά ψηφοδέλτια και 1 
άκυρο. 
  Μετά την εκλογή του, ο κ. Β. Κορκίδης επεσήμανε: «η απώλεια του Γιώργου 
Κασιμάτη άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό στο ΕΒΕΠ, στην επιχειρηματικότητα και 
στην κοινωνία του Πειραιά εν γένει. Ο Γιώργος Κασιμάτης υπήρξε ένα υπόδειγμα 
αφοσιωμένου Προέδρου και θεσμικού εκπροσώπου και, σε κάθε περίπτωση, είναι 
δύσκολο να επαναληφθεί η «εποχή Κασιμάτη» στον επιμελητηριακό θεσμό. 
Παραταύτα, νιώθω ότι οφείλω στον Πειραιά, στον τόπο που γεννήθηκα, μεγάλωσα και 
εργάζομαι, δηλαδή στο σπίτι μου, να ανταποκριθώ επάξια στην ιδιαίτερα τιμητική 
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πρόκληση και εξαιρετικά απαιτητική προεδρία του ΕΒΕΠ. Η δεύτερη και τελευταία 
θητεία μου ως Πρόεδρος της ΕΣΕΕ θα λειτουργήσει συνδυαστικά και θα βοηθήσει 
στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του ΕΒΕΠ και στην αναβάθμιση της 
παρέμβασης μας σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο υπέρ του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος που επιδιώκουμε και δικαιούμαστε. Είμαι βέβαιος ότι όλοι μαζί θα 
κατορθώσουμε να προωθήσουμε αποτελεσματικά την υπόθεση της πειραϊκής 
επιχειρηματικότητας  σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία και ευχαριστώ, μέσα από 
την καρδιά μου, τον Αντιπρόεδρο Δημήτρη Μαθιό για τη στήριξή του και κάθε έναν 
ξεχωριστά τα μέλη του ΔΣ του ΕΒΕΠ για την ψήφο τους. Η κληρονομιά είναι βαριά, οι 
ευθύνες πολλές και η δουλειά που χρειάζεται ακόμα περισσότερη. Δεν φοβάμαι τίποτα 
από όλα αυτά, έχω εμπιστοσύνη στους συνεργάτες μου και πιστεύω ότι το νέο 
προεδρείο του ΕΒΕΠ θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις των 
επιχειρήσεων, ακόμα και σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς». 

Μια από τις πρώτες προτάσεις του κ. Β. Κορκίδη ήταν όπως η αίθουσα 
εκδηλώσεων του Ε.Β.Ε.Π. να πάρει την ονομασία του εκλιπόντος Προέδρου.  
 Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε με την εκλογή του κου Ν. Μαυρίκου ως Β΄ 
Αντιπροέδρου στη θέση του κ. Β. Κορκίδη.   
 


