ΔΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
-1980-

Αθήνα, 28 Μαΐου 2014

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΚΔΔ ΠΡΟ Β. ΚΟΡΚΙΓΗ: «ΑΙΓΩ ΑΡΓΔΙΟΙ»
Η Δηνηθνύζα Επηηξνπή ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Επηκειεηεξίσλ, απαληώληαο ζηηο
αηηηάζεηο ηνπ Εκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Επηκειεηεξίνπ Πεηξαηώο, ην νπνίν
αλαθνίλσζε όηη «απνθάζηζε λα δηαθνξνπνηεζεί πιήξσο από ηηο άζηνρεο πξαθηηθέο
ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Επηκειεηεξίσλ» ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε
ηνπ δεηήκαηνο ηεο αλαηξνπήο ηνπ λόκνπ κε ηνλ νπνίν αίξεηαη ε ππνρξεσηηθόηεηα
εγγξαθήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Επηκειεηήξηα, επηζεκαίλεη:
«Ο πξόεδξνο ηνπ ΕΒΕΠ, θ. Βαζίιεο Κνξθίδεο, ζε όιεο αλεμαηξέησο ηηο γεληθέο
ζπλειεύζεηο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Επηκειεηεξίσλ, όρη κόλν ζπκθσλνύζε αιιά
πξσηνζηαηνύζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ πξόηεηλε ε Δηνηθνύζα Επηηξνπή
ηεο ΚΕΕ. Μάιηζηα ήηαλ απηόο πνπ ζεθώλνληαο ην ιάβαξν ηεο επαλάζηαζεο θαηά
ηεο θπβέξλεζεο, κε αθνξκή ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ζε βάξνο ηνπ
επηκειεηεξηαθνύ ζεζκνύ, είρε πξνηείλεη δεκνζίσο ηελ ίδξπζε πνιηηηθνύ θόκκαηνο ελ
όςεη ησλ επξσεθινγώλ.
Ο πξόεδξνο ηνπ ΕΒΕΠ ήηαλ απηόο πνπ πξόηεηλε λα επαλδξσζνύλ ηα ςεθνδέιηηα ησλ
θνκκάησλ κε εθπξνζώπνπο ησλ Επηκειεηεξίσλ, δειώλνληαο κάιηζηα όηη ν
«πξνηείλσλ δελ πξνηείλεηαη», ελλνώληαο θπζηθά όηη δελ ηίζεην δήηεκα δηθήο ηνπ
ππνςεθηόηεηαο.
Καη όκσο, ν θ. Κνξθίδεο, δηαςεύδνληαο ηνλ εαπηό ηνπ, ζπκκεηείρε ζην
επξσςεθνδέιηην ηνπ θπβεξλώληνο θόκκαηνο.
Σηε ζπλέρεηα θαη πάιη ν πξόεδξνο ηνπ ΕΒΕΠ ήηαλ απηόο πνπ, όηαλ ε θπβεξλεηηθή
πιεηνςεθία αξλήζεθε λα ζπκπεξηιάβεη ζε λνκνζρέδην ηελ ηξνπνινγία ηελ νπνία
είραλ ππνγξάςεη 185 βνπιεπηέο όισλ ησλ θνκκάησλ ηνπ ζπληαγκαηηθνύ ηόμνπ γηα
άξζε ηεο απόθαζεο πεξί κε ππνρξεσηηθήο εγγξαθήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα
Επηκειεηήξηα, δήισλε δεκνζίσο όηη ζα απνζύξεη ηελ ππνςεθηόηεηά ηνπ.
Ούηε θαη απηό βέβαηα έπξαμε, ζέηνληαο ηηο πξνζσπηθέο πνιηηηθέο ηνπ θηινδνμίεο
ππεξάλσ ησλ αγώλσλ πνπ δίλνπλ θαζεκεξηλά νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο.
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Καη ηώξα πνπ απέηπρε λα εθιεγεί ζηελ επξσβνπιή, θαζώο άιισζηε ζύζζσκε ε
επηκειεηεξηαθή θνηλόηεηα είρε μεθαζαξίζεη όηη δελ ζα ηύγραλε ηεο ππνζηήξημήο ηεο ε
ππνςεθηόηεηα ηνπ, επηζηξέθεη ζην Επηκειεηήξηό ηνπ (από ην νπνίν ζα έπξεπε λα είρε
παξαηηεζεί κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο ππνςεθηόηεηάο ηνπ) εηηεκέλνο, αιιά θαη
αιαδόλαο.
Η Επηκειεηεξηαθή Κνηλόηεηα δελ έρεη αλάγθε από ηέηνηνπο εθπξνζώπνπο πνπ
κπξνζηά ζηηο άκεηξεο πξνζσπηθέο ηνπο θηινδνμίεο, αλαδεηνύλ κόλν αμηώκαηα θαη
θαξέθιεο».
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