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Θέμα : Δημιουργία σήματος ελληνικών εστιατορίων
Αξιότιμε κ Πρόεδρε,
Λάβαμε την απάντηση σας στο μήνυμα που σας είχαμε αποστείλει και θα θέλαμε να σας
ευχαριστήσουμε για την άμεση ανταπόκρισή σας.
Αρχικά, θεωρώ ότι θα ήταν καλό να διευκρινιστεί το γεγονός ότι η σωστή επωνυμία της Γενικής
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας είναι ΓΣΕΒΕΕ και όχι ΓΕΣΕΒΕ,
όπως αναγράφεται στο μήνυμά σας, προς αποφυγή κάθε είδους παρεξήγησης.
Διευκρινιστικά, να σας ενημερώσω ότι ήρθαμε σε επαφή με το Υπουργείο Τουρισμού, όπου μετά
από την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μας συμφωνήθηκε να επικοινωνήσουμε
με φορείς μεταξύ αυτών και εσάς για την υλοποίηση του έργου.
Συνοδευτικά της επιστολής που σας στείλαμε υπήρξε παρουσίαση για την εφαρμογή όλου του
έργου. Προφανώς, το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί και για αυτό το λόγο ζητούμε τη συνεισφορά
σας, λόγω της εμπειρίας σας, της γνώσης του αντικειμένου που έχετε και πολλών άλλων
πλεονεκτημάτων από την προσφορά του ΣΕ.ΛΕ.ΤΡΟ.ΠΕ.
Κατόπιν πρότασης του Υπουργείου απευθυνθήκαμε στη ΓΣΕΒΕΕ, για να αναλάβει ως
συντονιστής (leader) του όλου έργου και να αιτηθεί από το Υπουργείο, την αιγίδα και την
υποστήριξή του στο όλο έργο.
Προφανώς, δεν διεκδικούμε την απόλυτη πρωτοτυπία για το όλο έργο, ήδη στο παρελθόν έχουν
γίνει παρεμφερείς ή συμπληρωματικές ενέργειες. Πιστεύουμε, όμως, ότι έχουμε επαρκείς
πιθανότητες για την υλοποίηση του έργου. Όπως αναφέρουμε και στην παρουσίαση, βασικός
φορέας υλοποίησης των απαιτούμενων εργασιών θα είναι ο ΣΥ.ΣΕΠ.
Τέλος, να διευκρινιστεί το γεγονός ότι οποιοδήποτε έργο και χρηματοδότησης εργασιών θα
πραγματωθεί από τη δική μας πλευρά και εργασίας των μελών του ΣΥ.ΣΕΠ. Υπάρχει πιθανότητα
μελλοντικής χρηματοδότησης από επιδοτούμενα προγράμματα, αλλά αυτό παρέχει ορίζοντα
τουλάχιστον διετίας. Συνεπώς, δεν ευελπιστούμε σε επιδοτούμενα προγράμματα, αλλά κατά
κύριο λόγο σε αυτοχρηματοδότηση του έργου, που θα καλύψει τα έξοδα και τις εργασίες των
μελών μας σε περίπτωση, φυσικά, που ολοκληρωθεί επιτυχώς το έργο.
Ελπίζω να ήμουν όσο πιο κατατοπιστικός μπορούσα και να απάντησα στα ερωτήματά σας με
ευκρίνεια.
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Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,
Για το Σύνδεσμο Συμβούλων Επιχειρήσεων

Ο Πρόεδρος
Αλεξιάδης Κλεόβουλος
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