Ημερίδα για το νέο θεσμικό
πλαίσιο
Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών - ΣΥ.ΣΔΕ.ΣΥΣ. σχεδίασε, οργάνωσε και υλοποίησε την πρώτη ενημερωτική
ημερίδα για τους υπόχρεους του Συστήματος, με αφορμή την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για την εναλλακτική διαχείριση
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, με θέμα «ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΗΣ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ -ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ», με σκοπό να ενημερωθούν όλοι οι
ενδιαφερόμενοι για τις αλλαγές που τους αφορούν. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Athens Imperial στην αίθουσα
New York Hall, στη πλατεία Καραϊσκάκη στην Αθήνα, την Πέμπτη 14 Απριλίου 2011.
Στην ημερίδα μίλησαν ο Πρόεδρος του ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Α.Ε. Λουκάς Χριστοδούλου, ο οποίος μίλησε για τα νέα δεδομένα που
προκύπτουν για τις επιχειρήσεις εισαγωγής και κατασκευής συσσωρευτών, η Νομική Σύμβουλος του Συστήματος Ρεγγίνα-Ελένη
Γαβριήλ, η οποία μίλησε για τη νέα Κεντρική Υπουργική Απόφαση, το Προεδρικό Διάταγμα 148, το Νόμο 3854 και τα δικαιώματα και
υποχρεώσεις που αποκτούν πλέον οι εισαγωγείς και κατασκευαστές ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και τέλος ο Γενικός
Διευθυντής του ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Ηρακλής Βονδικάκης, ο οποίος παρουσίασε τα αποτελέσματα της λειτουργίας του Συστήματος και τι θα
αλλάξει από δω και μπρος.
Την ημερίδα παρακολούθησαν κυρίως εισαγωγείς και κατασκευαστές ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, μεγάλες και μικρότερες
εταιρείες. Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκε folder με ενημερωτικό έντυπο υλικό για το ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ, το πρόγραμμα, μπλοκ
μεγέθους Α5 και στυλό, σε πάνινη οικολογική τσάντα από ανακυκλωμένο βαμβάκι με το λογότυπο του συστήματος.
Ο κύριος στόχος της ημερίδας ήταν να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τις αλλαγές που επιφέρει ο νέος νόμος και να
απαντηθούν οποιεσδήποτε απορίες αφορούν στην εφαρμογή του και τα οφέλη που μπορεί να υπάρχουν.

Μετά το πέρας των εργασιών της ημερίδας, εστάλη δελτίο τύπου για την εκδήλωση και τα αποτελέσματα αυτής σε όλα τα
σχετικά με το θέμα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έπειτα, έγινε αποδελτίωση του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και
συγκεντρώθηκαν όσα δημοσιεύματα αφορούσαν την εν λόγω εκδήλωση.
Για την επιτυχημένη υλοποίηση της ημερίδας, το ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Προέβη στις παρακάτω ενέργειες:
Επιλογή του χώρου
Επικοινωνία με εισηγητές
Αναπαραγωγή του προγράμματος
Συγγραφή – επιμέλεια επιστολής - πρόσκλησης
Αποστολή προσκλήσεων – Follow up
Επιμέλεια υλικού συμμετεχόντων
Γραμματειακή Παρουσία και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της ημερίδας
Επιμέλεια δημοσιογραφικού υλικού
Χρήση απαραίτητου οπτικοακουστικού εξοπλισμού
Αποδελτίωση ημερίδας
Φωτογράφηση εκδήλωσης
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