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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ
11 Ιουνίου 2016

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απορρύπανσης του λιμανιού της Τήνου στις
11 Ιουνίου, μια πρωτοβουλία του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών
ΣΥΔΕΣΥΣ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.
Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Μη Κυβερνητική Οργάνωση
«Υδροναύτες», με τους πιστοποιημένους επαγγελματίες δύτες, μαζί με το κέντρο κατάδυσης
του κ. Κώστα Θωκταρίδη. Σημαντική ήταν η υποστήριξη του Δήμου Τήνου και του
Δημάρχου κ. Σίμου Ορφανού, του Λιμενικού Ταμείο Τήνου – Άνδρου, του
Λιμεναρχείου Τήνου, καθώς και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης της Τήνου για
την Τοπική Ανάπτυξη και το Περιβάλλον ΚΟΙΝΣΕΠ «Καλλονή-Κελλιά».
Ο Πρόεδρος του ΣΥΔΕΣΥΣ κος Λουκάς Χριστοδούλου, μετά το πέρας της εκδήλωσης,
δήλωσε: «Σκοπός αυτής της δράσης του ΣΥΔΕΣΥΣ, δεν είναι μόνο ο καθαρισμός, αλλά και η

ενημέρωση για τη λειτουργία των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, καθώς και η
ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σωστή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, ειδικά των
συσσωρευτών για την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό πως η
συνεργασία μας με τοπικούς φορείς σε πρωτοβουλίες όπως αυτή, κατέστησαν τον καθαρισμό
του λιμανιού μια οικολογική γιορτή ευαισθητοποίησης με μαζική συμμετοχή. Δεσμευόμαστε ότι
σε συνεργασία με την ομάδα της ΚΟΙΝΣΕΠ και τον Δήμο, αυτή η πρωτοβουλία μας είναι μόνο η
αρχή σε μια σειρά δράσεων στο νησί της Τήνου».
Ο καθαρισμός του λιμανιού της Τήνου, αποτελεί μέρος του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης του ΣΥΔΕΣΥΣ. Έχει προηγηθεί η απορρύπανση των λιμανιών Νάουσας και Παροικίας
της Πάρου, στις 27 και 28 Μαΐου και θα συνεχιστούν αντίστοιχες πρωτοβουλίες μέσα στο έτος.
Η εκδήλωση έγινε με την επικοινωνιακή στήριξη της ετήσιας έκδοσης για την Τήνο, το ΤΑΜΑ και
η εκδότης του κα Αναστασία Ψάλτη δήλωσε: «Το ΤΑΜΑ αποτελεί την αισθητική αποτύπωση
όλων όσων συμβαίνουν στην Τήνο. Καταγράφουμε, φωτίζουμε και δημιουργούμε εικόνες
τηνιακής πραγματικότητας. Για αυτό στεκόμαστε αρωγοί σε κάθε ενέργεια που αναδεικνύει το
νησί και την δύναμη των ανθρώπων του».
Εδρα : Λ. Συγγρού 314, 176 73 – Καλλιθέα, Τηλ.: 210 - 3421951, Fax: 210 - 3426622
Υποκατάστημα: Μητροπόλεως 57, 54623 - Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 - 267438, Fax: 2310 - 226521
Url: www.sydesys.gr - E-mail: info@sydesys.gr

Αρ. Εγκρ. ΥΠΕΧΩΔΕ 106158 ΦΕΚ 1124Β/23-7-04

Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυμη Εταιρεία, με το διακριτικό τίτλο «ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε»,
ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος για την εναλλακτική διαχείριση των
χρησιμοποιημένων Η.Σ (ηλεκτρικών στηλών) και Συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας μολύβδου - οξέως και
νικελίου – καδμίου και έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΚΑ (τ. ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 1124/23-7-04).
Το ΣΥΔΕΣΥΣ είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πολυμετοχική σύνθεση, και στοχεύει στην καλύτερη
δυνατή αξιοποίηση των εισφορών που διαθέτουν οι υπόχρεοι εισαγωγής ή και κατασκευής Η.Σ και
συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι της ανακύκλωσης.
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