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Καλλιθέα 26-10-2017

Δελτίο Τύπου
Οδοί ανακύκλωσης

Το δρόμο της ανακύκλωσης πήραν ακόμη 25 τόνοι απόβλητων
συσσωρευτών νικελίου-καδμίου, το 2017 από την Εγνατία Οδό.

Στο πλαίσιο της πολυετούς συνεργασίας μεταξύ του Συστήματος Εναλλακτικής
Διαχείρισης (ΣΕΔ) ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ Α.Ε. και της Εγνατίας Οδού Α.Ε,
συγκεντρώθηκαν και οδηγήθηκαν πρόσφατα, προς ανακύκλωση
περισσότεροι από 25 τόνοι αποβλήτων συσσωρευτών νικελίουκαδμίου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία χρόνια το ΣΕΔ ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ έχει
διαχειρισθεί περίπου 14 τόνους αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου – οξέος
και 32 περίπου τόνους αποβλήτων συσσωρευτών νικελίου - καδμίου που
χρησιμοποιεί σε διάφορες εγκαταστάσεις, η Εγνατία Οδός.
Το νικέλιο και το κάδμιο που χρησιμοποιείται στους συσσωρευτές είναι δυο
άκρως επιβλαβής ουσίες για τον ανθρώπινο οργανισμό και είναι επιβεβλημένη
η περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση τους.

«Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από την συνεργασία μας με την Εγνατία
Οδό. Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, η προστασία του περιβάλλοντος δεν
μπορεί και δεν πρέπει να συνιστά πολυτέλεια. Το ΣΥΔΕΣΥΣ, πρωτοπόρο
Συλλογικό Σύστημα στην ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου-οξέως και
νικελίου-καδμίου ανταποκρίνεται στην αποστολή του με ιδιαίτερη συνέπεια και
συμβάλλει στο έργο για την ανακύκλωση επικίνδυνων αυτών αποβλήτων και
την προστασία του περιβάλλοντος», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΥΔΕΣΥΣ,
Λουκάς Χριστοδούλου.
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Το ΣΥΔΕΣΥΣ το μοναδικό έως το 2014 αδειοδοτημένο σύστημα διαχείρισης
συσσωρευτών Ni- Cd έχει οδηγήσει σε ανακύκλωση έως σήμερα πλέον
των 420 τόνων αποβλήτων, με κόστος διαχείρισης που επιβάρυνε το
Σύστημα πλέον των 350.000 €. Το ΣΥΔΕΣΥΣ δηλαδή χρηματοδότησε και
συνεχίζει παρά τις αντιξοότητες να χρηματοδοτεί την ανακύκλωση ενός μη
εμπορικού αποβλήτου καθ όλη την διάρκεια των τελευταίων ετών.

_______________________________________________________________
Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυμη Εταιρεία, «ΣΥΔΕΣΥΣ
Α.Ε», ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος για την
εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
οχημάτων και βιομηχανίας μολύβδου - οξέως και νικελίου – καδμίου. Έχει λάβει έγκριση από
το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (τ. ΥΠΕΧΩΔΕ) ΦΕΚ 1124/23-7-04.
Το ΣΥΔΕΣΥΣ είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πολυμετοχική σύνθεση και
στοχεύει στο να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας.
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