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Το ΣΥΔΕΣΥΣ …πάει σχολείο και συμμετέχει σε εκδήλωση για
την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
27.06.2017
Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών «ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε», στο
πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη σημασία
της ανακύκλωσης, συμμετείχε στις 9 Ιουνίου, στην εκδήλωση του 9ου
νηπιαγωγείου & 8ου δημοτικού σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας για τον
εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.
Περισσότερα από 100 παιδιά, συμμετείχαν με ενθουσιασμό στις δράσεις της
εκδήλωσης και με πολύ ενδιαφέρον ενημερώθηκαν για τα οφέλη της
ανακύκλωσης στην προστασία του περιβάλλοντος. Το ΣΥΔΕΣΥΣ μοίρασε
ενημερωτικά φυλλάδια και αναμνηστικά βραχιολάκια με μήνυμα
ανακύκλωσης, σε γονείς και παιδιά που συμμετείχαν στην εκδήλωση.
Ο πρόεδρος του ΣΥΔΕΣΥΣ, κ. Λουκάς Χριστοδούλου, δήλωσε: «Είναι βαθιά
μας πεποίθηση ότι η νέα γενιά μπορεί να χαράξει το δρόμο προς την
ορθότερη διαχείριση των πόρων, μέσω της ανακύκλωσης και την βιώσιμη
ανάπτυξη. Το ΣΥΔΕΣΥΣ στο πλαίσιο της λειτουργίας του και της εταιρικής
υπευθυνότητας συνεχίζει τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και
με ιδιαίτερη χαρά, σήμερα, συμμετείχε σε αυτή την πολύ όμορφη
εκδήλωση, με πρωταγωνιστές τα παιδιά.»
Το ΣΥΔΕΣΥΣ ευχαριστεί τους εκπαιδευτικούς, τον εκπρόσωπο
Συλλόγου γονέων και το σύνολο των γονέων των παιδιών του
νηπιαγωγείου & 8ου δημοτικού σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας, για
αμέριστη βοήθεια και συμπαράσταση για την επιτυχή διεξαγωγή
εκδήλωσης.
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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.
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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