ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ανανεώθηκε η άδεια του ΣΣΕΔ με έγκριση 6ετούς επιχειρησιακού σχεδίου για το διάστημα
2020-2025
7.7.2020
Έχοντας διανύσει 15 χρόνια λειτουργίας, το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών
«ΣΥΔΕΣΥΣ» ανανέωσε την άδεια λειτουργίας του με έγκριση ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου
για το χρονικό διάστημα 2020-2025.
Το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ είναι, πλέον, το πρώτο σύστημα σε διαχείριση όγκου αποβλήτων καθώς από τους
26.000 τόνους που οδηγούνται σε αξιοποίηση ετησίως, οι 19.000 τόνοι διαχειρίζονται από το ΣΥΔΕΣΥΣ.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό να σημειωθεί ότι με την ανανέωση της άδειάς του, το ΣΣΕΔ είναι πλέον το
μοναδικό σύστημα που παρέχει υπηρεσίες “one stop shop” για όλα τα είδη συσσωρευτών.
Η εμπιστοσύνη όλων των συντελεστών εναλλακτικής διαχείρισης προς το φορέα, τον καθιστά με
διαφορά πρώτο τα τρία τελευταία έτη στη διαχείριση του επικίνδυνου αποβλήτου συσσωρευτών.
Στη νέα εποχή που ξεκινά και αξιοποιώντας την εξαιρετική συνεργασία με το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και τον ΕΟΑΝ, το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ στοχεύει στην έτι περαιτέρω διεύρυνση του δικτύου
συνεργατών του. Παράλληλα, σχεδιάζει νέες πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα
ανακύκλωσης καθώς και την υλοποίηση πρωτοβουλιών Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας με
στόχο την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση και την πράσινη ανάπτυξη.
Ο πρόεδρος του ΣΥΔΕΣΥΣ, κ. Λουκάς Χριστοδούλου, δήλωσε: «Είναι κομβική συνθήκη η παρούσα
καθώς αντιλαμβανόμαστε και αναλαμβάνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί να οδηγήσουμε τις
εξελίξεις στον κλάδο. Παράλληλα, έχουμε την υποχρέωση να επικοινωνήσουμε το ουσιαστικότερό μας
μήνυμα: Η ανακύκλωση συνιστά κινητήριο μοχλό της βιώσιμης ανάπτυξης και ενίσχυσης της κυκλικής
οικονομίας. Με συγκροτημένο σχέδιο και μεθοδικότητα, συνεχίζουμε ακούραστα να κάνουμε πράξη,
αυτό που πρεσβεύουμε».

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 και
η οποία ανανεώθηκε τον Ιούνιο του 2020.
Είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πολυμετοχική σύνθεση και στοχεύει στο να επιτευχθούν οι
εθνικοί στόχοι ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας.

