


 
 Οι γόπες και τα αποτσίγαρα, παραμένουν μια 

από τις πλέον κοινές μορφές περιβαλλοντικής 
μόλυνσης, καθώς περισσότεροι από 1,3 εκατ. 
τόνοι «παράγονται» σε ετήσια βάση! 
 

 Το 40% των απορριμμάτων που συλλέγονται 
παγκοσμίως στους καθαρισμούς ακτών, είναι 
γόπες. 
 

 Σε μια χώρα θαλασσινή σαν τη δική μας, αυτό 
είναι απλά καταστροφικό. 
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 Όπως ακριβώς και το υπόλοιπο 
τσιγάρο, οι γόπες περιέχουν 
αφθονία τοξικών χημικών που 
καταλήγουν στο νερό, 
απειλώντας τα ψάρια και κάθε 
είδος θαλάσσιας ζωής. 

 

 Ακόμα και αν τα ψάρια δεν 
καταλήξουν στο πιάτο μας, θα 
καταλήξει σίγουρα το κρέας 
κάποιου ζώου που έπινε νερό… 
«εμπλουτισμένο» με χημικά από 
τα αποτσίγαρα. 

 



 

 Το μόνο που ζητάμε, είναι να σβήνετε 
τα τσιγάρα σας σε ειδικά τασάκια, 
υπαίθρια και επιτραπέζια. 

 

 Στη συνέχεια, τα αποτσίγαρα 
συλλέγονται μέσω του προγράμματος 
#gopafree της Cigaret Cycle. 

 

 Με τη χρήση ειδικών πράσινων 
κάδων -τοποθετημένων σε 
επιλεγμένα σημεία- θα διαχωρίζονται, 
και η επεξεργασία τους θα παράγει 
ανακυκλωμένα βιομηχανικά προϊόντα, 
όπως πχ πλαστικές παλέτες!  

 
Στο εξωτερικό, έχει ήδη δρομολογηθεί 

η ανακύκλωση σε ειδικούς κάδους! 
 

 

Η κατάσταση είναι ευτυχώς αναστρέψιμη! ΠΩΣ; 
 





Με ειδική επεξεργασία ανακύκλωσης,  
παράγονται από τα φίλτρα του τσιγάρου, πλαστικά βιομηχανικά προϊόντα. 

  
Τα υπολείμματα χαρτιού, καπνού καθώς και η τέφρα κομποστοποιούνται   

και παράγουν λίπασμα! 



ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ,  
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ…  

 
ΒΟΗΘΑΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΠΛΑΝΟ ΜΑΣ! 

 
Μέσω της ανακύκλωσης των αποτσίγαρων,  
θα υποστηρίζονται συνάνθρωποι μας οι 

οποίοι έχουν προβλήματα όρασης και ακοής.  
 

Τα χρήματα θα διατίθενται για την αγορά 
γυαλιών και ακουστικών με στόχο τη  
βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 



 
 

  Στον Οργανισμό μας πιστεύουμε στην διαφάνεια.     
      Κάθε έσοδο ή έξοδο, είναι ορατό σε όλους.  

 
  Γι’ αυτό και δημοσιεύουμε τις Οικονομικές  
      Καταστάσεις και τους Απολογισμούς της ΑΜΚΕ. 
 
  Η συμμετοχή και η προσφορά όλων είναι σημαντική.  
 
  Κανείς δεν περισσεύει, όλοι μπορούν να  
      προσφέρουν στον κοινό αγώνα για ένα περιβάλλον 
      βιώσιμο για εμάς και τις νεότερες γενιές. 

 
 
     Μόνο η κοινή προσπάθειά μπορεί να φέρει  
     απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα… 

 
 
      ΓΙΝΕΤΕ ΚΑΙ Ε Σ Ε Ι Σ ΑΡΩΓΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ 
 
 

      Ρωτήστε μας πως μπορείτε να βοηθήσετε!  
 
 
 

 



Δεν είναι κόπος… είναι τρόπος. 



Cigaret Cycle AMKE  
Λεωφόρος Κηφισίας 125, TK 11524  

 
https://cigaretcycle.org/ 

https://www.facebook.com/cigaretcycle/ 
 

Email: info@cigaretcycle.org 
Τηλέφωνο: (+30) 210 3006751 
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