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We Are GOPING @the beach 

AUGUST 2020 

GOPING: Η ιδέα 

GOPING Αποτελέσματα 
- @ the beach 

- Ενέργειες Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης. 

- Αποτελέσματα. 

- Ψηφιακή Καμπάνια. 

- Η Επόμενη Μέρα. 

Report 
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  Το GοPing οραματίζεται ένα περιβάλλον χωρίς απορρίμματα, αρχικά 
επικεντρωμένο στην εξάλειψη των αποτσίγαρων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 
των αστικών αποβλήτων.  

 

   Η νέα νομοθεσία της ΕΕ (2019/904) που τίθεται σε ισχύ, στοχεύει στην 
ελαχιστοποίηση των πλαστικών αποβλήτων, εφαρμόζοντας τον κανονισμό περί 
της Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού, καθιστώντας υπεύθυνες τις εταιρείες για 
τα απόβλητα που δημιουργούνται μετά την κατανάλωση των προϊόντων τους.  

 

   Μέσω του GoPing, προκύπτει η ευκαιρία να μετατραπεί μια νομική υποχρέωση σε 
ηθική δέσμευση, ενσωματώνοντας το πρόγραμμα στις πρωτοβουλίες Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, καλλιεργώντας περιβαλλοντική εκπαίδευση και χτίζοντας 
φήμη και κύρος. 

GOPING: Η ιδέα 
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Ενέργεια:  Τοποθέτηση κάδων συλλογής αποτσίγαρων (γόπες). 

 

Τοποθεσία:  65 οργανωμένες παραλίες στον Νομό Αττικής. 

 

Περίοδος:  26/07/2020 – 31/08/2020. 

 

Σκοπός:  Συλλογή & Ανακύκλωση αποτσίγαρων. 

GOPING @the beach 
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Μέσα σε διάστημα 5 εβδομάδων, οργανώθηκαν συνολικά 8 events με σκοπό την 
ενημέρωση του κοινού στις παραλίες, αναφορικά με το GoPing.  
 
Συγκεκριμένα: 
 Αναδείχθηκε το πρόβλημα που προκύπτει από την ανεξέλεγκτη ρίψη των γοπών 

στο περιβάλλον. 
 Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση κοινού - Ευαισθητοποίηση. 
 Παρουσιάστηκαν οι καινοτόμες μέθοδοι διαχείρισης των αποτσίγαρων μετά την 

αποκομιδή τους ως απόβλητα. 
 

Tο κοινό που ανταποκρίθηκε θετικά στην ενημέρωση που πραγματοποίησαν οι 
πρεσβευτές του GoPing , ανταμείφθηκε με συμβολικά δώρα  που φέρουν το 
λογότυπο του GoPing (αναπτήρας, ιμάντας λαιμού, καπέλο ή t-shirt). 

Εμέργειες Επικοιμωμίας & Εκπαίδευσης 
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Συλλέχτηκαν προς επεξεργασία 

    514.285+ 

γόπες 

Αποτελέσματα 
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Απετράπη πιθανή μόλυνση 
σε πάνω από 

Αποτελέσματα 

Θαλασσιμού 
μερού 

    4.000.000 lt+ 
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 Εμέργειες Επικοιμωμίας & Εκπαίδευσης 
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Website. 

231K+ 
Traffic 

37K+ 
Returning Visitors  
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PPC Advertising 
Results. 

31M+ 
Free Impressions 

319K+ 
Clicks 
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PPC Advertising 
Results. 

1,2M+ 
Views 

144K+ 
Google Exclusive 
Remarketing List 
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Social Advertising 
Results. 

400K+ 
Social Reach 

5,3K+ 
Clicks 
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Social Advertising 
Results. 

56K+ 
Facebook 

Remarketing List 

3.600 
Social Followers 
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Social Advertising 
Results. 

50K+ 
Post 

Engagements 

90+ 
Direct Messages 
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Λύσεις Κυκλικής Οικομομίας 
Το GoPing έχει στο επίκεντρο του την ενεργό δράση και την ατομική πρωτοβουλία που οδηγεί σε 

συλλογική προσπάθεια.  

 

Όλα τα αποτσίγαρα που συλλέγονται, οδηγούνται προς περαιτέρω ορθή διαχείριση, σε αδειοδοτημένες 

εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, προς όφελος της κυκλικής οικονομίας, όπου χρησιμοποιούνται 

καινοτόμες μέθοδοι και τεχνολογίες αιχμής για την διαχείρισή τους.  

 

Τα αποτσίγαρα και οι γόπες μετά από τη συλλογή τους, περνούν από ειδική επεξεργασία, όπου στάχτη, 

καπνός και χαρτί οδηγούνται προς διαχείριση για την παραγωγή compost.  

Το φίλτρο, επεξεργάζεται μέσω μηχανικής ανακύκλωσης για την παραγωγή ανακυκλωμένης πρώτης ύλης, 

η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί ως νέο υλικό σε δομικά προϊόντα, λόγω των ιδιοτήτων του. 
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Πιλοτική Γραμμή Διαχείρισης 
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Υπολείμματα Καπμικώμ Προϊόμτωμ 



www.wearegoping.com 19 

Γιατί GoPing;  

To GoPing αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα επιτυχούς 

εφαρμογής, γιατί: 

 Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από μια καθετοποιημένη 

βιομηχανία διαχείρισης αποβλήτων. 

 Κατάφερε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να αποκτήσει 

απήχηση σε ένα ευρύ κοινό. 

 Αφύπνισε την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.  
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 Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα από την εφαρμογή του πρώτου πιλοτικού 

προγράμματος, δείχνουν ότι η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε 

μεγαλύτερη κλίμακα. 

 Το GoPing έχει στο επίκεντρο του την ενεργό δράση και την ατομική 

πρωτοβουλία που οδηγεί σε συλλογική προσπάθεια. Πρέπει λοιπόν να 

υιοθετηθεί τόσο από τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις. Κι αυτό είναι 

μόνο η αρχή! 

 Η επιστημονική ομάδα του GoPing μελετά δυνατότητες αξιοποίησης 

ανεκμετάλλευτων υλικών, που μέχρι τώρα δεν τυγχάνουν ορθής διαχείρισης 

και καταλήγουν προς ταφή. 

Η επόμεμη μέρα  



Ευχαριστούμε. 

wearegoping.com 


