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Πως μπορείτε να 
βοηθήσετε κι εσείς… 



Ποια είναι η μέση 
διάρκεια ζωής 

ενός υπολογιστή; 
μετά δεν μπορεί να κάνει τη δουλεία του, 
απαξιώνεται... 



προκύπτει ένα ερώτημα… 

3 – 5 χρόνια… 



Τι (πρέπει να) 
κάνουμε τους 

υπολογιστές μας 
όταν παλιώσουν; 



αυτό αποκλείεται… 



μαθητές του τομέα 
Πληροφορικής και Οικονομίας 

και καθηγητές τους… 

Ποιοι είμαστε; 

εμείς προσπαθήσαμε 
να βρούμε μία 

απάντηση 



Τι κάνουμε; 

Εικονική επιχείρηση 
παροχής υπηρεσιών 

Πληροφορικής 



Βιωματική μάθηση 

Κοινωνική Προσφορά 

Μείωση… 



προαιρετική δωρεά… 
Το 2012 

μαζέψαμε 89 
ευρώ 



παλιός εξοπλισμός 
πληροφορικής που 
δεν μπορούσε να 

επισκευαστεί 

Τι στο καλό να τον κάνω;  
Πώς να τον διαχειριστώ; 



και βρήκαμε ότι η καλύτερη λύση βρίσκεται 
στο τρίπτυχο… 

ψάξαμε, ψάξαμε, 
ψάξαμε, ψάξαμε, 

ψάξαμε,… 



Μπορεί κάποιοι να γνωρίζετε πως… 
Όσοι δε γνωρίζετε, μη στεναχώριεστε… 
Εδώ είναι που παρεμβαίνουμε εμείς… 

Ελάττωσε 
Re-duse 

Ανακύκλωσε 
Re-cycle 

Επαναχρησιμοποίησε 
Re-use 



Απλά, φέρτε τον παλιό 
εξοπλισμό πληροφορικής 
σας στο ΕΠΑΛ Πολυγύρου 

κι εμείς… 

Σας δίνουμε μια σειρά από επιλογές… 



Αναζωογονούμε 
τον παλιό σας υπολογιστή  

εγκαθιστώντας ελαφριά διανομή 
ΕΛ/ΛΑΚ  GNU/Linux 

Επαναχρησιμοποιούμε 
τα χρήσιμα εξαρτήματα 

Ανακυκλώνουμε 
ότι περισσεύει 

ΕΠΑΛ Πολυγύρου 



δεχόμαστε τον παραπάνω ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

Κεντρικές Μονάδες ΗΥ, 
εξαρτήματα ΗΥ, Laptops, 

Netbooks, Οθόνες, Εκτυπωτές, 
Δικτυακό εξοπλισμό,  
και διάφορα άλλα… 



ΕΠΑΛ Πολυγύρου 
2ος όροφος, εργαστήριο 3 

Ισόγειο, γραφείο ΣΕΚ 

Σημείο συλλογής 
Δε-Παρ, 10:00-13:00  



ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΠΡΟΣ 
ΑΝΑΚΥΚ

ΛΩΣΗ 

Κουτιά Κεντρικών Μονάδων 18 5 13 

Οθόνες 4 3 1 

Ποντίκια 2 0 2 

Εξοπλισμός Δικτύου 2 0 2 

Ηχεία 1 0 1 

Σκληροί δίσκοι 2 0 2 

Τροφοδοτικά 5 4 1 

Εκτυπωτές 4 2 2 

μέχρι στιγμής 
έχουμε μαζέψει… 



Εσείς πως μπορείτε 
να βοηθήσετε; 



Διαδώστε το 
μήνυμα 



Έχω έναν υπολογιστή 
στην αποθήκη μου που 

δεν τον χρειάζομαι.  
Τον θέλετε; 

Βεβαίως 
Αν λειτουργεί  GNU/Linux 

Αν δεν λειτουργεί  αποσυναρμολόγηση, 
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση 



Βεβαίως 
Σάββατο του Μάρτη / Απρίλη θα 

εγκαταστήσουμε GNU / Linux 
Δηλώστε συμμετοχή 

Έχω έναν υπολογιστή που 
«σέρνεται» αλλά τον χρειάζομαι 

για απλές δουλειές. 
Μπορείτε να βοηθήσετε; 



Θα πρέπει να 
πληρώσω κάτι; 

Όχι,  
οι υπηρεσίες μας παρέχονται δωρέα. 

Μόνο ΑΝ θέλετε και ΑΝ μπορείτε κάνετε 
μια δωρεά στον κουμπαρά του χαμόγελου 



Έχω έναν χαλασμένο 
υπολογιστή. Να τον φέρω να 

μου τον φτιάξετε; 

Δυστυχώς, όχι. 
Δεν έχουμε τον χρόνο και τα 

τεχνικά μέσα 
Δεν είναι σωστό ηθικά 



Τι είναι αυτό το tracking? 

Μπορείς από το internet να 
δεις τι έχει γίνει με τον 

υπολογιστή σου 



για περισσότερες πληροφορίες 
συνεννόηση / επικοινωνία: 

 
Τηλ. 2371022941 

http://greenpcepalpolyg.blogspot.com   
email: mail@1epal-polyg.sch.gr 
email: fkoutsakas@gmail.com 

mailto:mail@1epal-polyg.sch.gr
mailto:mail@1epal-polyg.sch.gr
mailto:mail@1epal-polyg.sch.gr


Ευχαριστούμε πολύ 
;-) 


