


Την πλακέτα που περιέχει όλα τα κυκλώματα και 
τους επεξεργαστές. Την κεραία η οποία μπορεί 

να είναι εσωτερική και εξωτερική. 

 Την οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) που γίνει 
και έγχρωμη. 

 Το πληκτρολόγιο το οποίο μοιάζει με εκείνο ενός 
απλού υπολογιστή. 

 Το μικρόφωνο.  Το ακουστικό. 

Την μπαταρία. 

 

1)Ένα κινητό τηλέφωνο αποτελείται από κάποια 
βασικά μέρη:  

 



Στην πλακέτα υπάρχουν αυτόνομα κυκλώματα όπως: 
 

• 1.Ο μικροεπεξεργαστής η αλλιώς chip 
ψηφιοποίησης αποψηφιοποίησης ήχου που 
μετατρέπει την αναλογική ομιλία σε ψηφιακή και 
αντίστροφα 

• 2.Ο μικροεπεξεργαστής ψηφιακού σήματος που 
πραγματοποιεί υπολογισμούς διαχείρισης 
σήματος σε υψηλή ταχύτητα. 

• 3.Ο μικροεπεξεργαστής που διεκπεραιώνει όλες 
τις λειτουργίες της συσκευής. 
 



Τα επιπλέον μέρη του κινητού τηλεφώνου 

• 1.Rom μνήμη που περιέχει το λειτουργικό σύστημα του 
τηλεφώνου. 

• 2.Καρτα SIM που περιέχει επιπλέον χαρακτηριστικά που μπορεί 
να τροποποιήσει ο χρήστης. 

• 3.Ο τομέας ενέργειας και ραδιοσυχνότητας ο οποίος ελέγχει τις 
λειτουργίες του τηλεφώνου (π.χ. φόρτιση ) και αλληλεπιδρά με 
τα FM κανάλια. 

• 4.Ενισχυτές ραδιοσυχνοτήτων  που διαχειρίζονται τα σήματα 
που διακινούνται από και προς τη κεραία. 

• 5.Η οθόνη και το πληκτρολόγιο που ο χρήστης επικοινωνεί, 
διαμορφώνει και ελέγχει τις λειτουργίες της συσκευής. 

 



Τι περιέχει ένα σύγχρονο τηλέφωνο 

• Βελτιωμένους τηλεφωνικούς καταλόγους, 
παιχνίδια, εφαρμογές, αριθμομηχανές, 
ημερολόγια κ.α. 

 



Την εργασία για τη λειτουργία των κινητών τηλεφώνων, 
επιμελήθηκαν  οι μαθητές: 

 

 
I. Μαυρίδης Ηλίας 

II. Δαλαμπίρας  Αναστάσιος 

III. Πούλιος  Αναστάσιος 

IV. Πυλωρίδης Ιωάννης 

V. Μανωλίδης   Ευστράτιος 

VI. Σάλα Πέτρος 

 



Διαφήμιση 

• Οι διαφημιστικές καμπάνιες των εταιριών 
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση 
της ζήτησης των εξεταζόμενων υπηρεσιών αλλά και 
στη διαμόρφωση των προτιμήσεων των καταναλωτών. 
Σε γενικές γραμμές μπορεί να αναφερθεί ότι η 
διαφήμιση δεν κατευθύνει απλώς την ζήτηση μεταξύ 
διαφόρων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και 
προϊόντων τηλεπικοινωνιών αλλά και δημιουργεί 
ζήτηση ενημερώνοντας το καταναλωτικό κοινό για νέες 
υπηρεσίες και προϊόντα. 



Που βλέπουμε διαφημίσεις κινητών; 

• Διαφημίσεις κινητών τηλεφώνων συναντούμε σε έντυπα 
περιοδικών, εφημερίδων, στην τηλεόραση, στις στάσεις 
λεωφορείων, στο διαδίκτυο, σε διαφημιστικές πινακίδες, σε 
διαφημιστικές καμπάνιες εταιριών πώλησης κινητών τηλεφώνων, 
σε σταντ εμπορικών πολυκαταστημάτων. Σε εκθέσεις κινητών και 
σε όλα τα καταστήματα πώλησης κινητής τηλεφωνίας. 

 



Σε τι κοινό απευθύνονται οι διαφημίσεις κινητών; 

• Το κοινό στο οποίο απευθύνονται οι διαφημίσεις είναι πολύ 
μεγάλο. Δεν έχει ηλικιακό όριο αφού μαγνητίζει τα βλέμματα 
μικρών και μεγάλων. Υπάρχουν πολλά πακέτα και προγράμματα 
συμβολαίων που προσφέρουν απεριόριστη ομιλία σε σταθερά και 
κινητά, δωρεάν χρόνο ομιλίας και sms προς όλα τα δίκτυα και 
δωρεάν internet.Οι εταιρίες συναγωνίζονται και προσφέρουν 
δελεαστικά πακέτα κάθε φορά αφού μπορούν και προσελκύουν 
πελάτες πολλούς μαθητές, φοιτητές, έμπορους, καταστηματάρχες, 
ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, οικοδόμους και άλλους που το 
χρησιμοποιούν ως μέσο επικοινωνίας για την εργασία τους. Ακόμη 
Λογιστικά, Δικηγορικά γραφεία, εταιρίες, βιομηχανίες. Επίσης 
υπάρχουν πακέτα οικογενειακά, επαγγελματικά, εταιρικά και 
ιδιωτικά. 



Ποιότητα των υφιστάμενων υπηρεσιών 

• Αυτός είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζει άμεσα την 
εξέλιξη της ζήτησης των υπηρεσιών της κάθε εταιρίας. Ένας από 
τους βασικότερους στόχους των εταιριών είναι η βελτίωση και η 
διατήρηση υψηλής ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες και όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη του Ελλαδικού χώρου. Οι κάποιες 
μικρές διαφορές στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
είναι συχνά υπεύθυνες για την μετακίνηση συνδρομητών κινητής 
τηλεφωνίας από το ένα δίκτυο στο άλλο. 



Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων 

• Ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων αποτελεί δε τη βασική αιτία 
που προγράμματα χρήσης, οι προσφορές , σε συσκευές, καθώς και 
οι τιμές χρήσης των υπηρεσιών των εταιριών τηλεφωνίας 
αλλάζουν με σχετικά γρήγορους ρυθμούς. 

 



Κόστος των υπηρεσιών 

• Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ένας εξίσου 
σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση της ζήτησης. Άμεσα 
συνδεδεμένο με το κόστος των υπηρεσιών είναι το διαθέσιμο 
εισόδημα των καταναλωτών, καθώς και η προσωπική αντίληψη 
τους σχετικά με την χρησιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το 
διαθέσιμο εισόδημα επηρεάζει την ζήτηση των εξεταζόμενων 
υπηρεσιών και κυριότερα της κινητής τηλεφωνίας. Παρόλα αυτά, 
θεωρείται λιγότερο σημαντικός παράγοντας σε σύγκριση με την 
ανάγκη των ατόμων για επικοινωνία. Σύμφωνα, λοιπόν, με το 
μέγεθος του διαθέσιμου εισοδήματος, ο κάθε καταναλωτής έχει 
συγκεκριμένες επιλογές συσκευών και υπηρεσιών. 



Κανάλια διάθεσης 

• Οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας έχουν 
αναπτύξει πανελλαδικά δίκτυα πωλήσεων με εμπορικούς 
αντιπροσώπους, οι οποίοι με την σειρά τους ενδέχεται να 
συνεργάζονται, όσον αφορά το εξεταζόμενο αντικείμενο, με άλλες 
επιχειρήσεις διάθεσης. Παράλληλα, ορισμένοι πάροχοι έχουν 
ιδρύσει και καταστήματα με το εμπορικό σήμα τους, τα οποία 
διαθέτουν αποκλειστικά τα δικά τους προϊόντα υπηρεσίες. Τα 
καταστήματα αυτά λειτουργούν ως εταιρικά ή και με την μορφή 
συνεργασίας με τρίτους. Όσον αφορά τους εμπορικούς 
αντιπροσώπους, αυτοί μπορεί να αποτελούν αλυσίδες 
καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, καταστήματα 
προϊόντων τεχνολογίας και πολυμέσων, καταστήματα 
ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά και εμπορικές επιχειρήσεις, που 
προμηθεύουν τρίτους και δεν ασχολούνται άμεσα με την λιανική 
διάθεση. 
 



Κόστος και διαφήμιση κινητών 
τηλεφώνων. 

• Την εργασία για το κόστος και τις διαφημίσεις των κινητών 
τηλεφώνων, επιμελήθηκαν  οι μαθητές: 
 

• Σοφία Αθανασιάδου 

• Γεωργία Κουτσουμούκη 

• Δημήτρης Κακαβελάκης 

• Γιώργος Γαλάνης 

• Σπυριδούλα Βούλγαρη 

 



Υγεία και κινητά 
1)Πώς επηρεάζει η χρήση του κινητού την γονιμότητα? 
 
Ως αναφορά τις γυναίκες μια έρευνα έδειξε πως η χρήση των κινητών  από  εγκύους έχει 
σοβαρή επίδραση στα παιδιά τους ακόμα και αν γίνεται 2-3 φορές την ημέρα συμβάλλει 
σημαντικά στην ανάπτυξη συγκινητικότητας του μωρού στα πρώτα έτη της ζωής του, 
αλλά και δυσκολίας εξωτερίκευσης των συναισθημάτων του. Μάλιστα, όπως 
επισημαίνουν οι ειδικοί, ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται 
ακόμη σε περίπτωση που το παιδί αρχίσει το ίδιο να 
χρησιμοποιεί συσκευή κινητού τηλεφώνου πριν την ηλικία των 7 . Ως αναφορά τους 
άνδρες, άλλη έρευνα που παρουσιάστηκε ,είχε ως συμπέρασμα ότι υπάρχει συσχετισμός 
μεταξύ του χρόνου χρήσης του κινητού τηλέφωνου και της ποιότητας του σπέρματος. 
Όσο περισσότερο χρησιμοποιούσαν οι άνδρες το κινητό τους τηλέφωνο τόσο αυξημένος 
ήταν ο κίνδυνος για μειωμένο αριθμό τον σπερματοζωαρίων τους. Μια τελευταία έρευνα 
υποστηρίζει πως οι άνδρες που έχουν διαγνωστεί με ολιγοσπερμία και προσπαθούν να 
τεκνοποιήσουν 
πρέπει να ελαχιστοποιήσουν τη χρήση του κινητού τους τηλέφωνου.            Οι ερευνητές 
ανακάλυψαν πως, ενώ η ακτινοβολία των κινητών φαίνεται να αυξάνει τα επίπεδα της 
τεστοστερόνης στον οργανισμό, μπορεί ταυτόχρονα όμως να οδηγήσει σε κακή ποιότητα 
σπέρματος και να δημιουργεί υπογονιμότητα. 



2) Είμαστε εξαρτημένοι από την χρήση του κινητού τηλεφώνου μας ; 
 

Απόλυτη είναι η εξάρτηση των νέων σήμερα από το κινητό τηλέφωνο. Ερευνά 
παρουσιάζει σήμερα ότι μόνο ένας στους εκατό νέους στην Ελλάδα ηλικίας 19 έως  22 
ετών δεν διαθέτει κινητό. Επίσης από έρευνα προκύπτει ότι  οι περισσότεροι νέοι και 
έφηβοι δηλώνουν ότι το κινητό τους παρέχει ασφάλεια : Δίχως αυτό, δηλώνουν ότι 

αισθάνονται μοναξιά, ανασφάλεια, απομόνωση. O τρόπος χρήσης του κινητού, 
πάντως, έχει αρνητική επίδραση και στην δια του λόγου επικοινωνία, αφού τις λέξεις 
και τις συζητήσεις τις έχουν αντικαταστήσει, σχεδόν ολοκληρωτικά, oι σύντομες και 
συχνά «κωδικοποιημένες» εκφράσεις μέσω της αποστολής γραπτών μηνυμάτων . 

Ιδιαίτερα προκλητικό είναι και το γεγονός ότι έξι στους δέκα μαθητές έχουν 
καθημερινά μαζί τους το κινητό τηλέφωνο. Tο 70% εξ αυτών το χρησιμοποιούν και την 

ώρα του μαθήματος, χωρίς να αντιδρούν αποτελεσματικά οι εκπαιδευτικοί... 

 

 
 
 



3)Η χρήση κινητών πριν κοιμηθούμε επηρεάζει τον ύπνο ; 
Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η χρήση τέτοιων συσκευών ακόμη και 2 ώρες πριν 
πέσουμε για ύπνο, μας στερούν έναν υγιή, ήρεμο και βαθύ ύπνο, ο οποίος 
είναι απαραίτητος για την ισορροπία του οργανισμού μας. 
Περισσότερο επηρεάζονται οι νέοι και οι έφηβοι. Η χρήση ενός κινητού, ή της 
τηλεόρασης πριν κοιμηθούμε, προκαλεί καταστολή της μελατονίνης. Μιας 
χημικής ουσίας που έχει άμεση σχέση με το βιολογικό ρολόι του οργανισμού 
μας. 
 
 



4)Προκαλεί η χρήση του κινητού βλάβες στο DNA; 
 
Τα ραδιοκύματα που εκπέμπουν οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας 
είναι επιβλαβή για τα κύτταρα του σώματος και προκαλούν βλάβες στο 
DNA σε εργαστηριακές συνθήκες, σύμφωνα με μελέτη που έγινε 
πρόσφατα. Η μελέτη, που διήρκησε 4 χρόνια και συντονίστηκε από γερμανική 
εταιρία, επικεντρώθηκε στην επίδραση της ακτινοβολίας σε ανθρώπινα 
και ζωικά κύτταρα σε εργαστηριακές συνθήκες. Έπειτα από την έκθεση σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία από συσκευές κινητής τηλεφωνίας, τα κύτταρα 
παρουσίασαν σημαντική μείωση των μονών και διπλών αλυσίδων DNA. Η 
εν λόγο βλάβη δεν αποκαθίστανται πάντα από το κύτταρο. 
 
 
5)Πόσο επικίνδυνες είναι οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας; Πρέπει να 

απομακρυνθούν από την πόλη; 
 
      Όλοι γνωρίζουμε τις διάφορες κινήσεις εκ μέρους των πολιτών για να απομακρυνθούν 

κεραίες που βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό, ιδίως αυτές που βρίσκονται κοντά σε 
σχολείο. Το ωραίο είναι ότι όλοι είμαστε σίγουροι ότι πράττουμε το σωστό. Το ακόμη 
ωραιότερο είναι ότι ο εξοβελισμός των κεραιών εκτός των κατοικημένων περιοχών όχι 
μόνο δεν οδηγεί σε μείωση της ακτινοβολίας που τελικά απορροφάται από τους ιστούς 
μας, αλλά πολύ απλά, σε αύξηση. 

 



      6)Πώς επηρεάζει το κινητό τα κύτταρα του εγκέφαλου; 
 

       Το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ δημοσίευσε μία μελέτη  
σύμφωνα με την οποία η χρήση των κινητών τηλεφώνων μεταβάλλει την 
εγκεφαλική δραστηριότητα, ως προς τον μεταβολισμό των κυττάρων. Οι 
ερευνητές τοποθέτησαν στο ένα αφτί δεκάδων ατόμων ένα κινητό τηλέφωνο, που 
ήταν σε λειτουργία και στο άλλο αφτί ένα κινητό τηλέφωνο, που ήταν εκτός 
λειτουργίας. Στόχος του πειράματος ήταν να μελετήσουν το πώς αντιδρά ο 
εγκέφαλος στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, που δημιουργούνται από την ασύρματη 
τεχνολογία των κινητών τηλεφώνων. 
 Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μετά από 50 λεπτά λειτουργίας του κινητού   
τηλεφώνου η δραστηριότητα των κυττάρων του εγκεφάλου μεταβαλλόταν ειδικά 
στις περιοχές, που ήταν πιο κοντά στο τηλέφωνο. «Διαπιστώσαμε ότι στις 
περιοχές του εγκεφάλου, που βρίσκονται πιο κοντά στο κινητό τηλέφωνο 
αυξάνεται ο μεταβολισμός της γλυκόζης» αναφέρουν οι ερευνητές στο άρθρο 
τους, που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση της Αμερικανικής Ιατρικής Ένωσης. 
Όπως όμως έσπευσαν να επισημάνουν «οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να 
διαπιστώσουν αν αυτές οι διαφοροποιήσεις στην εγκεφαλική λειτουργία είναι 
επιβλαβείς και ειδικότερα αν προκαλούν καρκίνο στον εγκέφαλο». 
 
 

 



       Τρόποι αντιμετώπισης για την αποφυγή της ακτινοβολίας 
 
• Είναι πολύ σημαντική η χρήση handsfree σε αντίθεση με τη 
         χρήση ακουστικών Bluetooth καθώς αυτά αποτελούν μόνιμη πηγή 
        ακτινοβολίας και σας βλάπτουν σε μικρές συνομιλίες. 
• Η τοποθέτηση του κινητού είναι πολύ σημαντική- κυρίως το βράδυ. 
• Να αποφεύγονται η μεγάλες συνομιλίες καθώς μπορεί να προκαλέσουν 

μακροχρόνιες βλάβες, ενώ η περιοδική χρήση έχει μόνο παροδικές. 
• Περιορίστε το χρόνο συνομιλίας σας ή καλύτερα συνομιλείτε μέσω SMS. 
• Προτιμήστε τη χρήση handsfree ή μιλήστε με ανοικτή ακρόαση, πάντως μη 

κρατάτε το κινητό κοντά στο κεφάλι όταν μιλάτε. 
• Μη χρησιμοποιείτε το κινητό σε περιοχές με χαμηλό σήμα 
       καθώς, εκεί το τηλέφωνο εκπέμπει σε πλήρη ισχύ για να συνδεθεί. 
• Προτιμήστε κινητά τηλέφωνα στα οποία η κεραία είναι εμφανής εξωτερικά 

γιατί εκπέμπει αποτελεσματικά και με λιγότερη ισχύ. 
 



Την εργασία για τις επιπτώσεις των κινητών τηλεφώνων,  
στην υγεία επιμελήθηκαν  οι μαθητές: 

 
 

v Κασσαμανώλη Αμαλία 

v Σμυρλόγλου Ηλέκτρα 

v Φασουλιώτη Ισαβέλλα 

v Καρακώστα Παναγιώτα 

v Λλέσι Αλεξία 

v Γαϊτανίδη ΄Αννα 

 

 

 

 



«Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 

         «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ »  

 

 



Επιπτώσεις  των κινητών τηλεφώνων στο περιβάλλον 
 

• Μέταλλα όπως κάδμιο, μόλυβδος,  υδράργυρος,  λίθιο, ψευδάργυρος,  και 
χαλκόs   δεν διασπώνται στο περιβάλλον, και η διαρροή τους σε αυτό μπορεί να 
προκαλέσει: 

 

Ø Την έκλυση τοξικών αερίων που υποβαθμίζουν τα θρεπτικά συστατικά του 
εδάφους και τον υδροφόρο ορίζοντα. 

 

Ø Και στη συνέχεια μπορεί να μπούν στην τροφική αλυσίδα δημιουργώντας 
προβλήματα.   
 

• Επιπλέον οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας που ξεπετάγονται αυθαίρετα ή νόμιμα 
σε κάθε μέρος της Ελληνικής γης υποβαθμίζουν αισθητικά το περιβάλλον. 

 



Επιπτώσεις στα ζώα και τα φυτά  
 

  

• Τα αποδημητικά πουλιά προσανατολίζονται με τη χρήση του ηλεκτρομαγνητικού 
πεδίου της Γης σε συννεφιασμένες ημέρες. Σύμφωνα με ισχυρισμούς, οι πύργοι 
κινητής τηλεφωνίας διαταράσσουν το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και  αναγκάζουν 
τα πουλιά να πετούν στο έδαφος. 

• Κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι αγρότες που εκτρέφουν τις αγελάδες τους μακριά από 
τους πύργους κινητής τηλεφωνίας παρατηρούν βελτίωση της υγείας τους. Κοντά 
σε πύργους αυξάνεται η συχνότητα εμφάνισης των αυτόματων αποβολών, 
προβλημάτων συμπεριφοράς, καθώς και η συνολική κακή υγεία. 

• Έχει παρατηρηθεί 10% αλλαγή στο ρυθμό ανάπτυξης κάποιων ποικιλιών 
δημητριακών σε έκθεση ακτινοβολίας. 

 



Κινητά τηλέφωνα 

Μην τα ρίχνετε στα σκουπίδια! Μολύνουν το 
περιβάλλον! 

     Εμείς και το περιβάλλον αποτελούμε αδιάσπαστη 
αλυσίδα. Αν ρίχνουμε ηλεκτρονικό εξοπλισμό στα 

σκουπίδια μας και στη φύση, μπορεί να βλάψουμε 
ανεπανόρθωτα τόσο την υγεία μας, όσο και την 

ισορροπία του οικοσυστήματος. 

 

• Τι σημαίνει το σύμβολο αυτό; 
 Το σύμβολο αυτό μας υπενθυμίζει ότι τα συγκεκριμένα 
προϊόντα  δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα άλλα 
σκουπίδια του σπιτιού, αλλά να συλλέγονται ξεχωριστά, 
όταν δεν τα χρειαζόμαστε πια, ώστε να προωθούνται για 
περιβαλλοντικά σωστή διαχείριση. 

 

 



Δώσε ζωή στο παλιό σου κινητό 
Ανακύκλωσε το! 

• Τα προγράμματα ανακύκλωσης  καλύπτουν κινητά τηλέφωνα και εξαρτήματα 
τους όπως φορτιστές και handsfree. 

• Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι αφενός να ευαισθητοποιήσουν και να 
ενισχύσουν τη συμμετοχή του κοινού στην ανακύκλωση τηλεφώνων, και 
αφετέρου να συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και της 
δημόσιας υγείας από την ανεξέλεγκτη απόρριψή τους. 

    

  Στα προγράμματα αυτά τα κινητά που προορίζονται για ανακύκλωση: 

• Εάν είναι επισκευάσιμα, προωθούνται για χρήση σε αναπτυσσόμενες χώρες, 

• Εάν δεν είναι επισκευάσιμα (πλειοψηφία), προωθούνται για ανακύκλωση, μαζί 
με τις μπαταρίες και τα αξεσουάρ. 

 



 

Παρακάτω ακολουθεί μία λίστα με τα υλικά του κινητού που ανακυκλώνονται 
και με το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν: 
  
vο χαλκός που απομονώνεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή σωλήνων 
  

vτο νικέλιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή μαγειρικών σκευών 
  
  

vοι μικροεπεξεργαστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε φούρνους μικροκυμάτων ή άλλες 
ηλεκτρονικές συσκευές 
  

vοι οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD) μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα ρολόγια ή στις 
ηλεκτρικές κουζίνεςμίξεις πλαστικού και μετάλλου – τα οποία δεν μπορούν να διαχωριστούν – 
αποτεφρώνονται με  
  
  

vακόμα και τα υλικά που αποτελούνται από ελεγχόμενες διαδικασίες για την παραγωγή 
ενέργειας 
 

Που μπορούμε να ανακυκλώσουμε τα κινητά τηλέφωνα; 
Πολλές εταιρίες κινητής τηλεφωνίας δέχονται στα καταστήματά τους κινητά πλήρως 

ή εν μέρει καταστραμμένα, καθώς και κινητά που δεν χρησιμοποιούνται πλέον 
αλλά είναι σε καλή κατάσταση. Ωστόσο στις ΗΠΑ εξαπλώνεται ένας νέος τρόπος 

ανακύκλωσης των κινητών, η οποία δεν γίνεται πια μέσω καταστημάτων αλλά μέσω 
ενός έξυπνου ATM που ανταλλάζει παλιές συσκευές κινητών τηλεφώνων με 

χρήματα. 



Τα οφέλη από την ανακύκλωση των κινητών τηλεφώνων 

 
 
     Η ανακύκλωση κινητών τηλεφώνων είναι μία ενέργεια με πολλαπλά 

οφέλη: 
• Η προστασία του περιβάλλοντος. Οι επιβλαβείς ουσίες που 

περιέχονται στο κινητό δε καταλήγουν στον υδροφόρο ορίζοντα και 
μειώνεται ο όγκος των απορριμμάτων. 

• Το οικονομικό κέρδος. Όλο και περισσότερες πλέον εταιρείες 
προσφέρουν χρηματικό ποσό ως αντάλλαγμα για τα <<άχρηστα 
κινητά>>.  

• Η κοινωνική προσφορά. Διάθεση εσόδων από τις εταιρείες για την 
ενίσχυση περιβαλλοντικών και φιλανθρωπικών οργανώσεων. 

• Η εξοικονόμηση ενέργειας. Η ανακύκλωση 100 εκατομμυρίων 
κινητών τροφοδοτεί σχεδόν 200.000 σπίτια για ένα χρόνο. 
 



Την εργασία για τις επιπτώσεις των, κινητών τηλεφώνων  
στο περιβάλλον επιμελήθηκαν  οι μαθήτριες: 

 
 

Ø Ντόμι Ηλιάνα 

Ø Καδαλά Παρασκευή 

Ø Λίτσο Ευαγγελία 

Ø Κιουπελόγλου Σωτηρία 

Ø Κύρτση Μαρία 



Ερωτήσεις και απαντήσεις 
σε ερωτηματολόγια 

 Σε ερώτηση των μαθητών σε ερωτηθέντες για το αν γνωρίζουν τις 
επιπτώσεις του κινητού στο περιβάλλον, το 30% των ερωτηθέντων 
γνώριζαν τις επιπτώσεις και ήταν νέοι κάτω των 18 ετών. 
Σε άλλη ερώτηση αν είναι θετικοί στην ύπαρξη κινητού τηλεφώνου οι 
6/8 είπαν ΝΑΙ 
Σε ερώτηση για το πόσο είστε εξαρτημένοι από τη χρήση του κινητού 
τηλεφώνου, οι απαντήσεις έδειξαν ότι σε μεγαλύτερο ποσοστό οι 
άντρες είναι εξαρτημένοι από το κινητό τηλέφωνο. 
Στην ερώτηση αν και πόσο επηρεάζει η διαφήμιση στην αγορά και 
στην αλλαγή του κινητού, οι γυναίκες επηρεάζονται σε μεγαλύτερο 
ποσοστό απ΄ότι οι άντρες. 



Υπεύθυνοι καθηγητές: 
 

v Κακουλίδης  Δημήτριος  ΠΕ 04 

 

v Γκυντιλά Κυριακή             ΠΕ 09 
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