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Περιβαλλοντικό     Προφίλ Εταιρίας 
 

 
Στόχος της VODAFONE είναι να γίνονται όσο το δυνατόν περισσότερα για τους πελάτες, 

καταναλώνοντας όσο το δυνατόν λιγότερους πόρους. Στόχος είναι η µείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλο το φάσµα της λειτουργίας της εταιρείας, από το 

σχεδιασµό και την παραγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών που προωθούνται στην αγορά, 

µέχρι τη χρήση και την απόρριψη από τους πελάτες. Επιπρόσθετα, η VODAFONE αξιοποιεί 

τις δυνατότητες της τεχνολογίας της για τη βιώσιµη ανάπτυξη της κοινωνίας, σε οικονοµικό, 

περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο. ∆ιαθέτει έξυπνες, φιλικές προς το περιβάλλον 

εφαρµογές, προϊόντα και υπηρεσίες, που συµβάλουν στην ανάπτυξη µιας ανταγωνιστικής 

οικονοµίας χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Η διαχείριση των προγραµµάτων που 

εφαρµόζονται στο πλαίσιο αυτό γίνεται µέσα από το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

ISO 14001 που διαθέτει η εταιρεία για το σύνολο των δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων 

της. 

 

Στη VODAFONE αναλύεται η επίδραση της λειτουργίας της εταιρείας στο περιβάλλον, µέσω 

της ανάλυσης επικινδυνότητας που πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια, µε σκοπό να 

εντοπιστούν οι κίνδυνοι, αλλά και οι ευκαιρίες, που προκύπτουν από τη λειτουργία της, τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Συγκεκριµένα αναλύονται οι ακόλουθες περιοχές Εταιρικής 

Υπευθυνότητας και Βιώσιµης Ανάπτυξης: 

     Υπεύθυνη Λειτουργία 
 

     Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα 
 

     Βιώσιµη Ανάπτυξη της Κοινωνίας 
 

 
 

Περιβαλλοντικοί  σκοποί 
 

 

Επιγραµµατικά οι περιβαλλοντικοί σκοποί της εταιρίας είναι: 
 
 η µείωση της κατανάλωσης ενέργειας από συµβατικές πηγές (ρεύµα ∆.Ε.Η., µπαταρίες, 

γεννήτριες  µε  πετρέλαιο)  και  αντικατάσταση  µε  ενέργεια  από  ανανεώσιµες  πηγές 

(ηλιακή, αιολική κλπ), 

 

 η  διαχείριση  των  αποβλήτων  µε  βάση  την  αρχή  «Μειώνω  –  Επαναχρησιµοποιώ  – 
 

Ανακυκλώνω» για τα υλικά που χρησιµοποιούνται και µετά το τέλος της χρήσης τους θα 
 

µπορούσαν να είναι επιβλαβή για το περιβάλλον, 
 
 η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας, 

 

ανακύκλωσης και άλλα περιβαλλοντικά θέµατα. 
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Περιβαλλοντικά  προγράµµατα  (άµεσα  σχετιζόµενα  µε  την  εγκατάσταση  και  τη 
 

λειτουργία των  Σταθµών Βάσης κινητής τηλεφωνίας) 
 

 
Χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

 

 

Πράσινος Σταθµός Βάσης 

 
Στη VODAFONE κατασκευάστηκε «πράσινος» Σταθµός Βάσης που λειτουργεί αποκλειστικά 

 

µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ηλιακή και αιολική) σε µια προσπάθεια να µειωθούν οι 

περιβαλλοντικές  επιπτώσεις  από  την  παραγωγή  και  την  κατανάλωση  ενέργειας  από 

γεννήτριες πετρελαίου στο δίκτυο της εταιρείας. 

 
Φωτοβολταϊκά συστήµατα 

 
Στη  VODAFONE,  µε  αξιοποίηση  της  ηλιακής  ενέργειας,  λειτουργούν  υβριδικά 

φωτοβολταϊκά συστήµατα σε Σταθµούς Βάσης που βρίσκονται σε µη αστικές περιοχές, εκτός 

δικτύου ∆.Ε.Η., όπου θα ήταν απαραίτητη η χρήση γεννήτριας πετρελαίου. 

 
Εξοικονόµηση  ενέργειας  ψύξης / θέρµανσης 

 

Στη VODAFONE γίνεται εξοικονόµηση ενέργειας ψύξης/θέρµανσης στους Σταθµούς Βάσης, 

που αποτελεί περίπου το 50% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας σε ένα Σταθµό Βάσης. 

Η εξοικονόµηση επιτυγχάνεται µε την εγκατάσταση συστηµάτων κλιµατισµού 

FreeCooling/Inverter, µε αποτέλεσµα να εξοικονοµείται περισσότερο από το 60% της 

ενέργειας που αφορά στην ψύξη και τη θέρµανση. 

 
Εξοικονόµηση  ενέργειας  εξοπλισµού 

 

Στη VODAFONE γίνεται εξοικονόµηση ενέργειας εξοπλισµού στους Σταθµούς Βάσης. 
 

 

Αντικαθίσταται ο υφιστάµενος εξοπλισµός 2
ης

/3
ης 

γενιάς του δικτύου από αντίστοιχο νέας 

τεχνολογίας, ο οποίος µπορεί ταυτόχρονα να εξυπηρετεί και τις δύο τεχνολογίες και είναι 

25% πιο αποδοτικός ενεργειακά. 
 

 

Έχει εγκατασταθεί µηχανισµός εξοικονόµησης ενέργειας στους Σταθµούς Βάσης που 

ελέγχει σε πραγµατικό χρόνο την τηλεπικοινωνιακή κίνηση και διατηρεί ενεργούς µόνο 

τους ποµποδέκτες (TRX) που απαιτούνται για να καλύψουν τη συγκεκριµένη κίνηση. 

 
Εφαρµόζεται υβριδική λειτουργία µέσω µπαταριών στους Σταθµούς Βάσης που 

λειτουργούν µε γεννήτρια, µε αποτέλεσµα τη µείωση στην κατανάλωση diesel. 
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Επαναχρησιµοποίηση/Ανακύκλωση  συσσωρευτών (µπαταριών) µολύβδου 
 

Στη  VODAFONE  προωθείται  προς  ανακύκλωση  το  100%  των  συσσωρευτών  που  δεν 
 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν πια στο δίκτυο της εταιρείας, σε συνεργασία µε εγκεκριµένο 

φορέα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσσωρευτών. 

 
Επαναχρησιµοποίηση/Ανακύκλωση  ηλεκτρικού  και ηλεκτρονικού  εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) 

 

Στη VODAFONE προωθείται προς ανακύκλωση το 100% του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού (όπως τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και 

οθόνες) που δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί πια στο δίκτυο της εταιρείας, σε συνεργασία µε 

εγκεκριµένο φορέα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ (Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.) 

 
Ανακύκλωση   απόβλητων  λιπαντικών  ελαίων (ΑΛΕ) 

 

Στη VODAFONE προωθούνται προς ανακύκλωση το 100% των απόβλητων λιπαντικών 

ελαίων που παράγονται στους Σταθµούς Βάσης και τα κτίρια της εταιρείας, σε συνεργασία µε 

κατάλληλα αδειοδοτηµένο συνεργάτη για τη συλλογή και µεταφορά των απόβλητων 

λιπαντικών   ελαίων   καθώς   και   εγκεκριµένο   φορέα   εναλλακτικής   διαχείρισης   ΑΛΕ 

(ΕΛΤΕΠΕ). 

 
Χρήση φιλικών προς το περιβάλλον ψυκτικών και κατασβεστικών υλικών 

 

Στη VODAFONE χρησιµοποιούνται αποκλειστικά κατασβεστικές ουσίες µε µηδενικό βαθµό 
 

∆υναµικού Καταστροφής του Όζοντος (ODP), ενώ στο πλαίσιο των προγραµµατισµένων 

συντηρήσεων που διενεργούνται, αντικαθίστανται σταδιακά τα παλαιά ψυκτικά συστήµατα 

που λειτουργούν µε HCFC R-22 µε νέα που λειτουργούν µε ψυκτικά υγρά µηδενικού ODP. 

 
Υπεύθυνη ανάπτυξη δικτύου 

 

Πρόσθετα στις απαιτήσεις της κείµενης εθνικής νοµοθεσίας, η VODAFONE έχει αναπτύξει 

συγκεκριµένη πολιτική και οδηγίες εφαρµογής για την Ανάπτυξη ∆ικτύου, που ορίζουν τον 

τρόπο διαχείρισης και υλοποίησης των παρακάτω θεµάτων: 

 

     εκποµπές ραδιοκυµάτων 
 

     περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
 

     σχεδιασµός και επιλογή θέσεων δικτύου 
 

 επικοινωνία µε εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών 

που διαµένουν κοντά σε Σταθµούς Βάσης 

     σχέσεις µε ιδιοκτήτες χώρων όπου εγκαθίστανται οι Σταθµοί Βάσης της εταιρίας 
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Οπτική  όχληση 
 

Με στόχο τη µείωση της οπτικής όχλησης από τους Σταθµούς Βάσης, στη VODAFONE 

ξεκίνησε το 1998 ο σχεδιασµός καλαίσθητων κεραιών, µικρών διαστάσεων, που δεν 

διαταράσσουν την αισθητική αρµονία του αστικού, ηµιαστικού ή/και ευαίσθητου 

περιβάλλοντα χώρου αλλά αντίθετα εναρµονίζονται µε αυτό. Συγκεκριµένα: 

 

αναπτύσσονται εναλλακτικοί τρόποι ενσωµάτωσης των Σταθµών Βάσης στο υφιστάµενο 

δοµηµένο περιβάλλον, ώστε να αποφεύγεται η προσβολή της αισθητικής του χώρου. 

 

δηµιουργούνται ειδικές εγκαταστάσεις, σε ήδη υπάρχοντα κτίρια, και πραγµατοποιούνται 

κοινές τοποθετήσεις Σταθµών µε άλλες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. 

 

τοποθετούνται ειδικές κατασκευές, που εναρµονίζονται µε τον περιβάλλοντα χώρο, όπως 

Σταθµοί σε µορφή φοίνικα, κυπαρισσιού ή ακόµα και µε το µεγαλύτερο µέρος των 

εγκαταστάσεών τους υπόγεια, σε Σταθµούς Βάσης που βρίσκονται σε περιοχές ειδικού 

ενδιαφέροντος, όπως αρχαιολογικοί χώροι και Εθνικοί ∆ρυµοί. 


