
 

  

 

  

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  
23 Μαρτίου 2017 

  
  

Ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών συµµετέχει και φέτος  

στην «Ώρα της Γης» 

  
  

Το αεροδρόµιο της Αθήνας δηλώνει για 9η συνεχή χρονιά «παρών» στην «Ώρα της Γης», το 
Σάββατο 25 Μαρτίου 2017, στο πλαίσιο της παγκόσµιας πρωτοβουλίας του WWF, σβήνοντας 
τα φώτα και διακόπτοντας τη λειτουργία ενός από τους δύο διαδρόµους του (δυτικός 
διάδροµος, 03L/21R και οι τροχόδροµοί του) από τις 20:30 έως τις 21:30. 
  
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της Ώρας της Γης 2017, θα µειωθεί ο φωτισµός στα κτίρια, 
στους χώρους στάθµευσης οχηµάτων προσωπικού και σε άλλους επιλεγµένους χώρους εντός 
του αεροδροµίου.  
  
Για την ευαισθητοποίηση των πολιτών στο ζήτηµα της κλιµατικής αλλαγής, ανακοινώσεις 
στους αεροσταθµούς θα ενηµερώνουν το κοινό για την παγκόσµια κινητοποίηση του WWF και 
τη συµµετοχή του αεροδροµίου της Αθήνας.  Επιπλέον, ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών 
ενθαρρύνει όλο το προσωπικό του αεροδροµίου να συµµετάσχει στην «Ώρα της Γης» 
µειώνοντας ή σβήνοντας τα φώτα στο σπίτι.  Στη συµβολική αυτή κίνηση για την κλιµατική 
αλλαγή, θα συµµετέχουν και η εταιρεία καυσίµων Shell, το ξενοδοχείο Sofitel, και άλλα µέλη 
της αεροδροµιακής κοινότητας.    
  
Πέραν της συµβολικής συµµετοχής του σε ανάλογες πρωτοβουλίες, ο ∆ιεθνής Αερολιµένας 
Αθηνών δραστηριοποιείται συστηµατικά στο θέµα της κλιµατικής αλλαγής, υλοποιώντας από 
το 2008 «Εταιρικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κλιµατική Αλλαγή» το οποίο επικαιροποιείται 
σε ετήσια βάση. Παράλληλα, το αεροδρόµιο της Αθήνας συµµετέχει ενεργά στο εθελοντικό 
παγκόσµιο πρόγραµµα για τη διαχείριση και µείωση των εκποµπών άνθρακα Airport Carbon 
Accreditation, έχοντας πρωτοστατήσει στη σύλληψη και στο σχεδιασµό του προγράµµατος 
που ξεκίνησε το 2009. Ύστερα από µακροχρόνια προσπάθεια να µειώσει το αποτύπωµα 
άνθρακά του, ο ∆ΑΑ κατάφερε να το µηδενίσει επενδύοντας µέσω της αγοράς δικαιωµάτων 
εκποµπών άνθρακα καθώς επίσης και εγγυήσεων προέλευσης καθαρής ενέργειας από έργα 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας προκειµένου να αντισταθµίσει τις εναποµένουσες εκποµπές 
του. Ως αποτέλεσµα, ο ∆ΑΑ πιστοποιήθηκε στο τέταρτο – και τελευταίο – στάδιο «Ουδέτερο 
Ισοζύγιο Άνθρακα» (Neutrality) του Airport Carbon Accreditation το 2016 καθιστώντας τον το 
1ο αεροδρόµιο στην Ελλάδα µε Ουδέτερο Ισοζύγιο Άνθρακα, το 25ο στην Ευρώπη και το 28ο 
στον κόσµο. 
  



 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Η διακοπή  λειτουργίας του δυτικού διαδρόµου ∆ΕΝ θα επηρεάσει τη λειτουργία του αεροδροµίου και 
πραγµατοποιείται κατόπιν ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασµού που επιτρέπεται από την περιορισµένη διάρκεια της 
δράσης. 
Όλες οι προγραµµατισµένες πτήσεις θα πραγµατοποιούνται κανονικά από τον ανατολικό διάδροµο του αεροδροµίου. 
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