
 

  

 

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  

22 Μαρτίου 2018 

  

 

Η  «Ώρα της Γης» 

στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 

  

  

Το αεροδρόμιο της Αθήνας δηλώνει για δέκατη συνεχή χρονιά «παρών» στην «Ώρα της 

Γης»! 

 

Tο Σάββατο 24 Μαρτίου 2017, το αεροδρόμιο της Αθήνας θα σβήσει τα φώτα και θα 

διακόψει τη λειτουργία ενός από τους δύο διαδρόμους του (δυτικός διάδρομος, 03L/21R και 

οι τροχόδρομοί του) από τις 20:30 έως τις 21:30, συμμετέχοντας και φέτος στην παγκόσμια 

πρωτοβουλία του WWF. 

  

Κατά τη διάρκεια της Ώρας της Γης 2018, θα μειωθεί επίσης ο φωτισμός στα κτίρια, στους 

χώρους στάθμευσης οχημάτων προσωπικού και σε άλλους επιλεγμένους χώρους εντός του 

αεροδρομίου. Φέτος, για πρώτη φορά, στις οθόνες του κεντρικού αεροσταθμού θα 

προβάλλεται και βίντεο του WWF με θέμα την κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα.  

  

Για την ευαισθητοποίηση των πολιτών στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, ανακοινώσεις 

στον κεντρικό αεροσταθμό θα ενημερώνουν το κοινό για την παγκόσμια κινητοποίηση του 

WWF και την ενεργό συμμετοχή του αεροδρομίου της Αθήνας. Παράλληλα, ο ΔΑΑ 

ενθαρρύνει όλο το προσωπικό του αεροδρομίου να συμβάλει ατομικά στην «Ώρα της Γης» 

μειώνοντας ή σβήνοντας τα φώτα στο σπίτι. Στη συμβολική αυτή κίνηση για την κλιματική 

αλλαγή, συμμετέχουν επίσης  η εταιρεία καυσίμων Shell, το ξενοδοχείο Sofitel, τα 

καταστήματα Factory Outlet και Leroy Merlin και άλλα μέλη της αεροδρομιακής 

κοινότητας.    

 

 



 
 

 

Αεροδρόμιο Αθήνας και Κλιματική Αλλαγή 

  

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών έχει ενεργό ρόλο στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Από το 

2008 υλοποιεί το «Εταιρικό Σχέδιο Δράσης 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. Σε αυτό το πλαίσιο, Ο ΔΑΑ έχει καταφέρει να μειώσει το 

αποτύπωμα άνθρακά του περισσότερο από 40% από το 2005 και έχει μηδενίσει το 

αποτύπωμά του από το 2015, επιτυγχάνοντας να πιστοποιηθεί στο τελευταίο στάδιο 

«Ουδέτερο Ισοζύγιο Άνθρακα» (Neutrality) του προγράμματος. Τέλος, το 2017 

ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας του ΔΑΑ 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EN ISO 50001, καθιστώντας τον ένα από τα λίγα αεροδρόμια 

παγκοσμίως με αυτή τη διάκριση. 

   

• Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά το σβήσιμο των φώτων του διαδρόμου, το 

Σάββατο στις 20:30, στη σελίδα μας στο Facebook: 

www.facebook.com/ATHairport/ 

 

 

  



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Η διακοπή  λειτουργίας του δυτικού διαδρόμου ΔΕΝ 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. 

 

Γραφείο Τύπου ΔΑΑ 
τηλ.: 210 3537227 
fax: 210 3537838 
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