
Πράσινοι Σταθμοί



Συστήματα Περιβαλλοντικής και 
Ενεργειακής Διαχείρισης

 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο σύμφωνα 
με το πρότυπο EN ISO 14001 από το 2000 

 Ο ΔΑΑ είναι το πρώτο ελληνικό αεροδρόμιο που διαθέτει Σύστημα 
Ενεργειακής Διαχείρισης πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΝ ISO 50001 από το 2017



Αεροπορικός Θόρυβος

 Διαδικασίες Μείωσης Θορύβου για να μειωθούν οι στάθμες 
θορύβου στις κατοικημένες περιοχές γύρω από το αεροδρόμιο 

 Δίκτυο Παρακολούθησης θορύβου στις τοπικές κοινωνίες από το 
2000

 Ειδική τηλεφωνική γραμμή «Σας Ακούμε» για πληροφορίες
 Μόλις 25 παράπονα το 2018 



Ποιότητα του Αέρα

 Παρακολουθούμε την ποιότητα του αέρα εντός και εκτός του 
Αεροδρομίου από το 1998

 Μείωση εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα από τα αεροσκάφη 
κατά 35% από το 2002  



Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

 Κατασκευή και λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 
και Μονάδας Επεξεργασίας Βιομηχανικών Αποβλήτων

 Μέτρα για τη μείωση κατανάλωσης νερού
 40% μείωση κατανάλωσης νερού ανά επιβάτη από το 2002 



Διαχείριση Απορριμμάτων & Ανακύκλωση

 Πρωτοβουλίες και κίνητρα για το διαχωρισμό στη πηγή και την 
ανακύκλωση

 Αύξηση ανακύκλωσης από 3% το 2001 σε 83% το 2018



Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ...

 Λειτουργία Μουσείου στο Κτίριο Κύριου Αεροσταθμού
 Μόνιμη έκθεση αρχαιολογικών ευρημάτων που αποκαλύφθηκαν 

κατά τη διάρκεια κατασκευής του Αεροδρομίου
 >300.000 επισκέπτες το χρόνο



... και της Βιοποικιλότητας

 Παρακολούθηση και προστασία των οικοσυστημάτων και των 
συστατικών τους (Χλωρίδα, Πανίδα, Ενδιαιτήματα) στην περιοχή 
των Μεσογείων

 215 είδη πουλιών έχουν παρατηρηθεί στο Αεροδρόμιο 



Κοινωνική Δέσμευση

 Εφαρμογή ετήσιου Σχεδίου Κοινωνικής Δέσμευσης που καλύπτει 
κοινωνικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, περιβαλλοντικές και 
αθλητικές δραστηριότητες

 Περιβαλλοντική εκπαίδευση σε 700 μαθητές τοπικών λυκείων 
 2.300 επισκέπτες το 2018 στον Υγρότοπο Βραυρώνας στο πλαίσιο 

του Προγράμματος Ανάδειξης και Προστασίας του 



Κλιματική Αλλαγή

 Συμμετοχή στο εθελοντικό πρόγραμμα Airport Carbon Accreditation
από το 2009 και πιστοποίηση στον ανώτατο επίπεδο: Ουδέτερο 
Ισοζύγιο Άνθρακα από το 2017 

 Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα κατά 50% με έτος βάσης το 2005

 Κάλυψη 25% των αναγκών του                                                               
ΔΑΑ από την παραγωγή του                                                 
Φωτοβολταϊκού Πάρκου



Σας ευχαριστούμε!


