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"Χρυσή”αποδεικνύεται η φετινή σεζόν για την επιβατική κίνηση των αεροδρομίων, που λόγω της
ανόδου της τουριστικής ζήτησης για την Ελλάδα, καταγράφει ιστορικό ρεκόρ. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για το δεκάμηνο, η αύξηση στις πτήσεις,
εσωτερικού και εξωτερικού, αγγίζει το 9,6% σε σύγκριση με πέρσι, ενώ πάνω κατά 9,9% ήταν το
σύνολο των επιβατών που διακινήθηκε.
Πιοσυγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΥΠΑ, ο αριθμός των διακινηθέντων επιβατών την περίοδο
Ιανουαρίου- Οκτωβρίου έφθασε τα 58.695.111 παρουσιάζοντας σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2017, όπου είχαν διακινηθεί 53.404.425 επιβάτες. Αντιστοίχως, ο συνολικός αριθμός
των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια ανήλθε στις 483.341 (από τις οποίες 179.007 εσωτερικού
και 304.334 εξωτερικού), όταν πέρσι στο δεκάμηνο είχαν πραγματοποιηθεί 441.182 πτήσεις.
Τηνίδια ώρα, τα αεροδρόμια Αθηνών, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ρόδου και Κω παρουσιάζουν τη
μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για τον Οκτώβριο.
• Αθήνα 2.198.775 επιβάτες
• Ηράκλειο 845.294 επιβάτες
• Θεσσαλονίκη 585.937 επιβάτες
• Ρόδος 535.210 επιβάτες
• Κως 274.538 επιβάτες
Σεποσοστιαία αύξηση, το αεροδρόμιο με το μεγαλύτερο ποσοστό ανόδου διακίνησης επιβατών
ήταν της Σητείας με άνοδο 103,8%, (διακίνησε 59.446 επιβάτες το δεκάμηνο του 2018 έναντι
29.163 το αντίστοιχο διάστημα του 2017). Το αεροδρόμιο Μήλου κατέγραψε άνοδο επιβατικής
κίνησης 62,1%, ενώ 56,3% αύξηση επιβατών είχε το αεροδρόμιο Νάξου σε σύγκριση με πέρσι.
Σύμφωναμε το υπουργείο Τουρισμού, ο αριθμός των επισκεπτών από το εξωτερικό αναμένεται
μέχρι το τέλος της χρονιάς να αγγίξει τα 33 εκατομμύρια, ενώ συνολικά εκτιμάται πως θα μπουν
στο καλάθι του Τουρισμού 2 δισ. ευρώ επιπλέον έσοδα (θα κυμανθούν στα 15 δισ. ευρώ).
Όπωςδείχνουν άλλωστε τα τελευταία στοιχεία της ΤτΕ για το ταξιδιωτικό ισοζύγιο, οι ταξιδιωτικές
εισπράξεις είχαν τον Αύγουστο αύξηση κατά 1,4%, φθάνοντας τα 3,6 δισ. ευρώ. Την περίοδο

Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 11,1% σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 και διαμορφώθηκαν στα 11,8 δισ. ευρώ.
Στοοκτάμηνο, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 11,6% και διαμορφώθηκε στα 21
εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 18,9 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2017.
Εντούτοις, παράγοντες της τουριστικής αγοράς προειδοποιούν πως την επομένη χρονιά, και
γενικότερα την πενταετία που έρχεται, ο ανταγωνισμός με τις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου θα
είναι έντονος, γεγονός που ενδεχομένως επηρεάσει σημαντικά τις μελλοντικές επιδόσεις του
ελληνικού τουρισμού.
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