Αύξηση 4,8% στην κίνηση των
αεροδρομίων το 9μηνο 2019
Από τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για την κίνηση των
αεροδρομίων το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2019
προκύπτει σταθερή άνοδος στην αεροπορική κίνηση της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών το εννεάμηνο
Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου του 2019 έφθασε τα 54.478.091
παρουσιάζοντας αύξηση 4,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα
του 2018 όπου είχαν διακινηθεί 51.977.911 επιβάτες.
Συγκεκριμένα οι διακινούμενοι επιβάτες είναι αυτό το διάστημα
περισσότεροι κατά 2.500.180.
Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων σε όλα τα αεροδρόμια ανήλθε
στις 444.054 (από τις οποίες 169.711 εσωτερικού και 274.343
εξωτερικού) παρουσιάζοντας άνοδο 4,1%, σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα του 2018 όπου είχαν πραγματοποιηθεί
426.425 πτήσεις.

Αύξηση 4,3% στη συνολική επιβατική κίνηση
(εσωτερικού-εξωτερικού) Σεπτεμβρίου – Διακινήθηκαν
8,6 εκατ. επιβάτες – Αύξηση 4,1 % σημείωσαν οι
αφίξεις επιβατών εξωτερικού
Από τα στατιστικά στοιχεία Σεπτεμβρίου 2019 προκύπτουν τα
εξής: Διακινήθηκαν 8.635.602 επιβάτες, η άνοδος έφτασε
μεσοσταθμικά το 4,3%. Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων στα
ανήλθε στις 66.335 παρουσιάζοντας αύξηση 3% σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα του 2018 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 64.411
πτήσεις.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι αφίξεις επιβατών εξωτερικού έφτασαν
τα 3.225.236 παρουσιάζοντας επίσης άνοδο 4,1% σε σχέση με το
2018 που είχαμε 3.097.008 αφίξεις.

Στα αεροδρόμια Αθηνών, Ηρακλείου, Ρόδου,
Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» και Κέρκυρας καταγράφεται
η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση Σεπτεμβρίου 2019
Ενδεικτικά τα αεροδρόμια Αθηνών, Ηρακλείου, Ρόδου,
Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» και Κέρκυρας σύμφωνα με τα στατιστικά
στοιχεία της ΥΠΑ παρουσίασαν τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση
για το μήνα Σεπτέμβριο.

Tα αεροδρόμια Ιωαννίνων, Νάξου και Καλαμάτας
κατέγραψαν την μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση
επιβατών το A’ εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου
του 2019
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει επίσης ότι σύμφωνα
με τα στατιστικά στοιχεία για το A’ εννεάμηνο (Ιανουαρίου –
Σεπτεμβρίου ΄19 ), ο αερολιμένας που είχε το μεγαλύτερο
ποσοστό αύξησης διακίνησης επιβατών είναι το αεροδρόμιο
Ιωαννίνων με άνοδο 28,9%, (διακίνησε 107.894 επιβάτες το Α΄
εννεάμηνο του ΄19 έναντι 83.691 το αντίστοιχο διάστημα του
΄18).
Το αεροδρόμιο Νάξου κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 21,5%
(διακίνησε 89.932 επιβάτες έναντι 74.005 το περσινό διάστημα).
+21% αύξηση επιβατών είχε το αεροδρόμιο Καλαμάτας καθώς
διακίνησε 301.479 επιβάτες το εννεάμηνο του 2019, έναντι
249.163 επιβατών που είχε διακινήσει το 2018.

