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Κατά 77,3% μειώθηκαν οι οδικές αφίξεις στην
Ελλάδα στο 10μηνο
2020/12/01 09:56 στην κατηγορία ΑΥΤΟ/ΔΡΟΜΟΙ

Σχεδόν στα ίδια ποσοστιαία επίπεδα με τη μείωση των αεροπορικών αφίξεων, κινείται
η μείωση των οδικών αφίξεων στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΤΕ.
Την περίοδο Ιανουαρίου – Oκτωβρίου καταγράφηκαν 2,5 εκατ. διεθνείς οδικές
αφίξεις, έναντι 11,1 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου – Oκτωβρίου, παρουσιάζοντας
μείωση κατά -77,3%/-8,6 εκατ. (η μείωση στις αεροπορικές αφίξεις ήταν 72% στο
10μηνο).

Η πορεία ανά μήνα
Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου καταγράφηκαν 1,2 εκατ. οδικές
αφίξεις έναντι 913 χιλ. της περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019, παρουσιάζοντας
αύξηση κατά +26,5%/+242 χιλ..
Αντίθετα, τον Μάρτιο καταγράφηκε μείωση κατά -46,7%/-212 χιλ. και καταγραφήκαν
243 χιλ. οδικές αφίξεις.
Τον Απρίλιο και τον Μάιο, όλοι οι μεθοριακοί σταθμοί παρέμειναν κλειστοί λόγω του
γενικού απαγορευτικού (lockdown) που επιβλήθηκε στην Ελλάδα, λόγω του
κορωνοϊού. Κάποιοι μεθοριακοί σταθμοί παρέμειναν κλειστοί για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα. Συγκεκριμένα, ο μεθοριακός σταθμός του Αγίου Κωνσταντίνου παραμένει
κλειστός για την περίοδο Απριλίου-Οκτωβρίου 2020 και των Καστανιών για την

περίοδο Μαρτίου-Οκτωβρίου 2020.
Κλειστοί παραμένουν την περίοδο Αυγούστου – Οκτωβρίου, οι μεθοριακοί σταθμοί
Δοϊράνης, Μέρτζανης, Κυπρίνου και Σαγιάδας.
Τον Ιούνιο, καταγράφηκαν 350 χιλ. οδικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -73,8%/984 χιλ., ενώ τον Ιούλιο καταγράφηκαν 484 χιλ. οδικές αφίξεις, παρουσιάζοντας
μείωση -1,6 εκατ./-77,0%.
Η μείωση τον Αύγουστο ανήλθε σε -2,4 εκατ./-94,9%, αφού καταγράφηκαν μόλις 127
χιλ. οδικές αφίξεις έναντι 2,5 εκατ. τον Αύγουστο του 2019.
Το Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 97 χιλ. οδικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -1,5
εκατ./- 94,0%.
Τέλος, τον Οκτώβριο σημειώθηκε μείωση -92,0%/-814 χιλ., με τις οδικές αφίξεις να
ανέρχονται σε μόλις 71 χιλ. έναντι 886 χιλ. τον Οκτώβριο του 2019.
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου, η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτες
διαφορές καταγράφηκε στον Προμαχώνα (-2,4 εκατ./-71,5%) με τις οδικές αφίξεις να
ανέρχονται σε 972 χιλ. και ακολούθησε ο μεθοριακός σταθμός των Ευζώνων με
μείωση -2,0 εκατ./- 85,6%, όπου καταγράφηκαν μόλις 331 χιλ. οδικές αφίξεις.
Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση κατά -88,6%/-70 χιλ. σημειώθηκε στο σταθμό του
Αγίου Κωνσταντίνου, όπου καταγράφηκαν μόλις 9 χιλ. οδικές αφίξεις και ακολούθησε
ο μεθοριακός σταθμός της Νυμφαίας με -86,7%/-1,3 εκατ. οδικές αφίξεις.
Την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου μείωση καταγράφηκε από όλες τις γειτονικές
χώρες. Ειδικότερα, η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτες διαφορές καταγράφεται από
την Βουλγαρία κατά -4,2 εκατ. /-75,9%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση σε ποσοστιαίες
διαφορές καταγράφεται από τη Βόρεια Μακεδονία κατά –2,6 εκατ./-84,5%.
Τέλος, η μείωση από την Αλβανία ανήλθε σε -1,1 χιλ./-69,0% και από την Τουρκία σε 735 χιλ./-76,7%.

