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Στάσιμα τα μεγέθη της ακτοπλοΐας: +0,1% oι
επιβάτες της Αδριατικής, -1,9% του Αιγαίου το
2016
2017/03/02 11:32 στην κατηγορία ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Οριακή πτώση παρουσίασε η επιβατική κίνηση της εγχώριας ακτοπλοΐας το 2016, σε
σχέση με το 2015, σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΤΕ.
Ειδικότερα, η επιβατική κίνηση μειώθηκε κατά 1,9%, σε σύγκριση με το 2015. Η
Κρήτη παρουσίασε μείωση 1,5%, τα Δωδεκάνησα 15,3% και το Β. Αιγαίο 19,6%.
Αντίθετα, αύξηση 3,9% παρουσίασαν μόνο οι Κυκλάδες.
Η μεγαλύτερη μείωση (26,6%) παρατηρήθηκε στη γραμμή Χίος – Μυτιλήνη. Η πτώση
που παρουσιάστηκε στην Κρήτη οφείλεται στη μείωση του Ηρακλείου (5,1%), καθώς
τα Χανιά παρουσίασαν αύξηση 4,4%.
Το 2016, οι προορισμοί των Κυκλάδων παρουσίασαν αύξηση: Πάρος-Νάξος-Σαντορίνη
+5,4%, Ραφήνα-Κυκλάδες +4,9% και +1,8% οι Δυτικές Κυκλάδες.
Αντίστοιχα, τον Ιανουάριο του 2017 παρατηρήθηκε μείωση στο σύνολο της
επιβατικής κίνησης κατά 3,8%. Πτώση 44,3% εμφανίζει το Β. Αιγαίο (ειδικότερα:
Χίος-Μυτιλήνη -48% και Ικαρία-Σάμος -32,3%).
Αύξηση 16,3% παρουσιάζουν οι Κυκλάδες: Πάρος-Νάξος-Σαντορίνη +26,6%, ΡαφήναΚυκλάδες +5,4% και +15,6% οι Δυτ. Κυκλάδες.
Το Ηράκλειο παρουσιάζει αύξηση 1,2% και τα Χανιά 5,6%, ενώ για το σύνολο της

Κρήτης η αύξηση αντιστοιχεί στο 2,8%.
Η κίνηση στο Ελλάδα – Ιταλία
Σύμφωνα με το μηνιαίο στατιστικό Δελτίο Φεβρουαρίου 2017 του SETE Intelligence
για τον ελληνικό τουρισμό, η διεθνής κίνηση επιβατών (χωρίς επιβάτες transit,
ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τόπου κατοικίας) μεταξύ Ελλάδας (Πάτρα –
Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα) και Ιταλίας (Ανκόνα, Μπρίντεζι, Μπάρι, Βενετία, Τεργέστη
και Ραβένα), για το 2016, σημείωσε οριακή αύξηση κατά 0,1%, σε σύγκριση με το
2015. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται ακόμα περισσότερο στους διακινηθέντες για
αναψυχή, φτάνοντας το +1,1%.
Ειδικότερα, διακινήθηκαν 1.278.591 επιβάτες έναντι 1.277.253 επιβατών το 2015. Οι
διακινηθέντες για αναψυχή ανήλθαν στους 846.661, έναντι 837.552 ένα χρόνο πριν.
Τον Ιούλιο παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση με 12,1%, ενώ ο μήνας με
τη μεγαλύτερη κίνηση επιβατών ήταν ο Αύγουστος με 282 χιλ. διακινηθέντες, εκ των
οποίων οι 219 χιλ. αφορούν διακινηθέντες για αναψυχή.
Τον Ιανουάριο του 2017 παρατηρήθηκε αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 6,8%,
ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνεται ακόμα περισσότερο στους διακινηθέντες για
αναψυχή φτάνοντας το 7%.
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