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Όλο και πιο ακριβά τα εισιτήρια αεροπλάνων
(+62,3%) και πλοίων (+25,4%) σε σχέση με πέρσι
2022/08/09 19:16 στην κατηγορία ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

Μεγάλη αύξηση σε σχέση με πέρσι στα αεροπορικά (+62,3%) και ακτοπλοϊκά (25,4%)
εισιτήρια φανερώνουν τα τελευταία στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Παρόλα ταύτα,
«υπερνικά» η διάθεση για ταξίδι.
Του Φώτη Φωτεινού
Οι μεταφορές αποτέλεσαν την κατηγορία με τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών,
σύμφωνα με τα στατιστικά που δημοσίευσε χθες η ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΣΤΑΤ., από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ Ιουλίου 2022 με τον
αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2021, προέκυψε αύξηση 11,6%.
Σε σχέση με τον Ιούνιο παρατηρήθηκε αποκλιμάκωση, καθώς ο Γενικός ΔΤΚ
παρουσίασε μείωση 1,8% έναντι μείωσης 1,4%.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., εάν και σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2022 υπάρχει
κάποια αποκλιμάκωση, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2021, παρατηρήθηκε αύξηση
20,6% στην ομάδα «Μεταφορές», λόγω αύξησης, κυρίως, των τιμών σε:

καινούργια αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ
αυτοκινήτου, καύσιμα και λιπαντικά, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής
μεταφοράς, μεταφορά επιβατών με ταξί, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με
αεροπλάνο, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με πλοίο.
Κυριότερες μεταβολές τιμών Ιούλιος 2022 – Ιούλιος 2021
Ειδικότερα, οι κυριότερες μεταβολές τιμών στην κατηγορία «Μεταφορές»
διαμορφώθηκαν ως εξής:
-Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο: +62,3%,
-Μεταφορά επιβατών με πλοίο: +25,4%,
-Μεταφορά επιβατών με ταξί: +32,9%,
-Καύσιμα και λιπαντικά: +33,0%,
-Αυτοκίνητα καινούργια: +12,4%,
-Αυτοκίνητα μεταχειρισμένα: +15,9%.
Αντίστοιχα, και τον Ιούνιο ο πληθωρισμός «χτύπησε κόκκινο» στις μεταφορές, καθώς
σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2021, τα εισιτήρια των επιβατών με αεροπλάνο ήταν
αυξημένα κατά 48,5% και των πλοίων κατά 20,4%, τα κόμιστρα των ταξί κατά
32,9%, τα καύσιμα και λιπαντικά κατά 45,6%, τα νέα αυτοκίνητα κατά 12,2% και τα
μεταχειρισμένα κατά 15,9%.

Οι επιβάτες ταξιδεύουν παρά τις «τσουχτερές
τιμές»
Ωστόσο, παρά τις σημαντικές αυξήσεις στα αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια,
«υπερνικά» η διάθεση για ταξίδι.
Είναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα με στοιχεία της ΥΠΑ και στο σύνολο των ελληνικών
αεροδρομίων, η κίνηση του πρώτου εξαμήνου του 2022 προσέγγισε το 90,6% του
2019, με τον συνολικό αριθμό των διακινηθέντων επιβατών να ανέρχεται στα
22.407.879.
Μάλιστα, τον Ιούνιο, οι αφίξεις επιβατών από το εξωτερικό ήταν οριακά
μεγαλύτερες σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2019 (3.480.812, άνοδος 0,1%).

Σε σχέση με πέρσι, η άνοδος της επιβατικής κίνησης ανήλθε στο 269,1% στο πρώτο
εξάμηνο και τον Ιούνιο στο 167,6%.
Αντίστοιχα, και στην ακτοπλοΐα κορυφώνεται η κίνηση. Το τελευταίο
Σαββατοκύριακο του Ιουλίου αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά περίπου 106.000
επιβάτες για Κρήτη, Αργοσαρωνικό, Κυκλάδες, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα,
όταν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρσι είχαν αναχωρήσει 91.000, σημειώνοντας
αύξηση 16,48%.
Από τις αρχές Ιουλίου, μόνο από το λιμάνι του λιμάνι του Πειραιά, αναχώρησαν
περισσότεροι από 765.000 επιβάτες, ενώ από τη Ραφήνα 173.000.
Σύμφωνα με στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό
διάστημα του 2021, σημειώθηκε αύξηση 13% στο λιμάνι του Πειραιά και 11,6% στο
λιμάνι της Ραφήνας.

