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«Απογειώθηκαν» τον Ιούλιο τα 14 περιφερειακά
αεροδρόμια της Fraport: Άνοδος επιβατών 11,1%
σε σχέση με το 2019
2022/08/11 11:09 στην κατηγορία ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

Και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις ξεπέρασαν οι επιδόσεις του Ιουλίου των 14
περιφερειακών αεροδρομίων της Fraport Greece.
Του Φώτη Φωτεινού
Η διακίνηση επιβατών ανήλθε στα 5,91 εκατ. έναντι 5,32 εκατ. τον Ιούλιο του 2019,
σημειώνοντας άνοδο 11,1%.
Άνοδο σε σχέση με το 2019 είχε σημειώσει και ο Ιούνιος (+3,3%), «προϊδεάζοντας»
για την επίδοση του Ιουλίου.
Σε επίπεδο 7μηνου (Ιανουάριος – Ιούλιος), «ισοφαρίστηκε» σχεδόν η επίδοση του
2019, καθώς φέτος διακινήθηκαν 16,21 εκατ. επιβάτες έναντι 16,25 εκατ. επιβατών
το αντίστοιχο διάστημα του 2019, ήτοι μείωση μόλις 0,2%.

Η επίδοση του Ιουλίου
Όπως προαναφέρθηκε, τον Ιούλιο στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport
Greece διακινήθηκαν 5,91 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο 11,1% σε σχέση με
το 2019 και 64,8% σε σχέση με πέρσι.

Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019, υπεραποδίδουν αρκετοί σημαντικοί τουριστικοί
προορισμοί, όπως η Σαντορίνη με άνοδο επιβατών 36,2%, η Μύκονος με 16,6%, η
Ρόδος με 10,4%, η Σκιάθος με 16,5%, τα Χανιά με 20,8%, η Κεφαλονιά με 12,3%, η
Κέρκυρα με 20,7% και η Ζάκυνθος με 8,8%.
Αντίθετα, πτώση επιβατών, σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019, παρουσίασε η
Θεσσαλονίκη με 9,6%, η Καβάλα με 12,8%, η Μυτιλήνη με 13,3% και η Σάμος με 6,8%.
Μεγαλύτερες «δεξαμενές» διεθνών επιβατών είναι από τη Μ. Βρετανία, τη Γερμανία,
την Ιταλία, την Πολωνία και τη Γαλλία.

Η επίδοση του 7μηνου
Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport
Greece διακινήθηκαν 16,21 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,2% σε
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, αλλά μεγάλη αύξηση 169,5% σε σχέση με
το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Σε σχέση με το 7μηνο του 2019, άνοδο επιβατικής κίνησης παρουσίασαν αρκετά
αεροδρόμια, όπως η Σαντορίνη με 12,2%, η Μύκονος με 8,7%, η Σκιάθος με 10,2%, η
Ρόδος με 4,4%, τα Χανιά με 6,4%, η Κέρκυρα με 10,7%, η Κεφαλονιά με 2,9% και η
Ζάκυνθος με 2%.
Αντίθετα, μείωση σημείωσαν αεροδρόμια, όπως η Θεσσαλονίκη με 18,4%, η Καβάλα
με 24,5%, η Μυτιλήνη με 14,4% και η Σάμος με 8,1%.
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