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Ιανοσάριος 4.578 4.940 -7,3% 4.823 5.994 -19,5% 9.401 10.934 -14,0%

Φεβροσάριος 4.194 4.573 -8,3% 4.253 5.278 -19,4% 8.447 9.851 -14,3%

Μάρτιος 4.596 5.332 -13,8% 4.906 6.023 -18,5% 9.502 11.355 -16,3%

Απρίλιος 5.624 6.254 -10,1% 5.912 6.942 -14,8% 11.536 13.196 -12,6%

Μάιος 6.147 6.804 -9,7% 6.553 7.364 -11,0% 12.700 14.168 -10,4%

Ιούνιος 6.396 6.804 -6,0% 7.249 7.709 -6,0% 13.645 14.513 -6,0%

Ιούλιος 6.930 7.729 -10,3% 8.413 8.549 -1,6% 15.343 16.278 -5,7%

Αύγοσστος 7.019 7.794 -9,9% 8.726 8.773 -0,5% 15.745 16.567 -5,0%

Σεπτέμβριος 6.198 6.632 -6,5% 7.573 7.773 -2,6% 13,771 14.405 -4,4%

Οκτώβριος 5.287 6.033 -12,4% 6.599 6.836 -3,5% 11,886 12.869 -7,6%

Νοέμβριος 3.935 4.662 -15,6% 5.246 5.097 2,9% 9.181 9.759 -5,9%

Δεκέμβριος 3.975 4.348 -8,6% 5.316 5.052 5,2% 9.291 9.400 -1,2%

ύνολο 64.879 71.905 -9,8% 75.569 81.390 -7,2% 140.448 153.295 -8,4%

Τα ζηαηιζηικά κίνηζηρ ηος Δεκεμβπίος είναι πποκαηαπκηικά και ενδέσεηαι να αλλάξοςν.  Τα ζηοισεία κίνηζηρ ηος κάθε μήνα οπιζηικοποιούνηαι μεηά ηην 20η ηος επόμενος μήνα.

Πηγή: ΔΑΑ/Σύζηημα Επισειπημαηικήρ Εςθςΐαρ

Εσωτεπικού Εξωτεπικού υνολική Κίνηση

Σπλνιηθά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ Ιαλνπαξίνπ-Δεθεκβξίνπ 2013, ν αξηζκόο ησλ πηήζεσλ ζην Δηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελώλ αλήιζε ζε 140 

ρηιηάδεο, κεησκέλνο θαηά 8,4% ζε ζύγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα επίπεδα ηνπ 2012. Μνινλόηη νη εγρώξηεο θαη δηεζλείο πηήζεηο παξνπζίαζαλ ζπλνιηθά 

ζεκαληηθή πηώζε (-9,8% θαη -7,2% αληίζηνηρα), αμίδεη λα ζεκεησζεί ε ηαρεία αλάθακςε ηεο αγνξάο εμσηεξηθνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ε 

νπνία από δηςήθηα επίπεδα πηώζεο θαηά ηνπο πξώηνπο κήλεο, θαηάθεξε λα παξνπζηάζεη απμεκέλν αξηζκό πηήζεσλ ηνπο κήλεο Ννέκβξην θαη 

Δεθέκβξην, κε ην Δεθέκβξην λα ζεκεηώλεη ζεκαληηθή άλνδν ηεο ηάμεο ηνπ 5.2%. Η ζεηηθή απηή πνξεία ησλ δηεζλώλ πηήζεσλ, ζεκαηνδνηεί ηελ 

ελίζρπζε ηνπ δηεζλνύο δηθηύνπ ηεο Aegean, θαζώο θαη ηελ απμεκέλε πξνζθνξά πηήζεσλ από ηηο μέλεο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο.  Οη πηήζεηο 

εζσηεξηθνύ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή κείσζε θαηά ηε δηάξθεηα όισλ ησλ κελώλ ηνπ 2013, κε ηελ πηώζε πνπ παξαηεξήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

δεύηεξνπ εμακήλνπ ηνπ έηνπο λα νθείιεηαη θπξίσο ζηε δηαθνπή ησλ πηήζεσλ εζσηεξηθνύ ησλ Κππξηαθώλ Αεξνγξακκώλ από ηνλ Ινύιην, ηε 

δηαθνπή ησλ πηήζεσλ ηεο Οιπκπηαθήο πξνο/από Θεζζαινλίθε, Ηξάθιεην θαη Ρόδν κέζα ζηνλ Οθηώβξην, θαζώο θαη ζηνλ εμνξζνινγηζκό ησλ 

εγρώξησλ πηήζεσλ κεηά από ηελ εμαγνξά ηεο Οιπκπηαθήο από ηελ Aegean.  


