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Ιανοσάριος 261.114 287.234 -9,1% 452.020 510.776 -11,5% 713.134 798.010 -10,6%

Φεβροσάριος 267.475 281.119 -4,9% 397.608 429.118 -7,3% 665.083 710.237 -6,4%

Μάρτιος 299.036 336.106 -11,0% 509.918 528.888 -3,6% 808.954 864.994 -6,5%

Απρίλιος 333.224 401.048 -16,9% 606.369 719.438 -15,7% 939.593 1.120.486 -16,1%

Μάιος 392.769 395.398 -0,7% 748.835 727.799 2,9% 1.141.604 1.123.197 1,6%

Ιούνιος 432.244 433.273 -0,2% 830.432 850.614 -2,4% 1.262.676 1.283.887 -1,7%

Ιούλιος 477.138 497.054 -4,0% 972.904 1.000.505 -2,8% 1.450.042 1.497.559 -3,2%

Αύγοσστος 467.886 477.861 -2,1% 1.001.221 1.010.243 -0,9% 1.469.107 1.488.104 -1,3%

Σεπτέμβριος 438.531 454.459 -3,5% 880.465 892.522 -1,3% 1.318.996 1.346.981 -2,1%

Οκτώβριος 367.362 373.105 -1,5% 751.470 731.795 2,7% 1.118.832 1.104.900 1,3%

Νοέμβριος 282.329 292.798 -3,6% 533.125 517.229 3,1% 815.454 810.027 0,7%

Δεκέμβριος 280.481 278.848 0,6% 552.101 516.811 6,8% 832.582 795.659 4,6%

ύνολο 4.299.589 4.508.303 -4,6% 8.236.468 8.435.738 -2,4% 12.536.057 12.944.041 -3,2%

Πηγή: ΔΑΑ/Σύστημα Επιτειρηματικής Εσυσΐας

Κίνηση Δσωτεπικού Κίνηση Δξωτεπικού υνολική Κίνηση

• Σπγθξάηεζε ηεο πηώζεο ηεο θίλεζεο

• Τν ηέινο ηνπ 2013 ζεκαηνδνηεί ηάζεηο αλάθακςεο

• +11% νη μέλνη επηζθέπηεο ην Δεθέκβξην

Σπλνιηθά, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013, ε επηβαηηθή θίλεζε ηνπ Δηεζλνύο Αεξνιηκέλα Αζελώλ αλήιζε ζε 12,54 εθαη., εκθαλίδνληαο ζπγθξαηεκέλε κείσζε  θαηά 

3,2% ζε ζύγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα επίπεδα ηνπ 2012.  Οη επηβάηεο εζσηεξηθνύ αλήιζαλ ζε 4,30 εθαη. ζεκεηώλνληαο πηώζε ηεο ηάμεο ηνπ 4,6%, ελώ νη επηβάηεο 

εμσηεξηθνύ αλήιζαλ ζε 8,24 εθαη. κε ζπλνιηθά κηθξέο απώιεηεο ηεο ηάμεο ηνπ 2,4%.  Τν απνηέιεζκα απηό δηακνξθώζεθε από ηε ζπλνιηθά πεξηνξηζκέλε  δήηεζε 

γηα αεξνπνξηθό ηαμίδη εθ κέξνπο ησλ Ειιήλσλ (ην αληίζηνηρν πνζνζηό θίλεζεο δηακνξθώζεθε ζην -9,1%), ζε αληίζεζε κε ηνπο μέλνπο θαηνίθνπο πνπ μεπέξαζαλ 

θαηά 2,7% ηα επίπεδα ηνπ 2012.

Η εμέιημε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ κελώλ ηνπ έηνπο ζεκαηνδνηεί κηα ηάζε αλάθακςεο, κε ηελ επηβαηηθή θίλεζε λα μεπεξλά ηα 

αληίζηνηρα επίπεδα ηνπ 2012 από ηνλ Οθηώβξην θαη κεηά.  Ο Δεθέκβξηνο όρη κόλν ήηαλ ν ηξίηνο ζπλερόκελνο κήλαο πνπ ε επηβαηηθή θίλεζε ηνπ Δηεζλνύο 

Αεξνιηκέλα Αζελώλ ζεκείσζε άλνδν, αιιά ήηαλ θαη ν κήλαο πνπ ζεκεηώζεθε ε κεγαιύηεξε αύμεζε, θαηά 4,6%.  Η ζεηηθή απηή εμέιημε νθείιεηαη θπξίσο ζηε 

ζεκαληηθή άλνδν ησλ δηεζλώλ επηβαηώλ θαηά 6,8% -ην πςειόηεξν πνζνζηό αύμεζεο πνπ παξαηεξήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Παξάιιεια,  ε θίλεζε 

εζσηεξηθνύ θαηάθεξε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Δεθεκβξίνπ λα θηάζεη θαη λα μεπεξάζεη θαηά πεξίπνπ 1% ηα αληίζηνηρα επίπεδα ηνπ 2012 απνηέιεζκα πνπ θπξίσο 

νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη νη Έιιελεο ηαμηδηώηεο αλήιζαλ ζηα αληίζηνηρα επίπεδα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο.  Αμίδεη αθόκε λα επηζεκαλζεί όηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

Δεθεκβξίνπ, ν αξηζκόο ησλ μέλσλ επηζθεπηώλ παξνπζίαζε εληππσζηαθή αύμεζε θαηά 11% ζε ζύγθξηζε κε ην Δεθέκβξην ηνπ 2012, απνδεηθλύνληαο ηε δπλακηθή 

αλάθακςε ηεο Αζήλαο σο ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ.


