
                     
        ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                       

             ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

 Tηλ: +34915644592, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

                                                                                                     Μαδρίτη, 20 Οκτωβρίου 2021 

                                                                                             

 

Αυξάνεται η κίνηση στα ισπανικά αεροδρόμια 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε ο Ισπανικός Οργανισμός Τουρισμού 

Turespaña, οι αεροπορικές αφίξεις στην Ισπανία αυξάνονται με σταθερούς ρυθμούς, αν και με 

μεγάλη διαφορά, σε σύγκριση με τις αφίξεις του 2019. Τα βελτιωμένα στατιστικά οφείλονται στην 

αύξηση του αριθμού των εμβολιασμένων και τις άρσεις ενός φάσματος περιορισμών στις 

μετακινήσεις και στην καθημερινή ζωή. Σημειώνεται ότι το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων 

πολιτών στην Ισπανία πλησιάζει το 79%.  

Αναλυτικότερα, τον ένατο μήνα τ.έ. στα ισπανικά αεροδρόμια κατέφθασαν 5 εκ. επιβάτες από 

χώρες του εξωτερικού, που αποτελεί αύξηση 437% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2020. 

Εντούτοις, ο αριθμός αυτός αποτελεί το ήμισυ των αεροπορικών αφίξεων από το εξωτερικό τον 

Σεπτέμβριο του 2019, οπότε είχε σημειωθεί ο ιστορικά υψηλός αριθμός 9,7 εκ. ταξιδιωτών. 

Παράλληλα, εξετάζοντας το σύνολο του έτους, ήτοι τις αεροπορικές αφίξεις μεταξύ Ιανουαρίου 

και Σεπτεμβρίου, αυτές φθάνουν τα 20,7 εκ. ταξιδιώτες, 12,7% περισσότερες από την εν λόγω 

περίοδο του περασμένου έτους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιλογή των αεροπορικών 

εταιριών που επέλεξαν οι ταξιδιώτες. Έξι στους δέκα ταξίδεψαν στην Ισπανία με αερογραμμή 

χαμηλού κόστους ενώ το υπόλοιπο 40,2% χρησιμοποίησαν τις παραδοσιακές αερογραμμές.  

Αισιόδοξο είναι το γεγονός ότι η κίνηση από ευρωπαϊκές χώρες, από τις οποίες προέρχονται 

πολλοί ταξιδιώτες φαίνεται να αποκαθίσταται. Οι αφίξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν, σε ετήσια 

βάση, κατά 688% τον Σεπτέμβριο τ.έ. και αποτέλεσαν το ένα πέμπτο του συνόλου, ενώ από το 

Ην. Βασίλειο αφίχθηκαν 877.108 ταξιδιώτες, 387% περισσότεροι από το προηγούμενο έτος. Από 

την Ιταλία, στα ισπανικά αεροδρόμια κατέφθασαν 428.661 άτομα.  

Αναφορικά με τις αφίξεις ανά περιοχές της Ισπανίας, οι μεγαλύτερες εμφανίστηκαν στις 

Βαλεαρίδες Νήσους, έχοντας το 23,2% του συνόλου και σημειώνοντας ετήσια αύξηση 24,7%. Η 

δεύτερη δημοφιλέστερη Αυτόνομη Κοινότητα ήταν της Μαδρίτης με 959.706 ταξιδιώτες, με το 

αεροδρόμιο της πρωτεύουσας να λαμβάνει τις περισσότερες αφίξεις, σε σύγκριση με τα 

υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας. Τα αεροδρόμια της Καταλονίας υποδέχτηκαν 908.572 

ταξιδιώτες, με το αεροδρόμιο El Prat της Βαρκελώνης να λαμβάνει 845 χιλ. ταξιδιώτες. Η 

Ανδαλουσία υποδέχθηκε 689.937 αφίξεις ενώ τα Κανάρια 613.951 ταξιδιώτες. 

Η Ισπανίδα Υπουργός Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού κα. Ρέγιες Μαρότο, σε 

ανακοίνωσή της δήλωσε ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι ιδιαίτερα θετικά και αναδεικνύουν την 

επανεκκίνηση του τουρισμού που αποτελεί από τους σημαντικότερους τομείς της ισπανικής 

οικονομίας.  
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