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Η κατάσταση της ισπανικής δημόσιας εταιρίας διαχείρισης αεροδρομίων Aena 

Το δίκτυο αεροδρομίων της Ισπανικής Δημόσιας Εταιρίας Διαχείρισης Αεροδρομίων Aena 

δέχτηκε 2,91 εκ. ταξιδιώτες το Νοέμβριο του τ,έ,, μέγεθος το οποίο αντιπροσωπεύει μείωση 

84,1% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα το 2019. Αυτός είναι το χειρότερος μήνας από άποψη 

απώλειας κίνησης, μετά την άρση της κατάστασης συναγερμού, η οποία επιβλήθηκε στην 

Ισπανία στις 14 Μαρτίου και το άνοιγμα των συνόρων. Οι πτήσεις στους ισπανικούς διαδρόμους 

έφτασαν τις 72.906 πτήσεις, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 55,8%. Ο όγκος των 

εμπορευμάτων μειώθηκε επίσης, κατά 25,1%, μεταφέροντας 72.906 τόνους φορτίου σε όλο το 

δίκτυο. 

Η εσωτερική κίνηση μειώθηκε κατά 73,3%, σε 1,72 εκ. επιβάτες, ενώ η διεθνής κίνηση μειώθηκε 

κατά 90,2%, φθάνοντας τους 1,16 εκ. ταξιδιώτες. Ο ενδοιασμός εξαιτίας του περιμετρικού 

κλεισίματος των Κοινοτήτων και της υποχρέωσης διενέργειας τεστ PCR για είσοδο στην Ισπανία 

έχουν συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην εν λόγω πτώση. 

Η Aena δήλωσε ότι η χαμηλή ζήτηση οφείλεται στους προαναφερθέντες περιορισμούς στην 

κινητικότητα, οι οποίοι έχουν επιβληθεί προκειμένου να σταματήσει η εξάπλωση της πανδημίας. 

Οι αεροπορικές εταιρίες και ολόκληρος ο ισπανικός τουριστικός τομέας, προσπαθούν να 

προωθήσουν την επικύρωση των δοκιμών αντιγόνου στα αεροδρόμια, ως γρήγορη και φθηνή 

δοκιμή για την ανίχνευση του Covid-19, προκειμένου να επανενεργοποιηθεί η κινητικότητα. 

Παρά το γεγονός ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δοκιμή αντιγόνου ως έγκυρη 

δοκιμή ως προς την άδεια διασυνοριακής πτήσης, οι υγειονομικές αρχές είναι επί του παρόντος 

απρόθυμες να αντιμετωπίσουν τον υποτιθέμενο κίνδυνο, ο οποίος θα αυξηθεί λόγω της 

κινητικότητας κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. 

Από το αεροδρόμιο Madrid-Barajas πέρασαν 697.692 επιβάτες το Νοέμβριο, με απώλεια 85,4%. 

Το άλλο μεγάλο αεροδρόμιο του δικτύου, η Barcelona-El Prat, η κίνηση μειώθηκε κατά 90,7%, 

σε 341.502 ταξιδιώτες. 

Μεταξύ των υπόλοιπων μεγάλων αεροδρομίων του δικτύου, η Γκραν Κανάρια έκλεισε το μήνα 

με 305.070 ταξιδιώτες, καταγράφοντας 74,4% μείωση, η Πάλμα δε Μαγιόρκα έχει 198.580 

ταξιδιώτες, με μείωση 80,2%, η Τενερίφη 189.058 ταξιδιώτες με μείωση 59,8% και το αεροδρόμιο 

Málaga-Costa del Sol 157.089 επιβάτες με μείωση 86,6%. 

Για ολόκληρο το τ.έ., η Aena έχει καταγράψει μείωση στην κίνηση κατά 71,9%, η οποία άρχισε 

να επηρεάζεται στα τέλη Φεβρουαρίου από την επίδραση του Covid-19. Η εταιρία διαθέτει 

επαρκή ρευστότητα για να αντέξει αυτή την, άνευ προηγουμένου, κρίση. Τέλος, η άφιξη του 

εμβολιασμού στην Ισπανία αλλά και στις μεγάλες αγορές προέλευσης τουριστών ενθαρρύνει 

τους επενδυτές για την ανάκαμψη της αεροπορικής δραστηριότητας μετά τον Μάρτιο. 
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