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Εκτιμήσεις για αύξηση πτήσεων στην Ισπανία, παρά τα χαμηλά ποσοστά πληρότητας 

Η κατάργηση της πλειοψηφίας των περιοριστικών μέτρων που παρατηρείται στην Ισπανία 

καθώς και σε ολόκληρη την Ευρώπη, ωφελεί τον τομέα των μεταφορών και ιδιαίτερα των 

εναέριων. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος τομέας είναι από τους πιο πληγέντες της πανδημίας, 

εξαιτίας των περιορισμένων μετακινήσεων από την εξάπλωση της πανδημίας.  

Το φετινό καλοκαίρι, μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου, δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για τον 

κλάδο, αφού το σύνολο των πτήσεων αποτέλεσε το 58% της ίδιας περιόδου το 2019, με τον 

αριθμό των εναέριων αφίξεων να είναι ακόμη μικρότερο, όντας το 42% του συνόλου του 

καλοκαιριού πριν από την πανδημία. Παράλληλα, εάν εξετάσουμε τους πρώτους εννέα μήνες 

τ.έ., παρατηρούμε ότι ο αριθμός των πτήσεων που πραγματοποιήθηκαν ήταν το ήμισυ του 

διαστήματος Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2019, ενώ το σύνολο των ατόμων που έφθασαν στην 

Ισπανία, μέσω αεροπλάνου, δεν ξεπερνούσε το 36% του συνόλου πριν από την πανδημία. Αυτό 

συνέβη διότι το ποσοστό πληρότητας των πτήσεων έφθασε το 68%, έναντι περίπου 88%, πριν 

από την πανδημία, ελάχιστα αυξημένο από το 65% της πληρότητας την εν λόγω περίοδο του 

2020. 

Εντούτοις, η εναέρια κίνηση αυξάνεται και αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται κατά τους 

επόμενους μήνες. Σύμφωνα με την Ισπανική Ένωση Αερογραμμών  (ALA), κατά τη διάρκεια του 

Οκτωβρίου τ.έ. και Μαρτίου 2022 έχουν προγραμματιστεί 672.000 πτήσεις, αριθμός αυξημένος 

κατά 1,9%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πριν από την πανδημία. Οι περιοχές που 

επωφελούνται περισσότερο είναι οι Βαλεαρίδες και οι Κανάριες Νήσοι, αφού η αντίστοιχη 

αύξηση φθάνει το 10%. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στη χρεοκοπία της Thomas Cook το 2019, 

αφού ήταν σημαντική μεταφορική εταιρία προς τις νήσους της Ισπανίας.  

Ωστόσο, σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της ανωτέρω Ένωσης σε δημοσιεύματα του 

κλαδικού τύπου, η κίνηση στα επίπεδα προ πανδημίας δεν θα έχει επιστρέψει έως και το 2023 

ή το 2024. Πιο απαισιόδοξο σενάριο έχει εκφράσει η κρατική εταιρία διαχείρισης αεροδρομίων 

Aena, μέσω της δημοσίευσης του Εγγράφου Κανονισμού Αεροδρομίων (DORA 2), στο οποίο 

αναφέρουν ότι η κίνηση του 2019 δεν θα έχει επιστρέψει έως και το 2025 στην Ισπανία. Η ALA 

όμως τονίζει ότι το 90% των ταξιδιωτών, μέσω αεροπλάνου στην Ισπανία, επισκέπτονταν τη 

χώρα για διακοπές και για οικογενειακούς λόγους, κίνηση που έχει ήδη ξεκινήσει να επανέρχεται 

με την άρση των περιορισμών. Επιπλέον, το 80% προερχόταν από προορισμούς μικρής ή 

μεσαίας απόστασης, πτήσεις από τις οποίες φαίνεται να είναι πιο ενισχυμένοι μετά την 

πανδημία, σε σύγκριση με τις αφίξεις από μακρινούς προορισμούς.  
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