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ΕΞΕΛΙΞΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 
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39,891 
38,603 
37,695 
37,441 
37,234 
35,661 

35,361 

35,136 
35,132 
34,739 
34,531 
34,214 

34,063 

34,056 

1. - . . . 
2. -
3.
4. Icheon 
5. Anchorage-
6. -Charles de     

Gaulle  
7.
8. -Narita 
9. Louisville- . . . 
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. -
17. . -

J.F.Kennedy 
18.
19. - ’ Harre  
20.
21. -

. . . 
22. . -Newark 
23.
24.
25.
26. Guangzou-
27.
28.
29.
30.

3,695 
3,660 
2,603 
2,423 
2,340 

2,280 

2,111 
2,100 
1,974 
1,884 
1,825 
1,806 
1,630 
1,603 
1,493 
1,486 

1,450 

1,366 
1,332 
1,173 
1,040 

0,887 

0,852 
0,668 
0,660 
0,659 
0,655 

 1.4   30   

: ICAO, Air Traffic Growth
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