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Σχεδόν 1 στους 2 πολίτες του λεκανοπεδίου
Αττικής χρησιμοποιεί τα ΜΜΜ. Τα αποτελέσματα
έρευνας της Περιφέρειας Αττικής
2018/02/22 16:35 στην κατηγορία MMM

Σχεδόν 1 στους 2 πολίτες του λεκανοπεδίου Αττικής χρησιμοποιεί τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς για τις μετακινήσεις του. Αντίστοιχα, το 41,2% μετακινείται συνήθως με
Ι.Χ. αυτοκίνητο και το 7,2% με δίκυκλο.
Σε επιμέρους κατηγορίες, οι άνεργοι κινούνται με τα ΜΜΜ σε ποσοστό 63% και με
δικό τους Ι.Χ. σε ποσοστό 33%.
Τα ανωτέρω αποτελούν τα κυρίαρχα, μεταξύ άλλων, αποτελέσματα της έρευνας που
παρήγγειλε η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με το ΕΚΑ, με θέμα «Συνθήκες
διαβίωσης και εργασίας στο Λεκανοπέδιο της Αττικής».
Επίσης, η έρευνα κατέδειξε τα ακόλουθα:
-Η συχνότητα των δρομολογίων είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τους χρήστες των
ΜΜΜ.
-Οι άνεργοι όπως είναι αναμενόμενο χρησιμοποιούν περισσότερο τα ΜΜΜ.
-Το 46% του πληθυσμού δηλώνει πολύ ή αρκετά ικανοποιημένοι από τα δημόσια μέσα
μεταφοράς στην περιοχή.
-Υπάρχουν περιοχές στη Αττική, όπου ο βαθμός ικανοποίησης είναι πολύ χαμηλός π.χ.

Ανατολική Αττική, Πειραιάς κλπ.
Στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στους τομείς
της εργασίας και των συνθηκών διαβίωσης, τόσο στον πληθυσμό των εργαζομένων,
όσο και των ανέργων στην Αττική.
Τα συμπεράσματα της έρευνας παρουσίασαν η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου,
ο Πρόεδρος του ΕΚΑ Γιώργος Μυλωνάς και ο Γ.Γ. του ΕΚΑ Κώστας Κουλούρης
(σχετική φωτογραφία).
Για τις αστικές συγκοινωνίες, ο κ. Κουλούρης υπογράμμισε ότι «η συγκοινωνία είναι
δημόσιο αγαθό που υποστηρίζει μια από τις βασικότερες αστικές δραστηριότητες:
Την κινητικότητα των πολιτών και πρωτίστως των εργαζομένων για τους οποίους η
μετακίνηση, από και προς, την εργασία αποτελεί βασική παράμετρο της
καθημερινότητάς τους.
Σε μια συγκυρία, όπου η οικονομική κρίση έχει αφήσει βαρύ αποτύπωμα και στις
συγκοινωνίες, η έρευνα για τα ΜΜΜ είναι εξαιρετικά επίκαιρη».
Τα αποτελέσματα της έρευνας στο ακόλουθο αρχείο: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ
ΓΙΑ ΜΜΜ

