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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
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Το προφίλ του Ι.ΜΕΤ.Το προφίλ του Ι.ΜΕΤ.
 Ιδρύθηκε με το ΠΔ77/2000 και είναι ένα από 4 τα
Ινστιτούτα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) με έδρα στη ΘέρμηΤεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), με έδρα στη Θέρμη.
 Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου υπό την
εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας καιεποπτεία της ε ι ής ραμματείας ρευ ας αι
Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας &
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Το μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα
Έ έ ή Εθ ά Κ άΈχει έντονη συμμετοχή σε Εθνικά και Κοινοτικά
ερευνητικά προγράμματα.
Έχει συγκεντρωμένο εξοπλισμό μοναδικό στα ΒαλκάνιαΈχει συγκεντρωμένο εξοπλισμό μοναδικό στα Βαλκάνια.
Το Ι.ΜΕΤ. έχει πλέον καθιερωθεί ως φορέας
επιστημονικής υποστήριξης των φορέων λήψης
αποφάσεων στο χώρο των Μεταφορών στην Ελλάδα



Ερευνητικό ΌχημαΕρευνητικό Όχημα I.MET.I.MET.



Ερευνητικό Όχημα - Τεχνικά ΣτοιχείαΕρευνητικό Όχημα - Τεχνικά Στοιχείαρ η ημρ η ημ

3 Βιομηχανικοί Ηλεκτρονικοί 
Υ λ έΥπολογιστές.
Ανίχνευση λωρίδων κυκλοφορίας
Αισθητήρας αποστάσεωνΑισθητήρας αποστάσεων.
 Σύστημα ανίχνευσης κίνησης 
οφθαλμών οδηγού.φ μ ηγ
Ανίχνευση εστίασης προσοχής 
οδηγού.
Έλ  Π ί  Έλεγχος Πορείας με
προειδοποίηση επερχόμενης
εμπρόσθιας σύγκρουσηςεμπρόσθιας σύγκρουσης.
Ειδικός καθρέπτης με δυνατότητα 
οπτικών προειδοποιήσεων
Σύστημα δόνησης ζώνης οδηγού



«Δίκυκλο» Ερευνητικό Όχημα «Δίκυκλο» Ερευνητικό Όχημα 
I.MET.I.MET.

Οθόνη αφής Κράνος με ήχο 
και δόνησηκαι δόνηση

Γάντι με μ
δόνηση

Βιομηχανικός 
υπολογιστής



Δυναμικός Προσομοιωτής Δυναμικός Προσομοιωτής 
Οδήγησης Οδήγησης I.MET.I.MET.

Μοναδικός στο 
είδος του στη 
Νοτιοανατολική 
Ευρώπη



Δυναμικός Προσομοιωτής Δυναμικός Προσομοιωτής 
Οδήγησης ΜοτοσικλέταςΟδήγησης Μοτοσικλέτας I.MET.I.MET.

Ένας από τους 5 στο είδος του 
σε παγκόσμιο επίπεδο



Οχήματα Καθαρής ΤεχνολογίαςΟχήματα Καθαρής Τεχνολογίας I.MET.I.MET.



Σύστημα εικονικής Σύστημα εικονικής Σύστημα εικονικής Σύστημα εικονικής 
πραγματικότηταςπραγματικότητας

• Κατασκευαστικές  • Κατασκευαστικές, 
εργονομικές και μελέτες 
ασφάλειας ή αξιολόγησηςασφάλειας ή αξιολόγησης.

Χ ή  θ δώ   • Χρήση ανθρωποειδών και 
δυνατότητα  πολλαπλής 

ί ήπαραμετροποίησής τους.



Εφαρμογές εικονικής Εφαρμογές εικονικής φ ρμ γ ς ήςφ ρμ γ ς ής
πραγματικότηταςπραγματικότητας



Σύστημα Διαχείρισης Αστικής Σύστημα Διαχείρισης Αστικής 
Κινητικότητας Θεσσαλονίκης Κινητικότητας Θεσσαλονίκης 
www mobithess grwww mobithess grwww.mobithess.grwww.mobithess.gr

• Το πρώτο στο είδος του ρ ς
στην Ελλάδα για 
ενημέρωση σε ημ ρ η
πραγματικό χρόνο για:
1. Τη συντομότερη, 1. Τη συντομότερη, 
2.Την οικονομικότερη, 
3 Την πιο 3.Την πιο 
περιβαλλοντικά 
φιλική διαδρομήφιλική διαδρομή



Κινητή ερευνητική μονάδα Κινητή ερευνητική μονάδα 
Κ λ ί  Κ λ ί  Π βάλλ  Π βάλλ  Κυκλοφορίας Κυκλοφορίας -- Περιβάλλοντος Περιβάλλοντος ––
ΟδοστρωμάτωνΟδοστρωμάτων I METI METΟδοστρωμάτωνΟδοστρωμάτων I.MET.I.MET.



Εκπαιδευτικό Εκπαιδευτικό vanvan με Προσομοιωτή με Προσομοιωτή 
ΟδήγησηςΟδήγησης I.MET.I.MET.



«Ενεργειακός«Ενεργειακός ΆξοναςΆξονας ΠράσινωνΠράσινων Τεχνολογιών»Τεχνολογιών»:: ΑξιοποίησηΑξιοποίηση πράσινωνπράσινων
τεχνολογιώντεχνολογιών γιαγια τηντην παραγωγήπαραγωγή ανανεώσιμωνανανεώσιμων πηγώνπηγών ενέργειαςενέργειας
(Υδρογόνου(Υδρογόνου συνθετικώνσυνθετικών καυσίμων)καυσίμων) καικαι χρήσηχρήση τουςτους γιαγια πράσινηπράσινη(Υδρογόνου,(Υδρογόνου, συνθετικώνσυνθετικών καυσίμων)καυσίμων) καικαι χρήσηχρήση τουςτους γιαγια πράσινηπράσινη
κινητικότητακινητικότητα καικαι ηλεκτρικήηλεκτρική ενέργειαενέργεια



Σχετικές Διεθνείς αναγνωρίσεις και Σχετικές Διεθνείς αναγνωρίσεις και 
δραστηριότηταδραστηριότηταδραστηριότηταδραστηριότητα

Ο Διευθυντής του ΙΜΕΤ καθ. Γ. Γιαννόπουλος:
• Πρόεδρος της ETRA «Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Έρευνα των Μεταφορών  -

European Transport Research Alliance» Δύο  φορές πρόεδρος (το 2003 και το 2005) της 
Ε ϊ ή  Δ ά  Ι ύ  Μ ώ  ECTRI (EUROPEAN CONFERENCE OF Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Ινστιτούτων Μεταφορών ECTRI (EUROPEAN CONFERENCE OF 
TRANSPORT RESEARCH INSTITUTES) 

Ο ή  Α’    Α  άΟ ερευνητής Α’ του ΙΜΕΤ, κ. Α. Μπεκιάρης:
• Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Οδική Ασφάλεια FERSI.
• Editor-in-Chief του νέου Ευρωπαϊκού περιοδικού European Transport Research Review – ETRR. 
• Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Αριστείας HUMANIST VCE.Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Αριστείας HUMANIST VCE.



Συνδυασμός Τεχνολογίας και ΕνημέρωσηςΣυνδυασμός Τεχνολογίας και Ενημέρωσης
Καμπάνιες ενημέρωσης Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού

 

Bob-campaign για αλκοόλ και οδήγηση 
από 2001 έως 2006 και έως σήμερα 

GOOD ROUTE για καθοδήγηση 
και ασφαλή μετακίνηση 

επικίνδυνων φορτίων (ADR)

19.03.200519.03.2005

Ανάπτυξη συστημάτων επί του οχήματος Ανάπτυξη συνεργατικών συστημάτων και 
ολοκληρωμένων λύσεων

επικίνδυνων φορτίων (ADR)

SENSATION για προειδοποίηση οδηγών υπό 
την επήρρεια νύστας

IN-SAFETY για συγχωρητικές υποδομές
και υποδομές που επεξηγούν 

τη λειτουργία τους



Δράσεις για την Οδική ΑσφάλειαΔράσεις για την Οδική Ασφάλεια



Εκστρατεία κατά της οδήγησης Εκστρατεία κατά της οδήγησης 

Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ είχε είχε 

υπό την επήρεια αλκοόλ στην Ελλάδα (1/6)υπό την επήρεια αλκοόλ στην Ελλάδα (1/6)
Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ είχε είχε 
αναλάβει για την Ελλάδα αναλάβει για την Ελλάδα 
από το 2001 την υλοποίησηαπό το 2001 την υλοποίηση
της Πανευρωπαϊκής της Πανευρωπαϊκής 
εκστρατείας κατά της οδήγησης εκστρατείας κατά της οδήγησης 
ό  ή  λ όλ  ό  ή  λ όλ  υπό την επήρεια αλκοόλ στην υπό την επήρεια αλκοόλ στην 

Ελλάδα (Ελλάδα (BOB Campaign). 
Επίσημη υλοποίηση μέχρι Επίσημη υλοποίηση μέχρι 
το 2007 και συνέχισή της 
μέχρι και το 2009. Το 2012 
ξεκίνησε νέα επετειακή δράση. 
Η εκστρατεία υλοποιήθηκε 
στην υπόλοιπη Ευρώπη στην υπόλοιπη Ευρώπη 
μεταξύ 1995-2007.



Εκστρατεία κατά της οδήγησης Εκστρατεία κατά της οδήγησης 
υπό την επήρεια αλκοόλ στην Ελλάδα (2/6)υπό την επήρεια αλκοόλ στην Ελλάδα (2/6)

Το μήνυμα που τυπώθηκε 
σε 10.000 αφίσες και 
600 000 μονόφυλλα600.000 μονόφυλλα.

έ ό ί έέ ό ί έΔέκα χρόνια «Μία παρέα, Δέκα χρόνια «Μία παρέα, 
ένας οδηγός κάθε φορά»ένας οδηγός κάθε φορά»



Εκστρατεία κατά της οδήγησης Εκστρατεία κατά της οδήγησης 
υπό την επήρεια αλκοόλ στην Ελλάδα (3/6)υπό την επήρεια αλκοόλ στην Ελλάδα (3/6)

Παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτΠαραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ .

Π β λή ό λ ά δ άΠροβολή τους από 23 τηλεοπτικά και 43 ραδιοφωνικά
δίκτυα την περίοδο 2002-2009.



Εκστρατεία κατά της οδήγησης Εκστρατεία κατά της οδήγησης 
ό  ή  λ όλ  Ελλάδ  (4/6)ό  ή  λ όλ  Ελλάδ  (4/6)

 2006: 2006: Τηλεοπτικό σποτ του «Αλκοόλ  Όχι Απόψε  

υπό την επήρεια αλκοόλ στην Ελλάδα (4/6)υπό την επήρεια αλκοόλ στην Ελλάδα (4/6)

 2006: 2006: Τηλεοπτικό σποτ του «Αλκοόλ, Όχι Απόψε, 
Οδηγώ» με την αφιλοκερδή συμμετοχή του Γιώργου Τσαλίκη, 
καλλιτέχνη με μεγάλη απήχηση στη νεολαίακαλλιτέχνη με μεγάλη απήχηση στη νεολαία.



Εκστρατεία κατά της οδήγησης Εκστρατεία κατά της οδήγησης 
ό  ή  λ όλ  Ελλάδ  (5/6)ό  ή  λ όλ  Ελλάδ  (5/6)

Προβολή του μηνύματος σε σταθμούς 

υπό την επήρεια αλκοόλ στην Ελλάδα (5/6)υπό την επήρεια αλκοόλ στην Ελλάδα (5/6)

ανεφοδιασμού καυσίμων (BP) και σε 
δημόσια μέσα μεταφοράς (Ο.Α.Σ.Α. –
Ο Α Σ Θ )Ο.Α.Σ.Θ.).



Εκστρατεία κατά της οδήγησης Εκστρατεία κατά της οδήγησης 
ό  ή  λ όλ  Ελλάδ  (6/6)ό  ή  λ όλ  Ελλάδ  (6/6)

2004 – 2007 με συνδιοργανωτή την Ένωση Επιχειρήσεων 

υπό την επήρεια αλκοόλ στην Ελλάδα (6/6)υπό την επήρεια αλκοόλ στην Ελλάδα (6/6)

Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝΕΑΠ), πρώην ΕΕΟΠ
Μοιράστηκαν 600.000 σουβέρ σε καταστήματα 
διασκέδασης σε όλη την Ελλάδα με έξοδα της ΕΕΟΠδιασκέδασης σε όλη την Ελλάδα με έξοδα της ΕΕΟΠ.



Δράσεις του ΙΜΕΤ για την ενημέρωση Δράσεις του ΙΜΕΤ για την ενημέρωση Δράσεις του ΙΜΕΤ για την ενημέρωση Δράσεις του ΙΜΕΤ για την ενημέρωση 
και επιμόρφωση του κοινούκαι επιμόρφωση του κοινού
Επισκέψεις σε σχολεία.

Μέτρηση πριν και μετά του χρόνου αντίδρασης σερη η ρ μ χρ ρ ης
άτομα που διασκέδαζαν σε νυκτερινά κέντρα.

Συμμετοχή σε ημερίδες αστυνομίας και άλλων τοπικώνΣυμμετοχή σε ημερίδες αστυνομίας και άλλων τοπικών
φορέων με ευρεία προσέλευση κοινού.

Συμμετοχή σε εκθέσεις (π.χ.: ΔΕΘ).Συμμετοχή σε εκθέσεις (π.χ.: ΔΕΘ).



Το  Ι ΜΕΤ στις τοπικές κοινωνίες (1/2)Το  Ι ΜΕΤ στις τοπικές κοινωνίες (1/2)Το  Ι.ΜΕΤ στις τοπικές κοινωνίες (1/2)Το  Ι.ΜΕΤ στις τοπικές κοινωνίες (1/2)

Τροχαία Καβάλας Τροχαία Ιεράπετρας Τροχαία ΚατερίνηςΤροχαία Καβάλας Τροχαία Ιεράπετρας Τροχαία Κατερίνης 

Τροχαία Δράμας  Τροχαία Κιλκίς  71η ΔΕΘ



Το  Ι ΜΕΤ στις τοπικές κοινωνίες (2/2)Το  Ι ΜΕΤ στις τοπικές κοινωνίες (2/2)Το  Ι.ΜΕΤ στις τοπικές κοινωνίες (2/2)Το  Ι.ΜΕΤ στις τοπικές κοινωνίες (2/2)

Τροχαία Αλεξανδρούπολης Τροχαία Ξάνθης (1) Τροχαία Ξάνθης (2)Τροχαία Αλεξανδρούπολης Τροχαία Ξάνθης (1) Τροχαία Ξάνθης (2)

7η Διεθ. Έκθεση Αυτοκινήτου 72η ΔΕΘ                             Τροχαία Θεσσαλονίκηςη η ή η ρ χ ης



Αποτίμηση της εκστρατείας 1/Αποτίμηση της εκστρατείας 1/55
2005: Υιοθέτηση του μηνύματος από την Ελληνική 
Αστυνομία και διανομή φυλλαδίων σε Εθνικές Οδούς και 

μη η ης ρ ςμη η ης ρ ς

μ μή φ ς ς
εφημερίδες της Βορείου Ελλάδας κατά την έξοδο του Πάσχα. 

2007 - 2012: Υιοθέτηση και προβολή του μηνύματος 
του «οδηγού της παρέας» από το ΙΟΑΣ Πάνος Μυλωνάς  του «οδηγού της παρέας» από το ΙΟΑΣ Πάνος Μυλωνάς, 
τη Diageo, την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, τους Νηφάλιους κλπ



Αποτίμηση της εκστρατείας 2/Αποτίμηση της εκστρατείας 2/55μη η ης ρ ςμη η ης ρ ς
Επιτυχής έκβαση 
και συγχαρητήρια και συγχαρητήρια 
από την Ε.Ε. στο 
Ι ΜΕΤ  αφού Ι.ΜΕΤ., αφού 
μαζί με την Ολλανδία 
κατέλαβε την πρώτη κατέλαβε την πρώτη 
θέση στην 
αφομοίωση και αφομοίωση και 
προσαρμογή του 
μηνύματοςμηνύματος.



Αποτίμηση της εκστρατείας Αποτίμηση της εκστρατείας 33//55
Ε Τ Ο Σ  Ε Λ Ε Γ Χ Θ Ε Ν Τ Α  

Α Τ Ο Μ Α
Ε Ν Δ Ε Ι Ξ Η  
Μ Ε Θ Η Σ

Π Ο Σ Ο Σ Τ Ο

μη η ης ρ ςμη η ης ρ ς

Α Τ Ο Μ Α Μ Ε Θ Η Σ
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ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
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Τα στοιχεία μετά το Τα στοιχεία μετά το 
2009 δείχνουν 2009 δείχνουν 

ή  ί δ  ή  ί δ  παραμονή σε επίπεδα παραμονή σε επίπεδα 
της τάξης του 2,5%, της τάξης του 2,5%, 
όμως υπεισέρχεται ο όμως υπεισέρχεται ο όμως υπεισέρχεται ο όμως υπεισέρχεται ο 

παράγοντας παράγοντας 
«οικονομική κρίση» με «οικονομική κρίση» με μ ή ρ η μμ ή ρ η μ

μειωμένους μειωμένους 
κυκλοφοριακούς κυκλοφοριακούς 
ό   ύ  ό   ύ  φόρτους και ταχύτητες φόρτους και ταχύτητες 
κίνησης κατά 25%κίνησης κατά 25%--

30%  30%  30%. 30%. 



ΑΔΗΡΙΤΟ: Ανθρώπινο δίκτυο για την προάσπιση ΑΔΗΡΙΤΟ: Ανθρώπινο δίκτυο για την προάσπιση 
και ισχυρή προώθηση της οδικής ασφάλειαςκαι ισχυρή προώθηση της οδικής ασφάλειαςκαι ισχυρή προώθηση της οδικής ασφάλειαςκαι ισχυρή προώθηση της οδικής ασφάλειας
Η πρώτη συνέργεια στην Ελλάδα μεταξύ συγκοινωνιολόγων, 
εκπαιδευτών οδηγών, δημοσιογράφων ειδικού τύπου και οδηγών 
ώ  ξ ί    δό   ό  !αγώνων ξεκίνησε το 2003, σχεδόν 10 χρόνια πριν!

6 δίμηνα σεμινάρια σε ΣΣΥΟ, Καθαρά Οχήματα, Οδική Ασφάλεια, 
Κυκλοφοριακή Προσομοίωση σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη και Βόλο.

 700 ώρες θεωρίας και πρακτικής εξάσκησης.7 ρ ς ρ ς ρ ής ξ η ης

 Εκπαίδευση 150 εκπαιδευτών οδηγών και  μεταπτυχιακών φοιτητών. 

Χρήση προσομοιωτών οδήγησης, προσομοιωτών απώλειας πρόσφυσης 
(skid – cars) και προγραμμάτων κυκλοφοριακής προσομοίωσης



ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΣΑΣ!ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΣΑΣ!
ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΝΟΣ ΣΟΥ!ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΝΟΣ ΣΟΥ!

 Το 2006 δημιουργήθηκαν δύο σποτ για τη χρήση 
ζώ  λ ί   ά   λ δή ζώνης ασφαλείας και κράνους με την αφιλοκερδή 
συμμετοχή του Γιώργου Τσαλίκη. Προβλήθηκαν  από 23 
τηλεοπτικά δίκτυα σε όλη την Ελλάδα μέχρι και το 2009τηλεοπτικά δίκτυα σε όλη την Ελλάδα μέχρι και το 2009.



ΤΡΕΞΤΕ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΕΣ, ΌΧΙ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΞΤΕ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΕΣ, ΌΧΙ ΣΤΟΥΣ 

 Το νέο μήνυμα του ΙΜΕΤ 
ΔΡΟΜΟΥΣΔΡΟΜΟΥΣ

μή μ
ξεκίνησε πρόσφατα από 
την Πάτρα στο πλαίσιο του 

PICK PATRAS  /4ου PICK PATRAS, 9/2012



Εκπαιδευτικά σεμινάρια στο αντικείμενο του PREVENT
σε συνέργια ΙΜΕΤ-ΥΠΕΧΩ∆Ε και ΙΜΕΤ-ΕΚ∆∆Α…ργ
Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2005: Μονοήμερο σεμινάριο για τους μηχανικούς του ΥΠΕΧΩ∆Ε,
με τίτλο «Με στόχο την ασφάλεια στις περιοχές εκτέλεσης οδικών έργων» και αντικείμενο την
κατανόηση των προδιαγραφών ασφαλείας (σήμανση, ένδυση, προστατευτικός εξοπλισμός
λ ) ζώ έλ δ ώ έκ.λ.π) στις ζώνες εκτέλεσης οδικών έργων.

Αθήνα, Μάρτιος 2007: Μονοήμερη εισήγηση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα
«ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» που οργανώθηκε από το Ινστιτούτο
Επιμόρφωσης του ΕΚ∆∆Α, για τους μηχανικούς του ∆ημοσίου Τομέα της ευρύτερης περιοχήςΕπιμόρφωσης του ΕΚ∆∆Α, για τους μηχανικούς του ∆ημοσίου Τομέα της ευρύτερης περιοχής
της Αθήνας.

Θεσσαλονίκη, Μάιος 2007: Μονοήμερη εισήγηση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα
«ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» που οργανώθηκε από το Ινστιτούτο
Ε ό ΕΚ∆∆Α ύ ∆ ί Τ έ ύ ήΕπιμόρφωσης του ΕΚ∆∆Α, για τους μηχανικούς του ∆ημοσίου Τομέα της ευρύτερης περιοχής
της Θεσσαλονίκης.

Κοζάνη, Ιούνιος 2007: Μονοήμερη εισήγηση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα
«ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» που οργανώθηκε από το Ινστιτούτοργ η
Επιμόρφωσης του ΕΚ∆∆Α, για τους μηχανικούς του ∆ημοσίου Τομέα της ευρύτερης περιοχής
της Κοζάνης.

Πάτρα, Οκτώβριος 2007: Μονοήμερη εισήγηση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ώθ ό Ι ύ«ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» που οργανώθηκε από το Ινστιτούτο
Επιμόρφωσης του ΕΚ∆∆Α, για τους μηχανικούς του ∆ημοσίου Τομέα της ευρύτερης περιοχής
της Πάτρας.

Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πάτρα (τηλεδιάσκεψη), ∆εκέμβριος 2007: Μονοήμερη εισήγηση στοη, ή , ρ ( η ψη), μβρ ς ήμ ρη ήγη η
επιμορφωτικό πρόγραμμα «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» που
οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚ∆∆Α, για τους μηχανικούς του ∆ημοσίου
Τομέα.





Σχολική μεταφορά Σχολική μεταφορά –– ii--Student tripStudent trip
• Σκοπός: η ασφαλής μεταφορά μαθητών, μέσω: 
▫ παρακολούθησης της οδικής συμπεριφοράς του οδηγού  παρακολούθησης της οδικής συμπεριφοράς του οδηγού, 
▫ ανίχνευση επιβίβασης μαθητών και χρήσης ζωνών
ασφαλείας, 

▫ πληροφόρηση γονέων, 
▫ διασύνδεση οχήματος με κέντρο έκτακτων περιστατικών.



Εκπαιδευτικά σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής και 
Οδικής Ασφάλειας σε μαθητές στα πλαίσια σχολικών ής φ ς μ η ς χ
δραστηριοτήτων του Υπουργείου Παιδείας.

Προβολή του εκπαιδευτικού παραμυθιού «Ο φίλος
μου ο Ποδηλατάκιας» για την ορθή χρήση του
ποδηλάτου στο δρόμο.

(πηγή: http://www.yme.gr/pdf/e_book_podilatakias.pdf,
δημιουργία video ΙΜΕΤ)

∆ιαδραστική προβολή παιδικής σειράς για την
άθ β ώ ό ή άεκμάθηση βασικών κανόνων οδικής ασφάλειας και

κυκλοφοριακής αγωγής (πηγή: www.make me
genious.com, μεταγλώττιση ΙΜΕΤ).

Επίδειξη των συνεπειών της απρόσεκτης οδήγησηςΕπίδειξη των συνεπειών της απρόσεκτης οδήγησης
με τη χρήση του τρισδιάστατου προσομοιωτή
οδήγησης του ΙΜΕΤ.

∆ιανομή σχετικού ενημερωτικού-εκπαιδευτικού
λ ύ θ έυλικού στους μαθητές.



ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση

40



Αναβάθμιση της εκπαίδευσης Αναβάθμιση της εκπαίδευσης 

Δράση 1: Αναβάθμιση της εκπαίδευσης των μαθητών 

οδήγησης στην Ελλάδα (2005οδήγησης στην Ελλάδα (2005--2006)2006)
Δράση 1: Αναβάθμιση της εκπαίδευσης των μαθητών 
γυμνασίων και λυκείων της χώρας:
- Ενέργεια 1: Κυκλοφοριακή αγωγή στα Γυμνάσια. 
Ε έ   Θ ή ίδ  δή   Λύ- Ενέργεια 2: Θεωρητική εκπαίδευση οδήγησης στα Λύκεια.

- Ενέργεια 3: Επιμόρφωση και υποβοήθηση των 
καθηγητών.ηγη

Δράση 2: Αναβάθμιση της κατάρτισης και του ρόλου των 
εκπαιδευτών οδήγησης:εκπαιδευτών οδήγησης:
- Ενέργεια 1: Διδασκαλία σε σχολεία και πάρκα κυκλοφ. 
Αγωγής. 
- Ενέργεια 2: Κίνητρα για εκμάθηση σε ειδικές ομάδες (π.χ. 
άτομα με κινητικές αναπηρίες).
- Ενέργεια 3: Καθιέρωση ενιαίου φορέα εκπαίδευσης και - Ενέργεια 3: Καθιέρωση ενιαίου φορέα εκπαίδευσης και 
εξέτασης.



Κυκλοφοριακή αγωγή σε Γυμνάσια Κυκλοφοριακή αγωγή σε Γυμνάσια 

Α ξ ί  ί 6 ό !

–– Λύκεια (παραδοτέα του 2006)Λύκεια (παραδοτέα του 2006)
Αναξιοποίητα επί 6 χρόνια!
Το ΙΜΕΤ πήρε στα τέλη του 2012 
την έγκριση από το Υπουργείο 
ά ξ όΑνάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων για 
τη (δωρεάν) επικαιροποίησή τους και 
ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου.
3 βιβλία για τους μαθητές 3 βιβλία για τους μαθητές 
Γυμνασίου, Β’ & Γ΄Λυκείου. 
350 σελίδες και πάνω από 500 
φωτογραφίες και επεξηγηματικά φωτογραφίες και επεξηγηματικά 
σχήματα.
1 βιβλίο για τους καθηγητές.
3 λογισμικά πολυμέσων (CDs)3 λογισμικά πολυμέσων (CDs).
40 εκπαιδευτικά βίντεο με τη μορφή 
σποτ σωστού – λάθους.



Τρέχουσα κατάστασηΤρέχουσα κατάσταση
• 11/11/2013- Ανάρτηση των εγχειριδίων για μαθητές Γυμνασίου και
Λυκείου στην ιστοσελίδα του ΥΜΕ
[http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=1395&id=&tid=1526][http://www.yme.gr/?getwhat 1&oid 1395&id &tid 1526]



Δράσεις σε εξέλιξηΔράσεις σε εξέλιξη

 Α ά ξ  δ ύ ά   λ ύ    Ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού για την 
εκπαίδευση των υποψήφιων Ελεγκτών Οδικής Ασφάλειας στην 
Ελλάδα – Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 eDrive Academy - Δημιουργία ενός συνεχώς εξελισσόμενου κόμβου 
ευθύνης του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων 
(ΥΥΠΜΕΔΙ), μέσα από τον οποίο θα παρέχεται ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, προσαρμοσμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, προσαρμοσμένο 
έτσι ώστε να απευθύνεται σε κάθε ηλικία. – Υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων & Κοινωνία της Πληροφορίας



Η εκπαίδευση είναι η δεύτερη καλύτερη Η εκπαίδευση είναι η δεύτερη καλύτερη 
μέθοδος αποφυγής κινδύνουμέθοδος αποφυγής κινδύνου

Ευχαριστώ για την προσοχή σαςΕυχαριστώ για την προσοχή σας!!


