
Το Ινστιτούτο Βιώσιµης Κινητικότητας
& ∆ικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), 
σας καλοσορίζει στo OPEN DAY!

6o χλµ. Χαριλάου-Θέρµης, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 498 458 - www.imet.gr

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ, Ο∆ΗΓΗΣΤΕ,
∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΤΕ, ΚΕΡ∆ΙΣΤΕ!

Κυριακή
11 Νοεµβρίου 2018

10:00 πµ - 7:00 µµ
    Κτίριο ΙΜΕΤ, 6o χλµ. Χαριλάου - Θέρµης, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 498 458 - www.imet.gr

Το ΕΚΕΤΑ/IMET (Ινστιτούτο Βιώσιµης Κινητικότητας και Μεταφορών) 
είναι ένα Νοµικό Πρόσωπο, Ιδιωτικού ∆ικαίου, µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, εποπτευόµενο από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και 
Θρησκευµάτων. Από την ίδρυσή του, το 2000, είναι ένας πρωτοπόρος, 
διεθνώς αναγνωρισµένος και καταξιωµένος φορέας βασικής κι εφαρ-
µοσµένης έρευνας και τεχνικών υπηρεσιών στον τοµέα των Μεταφο-
ρών στην Ελλάδα. Έχει αναγνωριστεί ως κέντρο αριστείας, και είναι ένα 
αναγνωρισµένο κέντρο έρευνας και καινοτοµίας στις Μεταφορές, σε 
όλη την Ευρώπη. Το ΕΚΕΤΑ/IMET αναπτύσσει δραστηριότητες ερευνητι-
κές, οργανωτικές, προτυποποίησης, µοντελοποίησης και logistics, 
εκπαίδευσης κι επιµόρφωσης, παρακολούθησης και πιστοποίησης και 
επίσης συνεργάζεται µε Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Ινστιτούτα, ∆ηµόσιες Υπηρε-
σίες και Οργανισµούς, αλλά κι επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό, στον τοµέα των Μεταφορών. 

Γνώρισε τo ΕΚΕΤΑ/IMET, ενηµερώσου και ζήσε µοναδικές εµπειρίες:

▶  Οδήγηση σε δυναµικό προσοµοιωτή οδήγησης αυτοκινήτου  
 και µοτοσικλέτας
▶  Κέντρο Παρακολούθησης Κυκλοφορίας και Κινητικότητας
▶  Εργαστήριο Εικονικής Πραγµατικότητας
▶  Κινητή ερευνητική µονάδα Κυκλοφορίας-Περιβάλλοντος-  
 Οδοστρωµάτων
▶  Ηλεκτρικά οχήµατα
▶  Εργαστήριο Οικιακών Αυτοµατισµών
▶  Θεατρικές παραστάσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες  
 για παιδιά

Κληρώσεις µεγάλων δώρων
µε την ευγενική χορηγία των: 

instagram.com/kata_crafts

COMPANY

Χορηγοί επικοινωνίας

www.amna.gr

Υποστηρικτής



ΕκδηλώσειςΩράριο

Εγγραφές και οργάνωση οµάδων ξενάγησης - Καφές Υποδοχής10:00 Κεντρική Είσοδος

14:30 Κληρώσεις δώρων, απονοµές διπλωµάτων στα παιδιά και ελαφρύ γεύµα 1ος Όροφος

19:00 Λήξη εκδήλωσης - Ανανέωση ραντεβού για την επόµενη χρονιά 1ος Όροφος

18:00 Κληρώσεις δώρων, απονοµές διπλωµάτων στα παιδιά και "εκπλήξεις" προσκεκληµένων διάσηµων προσώπων 1ος Όροφος

Προσοµοιωτής αυτοκινήτου
∆ιεπιφάνεια αναβάτη οχήµατος
Συστήµατα παρακολούθησης της κατάστασης του αναβάτη και της 
µοτοσικλέτας
Συστήµατα παρακολούθησης της κατάστασης του οδηγού
Προσοµοιωτής µοτοσικλέτας
Συνεργατικά Συστήµατα Μεταφορών µε ειδοποιήσεις πραγµατικού 
χρόνου για αποφυγή ατυχηµάτων
Εργαστήριο εικονικής πραγµατικότητας
Ταχεία Πρωτοτυποποίηση /3D printers
Εργαστήριο Οικιακής Αυτοµατοποίησης
Φορητός Προσοµοιωτής αυτοκινήτου

▶
▶
▶

▶
▶
▶

▶
▶
▶
▶

Μπλε ∆ιαδροµή

▶

▶
▶

Πράσινη ∆ιαδροµή

Μοτίβα δραστηριοτήτων και κινητικότητας. Υπηρεσίες πληροφοριών 
κινητικότητας
Υπηρεσίες κινητικότητας στο κινητό σας τηλέφωνο
Εφαρµογές µη επανδρωµένου όχηµατος (drone) στις µεταφορές

Λιµάνια
Ενεργειακή διαχείριση στον Τοµέα των Μεταφορών και Περιβάλλον 
(µε τη συµµετοχή της Κινητής Ερευνητικής Μονάδα Κυκλοφορίας – 
Περιβάλλοντος – Οδοστρωµάτων) 

▶
▶

Κίτρινη ∆ιαδροµή

Κυριακή
11 Νοεµβρίου 2018

10:00 πµ - 7:00 µµ

∆ιάρκεια ατοµικής συµµετοχής: 15’

Χώρος Όλο το κτίριο1ο υπόγειο Ισόγειο Κεντρική Είσοδος Κεντρ. ΑµφιθέατροΑίθ. 313, 2ος όροφος

12:30

14:00

Παιδική Παρά-
σταση «Στην Οδό 
συνεργασίας… 
είναι φως - 
φανάρι!»

∆ηµιουργική 
Απασχόληση για 
παιδιά µε θέµα 
την οδική 
ασφάλεια

Χαιρετισµός ∆ιευθυντή 
ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ και Επαγγελµατι-
κός Προσανατολισµός 
«Μελλοντικά Επαγγέλµατα 
στον τοµέα των Μεταφορών»  

Απονοµή Βραβείου 
“Καλύτερης ∆ράσης 
Οδικής Ασφάλειας”

"Είχα και εγώ τροχαίο!" 
Οµιλίες προσκεκληµένων 
διασήµων προσώπων για τις 
προσωπικές τους εµπειρίες 
τροχαίων

Οµιλία µε θέµα την 
ηλεκτροκίνηση ποδηλάτων

11:00

12:00

12:20

Ξεναγήσεις 
οµάδων στον 
Ερευνητικό 
Εξοπλισµό του 
Ινστιτούτου

∆ι
αδ
ρο
µέ
ς

Οδήγηση του 
προσοµοιωτή 
αυτοκινήτου

Οδήγηση του 
φορητού
προσοµοιωτή 
αυτοκινήτου

Οδήγηση ηλεκτρικού 
αυτοκινήτου

Οδήγηση ηλεκτρικού 
ποδηλάτου και επίδειξη 
Παραδείγµατος Συνεργατι-
κών Συστηµάτων 
Μεταφορών για αποφυγή 
σύγκρουσης µε ηλεκτρικά 
ποδήλατα

∆ηµιουργική 
Απασχόληση για 
παιδιά µε θέµα 
την οδική 
ασφάλεια

Παιδική Παρά-
σταση «Στην Οδό 
συνεργασίας… 
είναι φως - 
φανάρι!»

16:00

17:00

Ξεναγήσεις 
οµάδων στον 
Ερευνητικό 
Εξοπλισµό του 
Ινστιτούτου

∆ι
αδ
ρο
µέ
ς

Οδήγηση του 
προσοµοιωτή 
αυτοκινήτου

Οδήγηση του 
φορητού
προσοµοιωτή 
αυτοκινήτου

Οδήγηση ηλεκτρικού 
αυτοκινήτου

Οδήγηση ηλεκτρικού 
ποδηλάτου και επίδειξη 
Παραδείγµατος Συνεργατι-
κών Συστηµάτων 
Μεταφορών για αποφυγή 
σύγκρουσης µε ηλεκτρικά 
ποδήλατα


