
 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Η ομάδα AegeanRobotics του εργαςτθρίου Σεχνθτισ Νοθμοςφνθσ και τιριξθσ Αποφάςεων 

του Σμιματοσ Μθχανικών Πλθροφοριακών και Επικοινωνιακών υςτθμάτων του 

Πανεπιςτθμίου Αιγαίου ςε ςυνεργαςία με το ΚΕΠΛΗΝΕΣ τθσ Δ.Δ.Ε άμου, τον Οργανιςμό 

Ανοικτών Σεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) και τθ Δθμόςια Κεντρικι Ιςτορικι Βιβλιοκικθ άμου, 

διοργάνωςε για δεφτερθ ςυνεχι χρονιά τον πανελλινιο διαγωνιςμό εκπαιδευτικισ 

ρομποτικισ Aegean Robotics Competition 2018, το άββατο 28 Απριλίου ςτο κτίριο 

Προβατάρθ ςτο Καρλόβαςι τθσ άμου. 

 

Οι δοκιμαςίεσ ςτισ οποίεσ διαγωνίςτθκαν οι ςυμμετζχοντεσ ιταν : 

 Line Follower, όπου το ρομπότ ακολουκεί μια μαφρθ γραμμι ςε λευκό φόντο 

 Sumo, όπου δφο ρομπότ προςπακοφν να ςπρώξουν το ζνα το άλλο ζξω από ζνα 

κυκλικό γιπεδο. Οι κατθγορίεσ των αγωνιηόμενων ρομπότ ιταν 

o microSumo, για ρομπότ μζχρι 5cm και βάροσ ζωσ 100gr 

o miniSumo, για ρομπότ μζχρι 10cm και βάροσ ζωσ 500gr  

o 3kgSumo, για ρομπότ μζχρι 20cm και βάροσ ζωσ 3kg 

 Free Style – Ελεφκερθ Κατθγορία, όπου παρουςιάςτθκαν ρομποτικζσ ςυςκευζσ. Οι 

κατθγορίεσ των ομάδων ιταν 



o Α’Βάκμιασ Εκπαίδευςθσ, για μακθτζσ δθμοτικοφ 

o Β’Βάκμιασ Εκπαίδευςθσ, για μακθτζσ γυμναςίων & Λυκείων 

o Γ’Βάκμια Εκπαίδευςθσ, για φοιτθτζσ 

o Εξ’αποςτάςεωσ, για ζργα που παρουςιάςτθκαν μζςω τθλεςφνδεςθσ 

ανεξαρτιτωσ επιπζδου εκπαίδευςθσ. 

   

Η ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό περιελάμβανε 46 ομάδεσ και πάνω από 150 μακθτζσ να 

λαμβάνουν μζροσ. Χαρακτθριςτικό είναι ότι το ποςοςτό αφξθςθσ ςτισ ςυμμετοχζσ ςε ςχζςθ 

με τον περςινό διαγωνιςμό άγγιξε το 330%, γεγονόσ που δείχνει τθν επικυμία εδραίωςθσ 

ενόσ τζτοιου διαγωνιςμοφ ςτον τόπο μασ. Οι ςυμμετοχζσ δεν περιορίςτθκαν μόνο εντόσ τθσ 

άμου, αλλά είχαμε ομάδεσ παιδιών και από άλλα νθςιά, ενώ υπιρξαν και ςυμμετοχζσ 

μζςω τθλεςφνδεςθσ ςτθν εξ’ αποςτάςεωσ ελεφκερθ κατθγορία. 

Οι νικθτζσ ανά αγώνιςμα και κατθγορία ιταν : 

 Line Follower, θ ομάδα EVA του κ.Σάτςθ Βαςίλθ με τουσ γιοφσ του Αίαντα και 

Ερμι 

 microSumo , θ ομάδα EVA του κ.Σάτςθ Βαςίλθ με τουσ γιοφσ του Αίαντα και 

Ερμι 

 miniSumo, θ ομάδα ΜΑΡΛΟbot του 2ου Γυμναςίου άμου με προπονθτι τον 

κ.Μπαρζκο Βαςίλθ και μζλοσ τον Παπακεοφάνουσ Θ. 

 3kgSumo, θ ομάδα Saboteur του 2ου Γυμναςίου άμου με προπονθτι τον 

κ.Μπαρζκο Βαςίλθ και τουσ Γιολδάςθ Θ., Παπαγεωργίου Γ. και Κώνςτα Ελ. 

 Free Style Α’Βάθμιας Εκπαίδευσης, θ ομάδα KALYMNOS2-Βορεάλισ του 3ου 

Δθμοτικοφ χολείου Καλφμνου, με προπονθτι το κ.Δθμιτρθ Αγγελι και τουσ 

Κάτρθ Ν., Φιλίτςθ Κ., Γαβαλά Μ. και Ζλλθνα Ν. 

 Free Style Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης, θ ομάδα unTRAKAble του ΕΠΑΛ 

Καρλοβάςου, με προπονθτι το κ.τζλιο Μαρτίνθ και τουσ ουςοφρθ Ν., Χατηι 

Κ., Χατηθκώςτασ Ν. και Παπαγεωργίου Ακ. 

 Free Style Γ’Βάθμια Εκπαίδευσης, θ ομάδα El Greco του τμιματοσ ΜΠΕ του 

Πανεπιςτθμίου Αιγαίου, με προπονθτι το κ.Νίκο Μάνο και τουσ 

Παπαναςταςίου Π., Μουρατίδθ Α. και ουλοφντςθ Μ. 



 Free Style Εξ’αποστάσεως, θ ομάδα EarthQuake Project με προπονθτι τον 

κ.Γιάννθ Παπαϊωάννου και τουσ Γατςαποςτόλθ Γ., Μπζκε Κ., Παππά  και 

Καραμάνι Ρ. 

Εκτόσ από τα ςυμβολικά δώρα που δόκθκαν ςτισ πρώτεσ ομάδεσ, όλα τα παιδιά που 

ςυμμετείχαν κα παρακολουκιςουν δωρεάν το επιμορφωτικό ςεμινάριο τθσ 

AegeanRobotics «Εκμάκθςθ Ρομποτικισ με Arduino» 

 

   



 

τθν εκδιλωςθ παραβρζκθκαν και τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ, ο Βουλευτισ άμου 

κ.Δθμιτρθσ εβαςτάκθσ, ο Αντιπεριφερειάρχθσ Β.Αιγαίου κ. Νίκοσ Κατρακάηοσ, ο 

Αντιδιμαρχοσ άμου κ. Σάςοσ Καλατηισ, ο Κοςμιτορασ τθσ Πολυτεχνικισ χολισ του 

Πανεπιςτθμίου Αιγαίου κ.πφροσ Κοκολάκθσ, εκπαιδευτικοί, γονείσ και πλικοσ κόςμου που 

δθμιοφργθςε το αδιαχώρθτο. 

Ευχαριςτοφμε τθν κριτικι επιτροπι: 

 κ.Χριςτο Γκουμόπουλο, κακθγθτι ΜΠΕ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου 

 κ.Δθμιτριο Σαμπαχανιώτθ, Προϊςτάμενο Διεφκυνςθσ Β’βάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

άμου 

 κ.Κονδφλθ Δθμιτριο, Προϊςτάμενο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. τθσ Δ.Δ.Ε. άμου 

 κ.Βαςιλόπουλο Νικόλαο, μεταδιδάκτορα Διδάςκοντα ΜΠΕ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου 

Ευχαριςτοφμε τουσ χορθγοφσ μασ: 

 Περιφζρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφερειακι Ενότθτα άμου 

 GRobotronics 

 Νζα Σεχνολογία, Δθμ. Καραγεωργίου 

 NETTOP, Ιωαν.Κωςτόπουλοσ 

   



   

   

 

Περιςςότερεσ εικόνεσ και πλθροφορίεσ: 

 
https://www.facebook.com/AegeanRoboticsCompetition 

  

 
http://samosweb.aegean.gr/aegeanrobotics 

 


