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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Συμμετοχή του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων  
στον διαγωνισμό Microsoft Imagine Cup 2013 

 
 
Την 1η και τη 2η θέση στους ελληνικούς τελικούς του Microsoft Imagine Cup στις κατηγορίες 
Innovation και World Citizenship αντίστοιχα, κατέλαβαν δύο ομάδες φοιτητών από το Τμήμα 
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων (ΤΜΣΠΣ). 
 
Το Imagine Cup είναι ένας παγκόσμιος διαγωνισμός φοιτητικής καινοτομίας, που ξεπερνά τις 
250.000 συμμετοχές σε όλο τον κόσμο. Σκοπός του διαγωνισμού, είναι να αναδείξει την 
ευρηματικότητα των φοιτητών μέσω α) τεχνολογικών λύσεων που στοχεύουν στην 
αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προβλημάτων του πλανήτη, β) νέων/καινοτόμων projects 
και γ) παιχνιδιών.  
 
Αναλυτικά οι διακρίσεις των φοιτητών/τριών από το ΤΜΣΠΣ στο Imagine Cup: 
 
Α. Στην κατηγορία Innovation,  1η θέση - Project Museo από την ομάδα Majestic που 
συνέθεσαν οι Αφροδίτη Καλπύρη, Δήμητρα Καραγιαννάκου, Μαρία Ρομοσιού, Δημήτρης 
Σελερίδης. Η πιλοτική εφαρμογή Museo, αφορά στην βελτίωση της επίσκεψης σε πληθώρα 
μουσείων, όπου ο χρήστης θα έχει πρόσβαση, όχι μόνο σε φωνητική ξενάγηση του χώρου, 
αλλά και σε μία τρισδιάστατη διαδραστική εμπειρία, η οποία εκμεταλλεύεται τις 
δυνατότητες ενός έξυπνου τηλεφώνου (εντοπισμός σε εσωτερικό χάρτη του μουσείου, 
επαυξημένη πραγματικότητα κλπ). 
 
Β. Στην κατηγορία World Citizenship, 2η θέση - Project easyLexia από την ομάδα 4sense που 
συνέθεσαν οι Άννα Γαρδέλη, Ρωξάνη Σκιαδά, Έυα Σορωνιάτη. Η εφαρμογή easyLexia 
στοχεύει στην βελτίωση του αλφαβητισμού και της εκμάθησης παιδιών ηλικίας 7 έως 12 που 
αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της δυσλεξίας. Σκοπός του project είναι να συνδυαστεί η θετική 
επίδραση της χρήσης νέων τεχνολογικών μέσων, με τα εξειδικευμένα τεστ που προτείνουν 
λογοθεραπευτές και επιστήμονες που ασχολούνται με μαθησιακές δυσκολίες. 
 
Να σημειωθεί ότι στον τελικό συμμετείχε και ο φοιτητής Χρήστος Δουμούζης, με την 
εφαρμογή IRES που επιτρέπει την ταχύτατη και άμεση κλήση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, 
αυτοματοποιώντας την πληκτρολόγηση αριθμού (π.χ. 166) με προφορική διευκρίνηση της 
τοποθεσίας.   
 
Τις συμμετοχές των φοιτητών υποστήριξε ο διδάσκων του ΤΜΣΠΣ, Δημήτρης Ζήσης ως 
μέντορας στον διαγωνισμό, από κοινού με μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος. 
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