
 

 

  
 

 
 

1ο και 3ο Βραβείο Επιχειρηματικότητας 
σε Φοιτητές και Φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου 

 
Η νικήτρια ομάδα φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας 
Διοίκησης ανέπτυξε σύστημα επικοινωνίας για κωφούς αθλητές και αθλήτριες 

 
 

Φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, που παρακολούθησαν το μάθημα της 
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης στo πλαίσιο 
των προπτυχιακών σπουδών τους, κατάφεραν να 
εξασφαλίσουν την πρώτη και την τρίτη θέση, στον  φοιτητικό 
διαγωνισμό Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του 
Προγράμματος “StartUp 2020” που διοργάνωσε ο οργανισμός 
Junior Achievement Κύπρου (JA Cyprus) μεταξύ 
πανεπιστημίων στην Κύπρο. 
 
Ο οργανισμός Junior Achievement Κύπρου, μέλος του Junior 
Achievement Worldwide, ενός παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού 
οργανισμού που ειδικεύεται στην εκπαίδευση για την 
επιχειρηματικότητα των νέων, κατά τη φετινή ακαδημαϊκή 

χρονιά εισήγαγε και εφάρμοσε πιλοτικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το πρόγραμμα StartUp. Στον 
διαγωνισμό συμμετείχαν τρία πανεπιστήμια και πέραν των 100 φοιτητών/τριών. Φέτος, συμμετείχαν 
συνολικά 23 ομάδες προερχόμενες από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.  
 
Συγκεκριμένα, οι έξι από τις δέκα ομάδες φοιτητών/τριών, που πέρασαν στον τελικό είναι ομάδες 
φοιτητών/τριών από το Τμήμα  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών που ανέπτυξαν τις 
επιχειρηματικές τους ιδέες στο μάθημα ΔΕΔ468 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία της Δρ. Ντάινας 
Νικολάου. Το συγκεκριμένο μάθημα που προσφέρεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
Δημόσιας Διοίκησης επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων που χρειάζονται οι νέοι 
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Εικόνα 1 - Η ομάδα φοιτητών “AID4ALL” με 
ποδοσφαιριστές και τον Προπονητή της Εθνικής 
Ομάδας Κωφών, κατά την πρώτη και επιτυχή 
δοκιμασία του πρωτότυπου συστήματος 
επικοινωνίας για κωφούς αθλητές 
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και οι νέες μας για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του σημερινού πολύπλοκου και ανταγωνιστικού 
περιβάλλοντος μέσω της δημιουργίας καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. 
 
Επιχειρηματική Ιδέα της Χρονιάς 2020 αναδείχθηκε η καινοτόμος επιχειρηματική ιδέα της ομάδας 
φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου “AID4ALL”  (Γιώργος Μίσιη, Χρίστος Πίτσιλλος, Κωνσταντίνος Σαρρή, 
Μαρίνος Χατζησταυρή και Αναστάσιος Χρυσοστόμου), η οποία σχεδίασε ένα σύστημα επικοινωνίας για 
κωφούς αθλητές, στοχεύοντας να αντικαταστήσει την απώλεια της ακοής με τη χρήση της  αίσθησης και 
της αφής κατά τη διάρκεια ατομικών και ομαδικών αθλημάτων. Την τρίτη θέση κατέκτησε η ομάδα 
φοιτητριών και φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου “SPORTZA” (Κυπριάνα Αντωνίου, Παναγιώτης 
Γούμενος, Ανδρόνικος Ζαντής, Γεώργιος Κωνσταντίνου, Άντρη Παπασάββα, Σάββας Τρύφωνος), η οποία 
προτείνει μία διαδικτυακή πλατφόρμα-εφαρμογή που παρέχει τη δυνατότητα εύκολης αναζήτησης και 
κράτησης διαθέσιμων ιδιωτικών και δημόσιων γηπέδων ή χώρων άθλησης και τη δυνατότητα δημιουργίας 
ομάδας ή εύρεση αντίπαλης ομάδας, περιλαμβάνοντας και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ). 
 
Οι ομάδες παρουσίασαν (pitch) ενώπιον κριτικής επιτροπής που αποτελείτο από τον Ανδρέα 
Παπαδόπουλο, Προέδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Junior Achievement Κύπρου, τον Σπύρο Χαρίτου 
από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Κύπρο, τον Κωνσταντίνο Καραγιώργη, 
Ανώτερο Λειτουργό στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, τον Θεόδωρο Λουκαΐδη, Γενικό 
Διευθυντή του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας και τον Ανδρέα Κουππάρη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του 
Cyprus Business Angels Network και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Junior Achievement Κύπρου. 
 
Η νικήτρια ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου “AID4ALL” θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 
Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό του JA Europe, European Enterprise Challenge, που θα διεξαχθεί Ψηφιακά στις 
24-26 Ιουνίου 2020, από το Junior Achievement Ελλάδος. 
 
Μπορούμε όλοι να στηρίξουμε την κυπριακή ομάδα με την ψήφο μας στο σύνδεσμο: 
http://www.jaenterprisechallenge.org/aid4all/   
 

Τέλος Ανακοίνωσης  
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