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Δελτίο Τύπου 

SABO: Αρωγός της 1ης Ολυμπιάδας Αθλητικής Ρομποτικής “Minoan Robosports Competition Global 

Olympiad” 

Η SABO υποστηρίζει την 1η Ολυμπιάδα Αθλητικής Ρομποτικής “Minoan Robosports Competition Global 

Olympiad”, που διοργανώνει ο Ελληνικός Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής - H.E.R.O. και θα 

διεξαχθεί 7 με 10 Απριλίου 2023 στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Κλειστό Γυμναστήριο Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου «Μάρκος Καραναστάσης». 

 

Στο πλαίσιο της 1ης Ολυμπιάδας Αθλητικής Ρομποτικής “Minoan Robosports Competition Global 

Olympiad” προπονητές και μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν Αθλητές - Ρομπότ και να 

παρουσιάσουν το project τους προάγοντας την ευγενή άμιλλα και τον συναγωνισμό. Πρόκειται για έναν  

διαγωνισμό που συνδυάζει τη χαρά και τον ενθουσιασμό του αθλητισμού με τη βαρύτητα και τη 

σοβαρότητα της επιστήμης και της τεχνολογίας, και φιλοδοξεί να καλλιεργήσει στους μαθητές την 

δημιουργικότητα, την ομαδικότητα, την επίλυση προβλημάτων, την εφευρετικότητα, τον υγιή 

συναγωνισμό, ενώ παράλληλα τους διδάσκει έννοιες της αθλητικής ρομποτικής, της μηχανικής, του 

προγραμματισμού, των μαθηματικών και της φυσικής. 

 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η SABO υποστηρίζει για 2η συνεχόμενη χρονιά τη διοργάνωση του οργανισμού 

H.E.R.O. αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης νέων ανθρώπων στον τομέα της ρομποτικής 

και παρέχοντας έμπνευση και εφόδια στη μελλοντική γενιά μηχανικών και προγραμματιστών. 

 

 

#Sabo #sabosa #HERO_GR #minoan_robotsports_competition 

 

 

Λίγα λόγια για τον Όμιλο SABO: 

 

Ο Όμιλος SABO ιδρύθηκε το 1984 & δραστηριοποιείται στην κατασκευή βιομηχανικού εξοπλισμού. 

Αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ομίλους εταιρειών στην Ελλάδα με δυναμική παρουσία σε πάνω 

από 50 χώρες της Ευρώπης, Ασίας, Μ. Ανατολής, Αφρικής και Βόρειας και Λατινικής Αμερικής και 

περισσότερους από 350 εργαζομένους, εξάγοντας το 60% του κύκλου εργασιών του.  

Ο Όμιλος παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό σε εξειδικευμένους βιομηχανικούς 

κλάδους όπως η κεραμοποιία, η ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων, οι ρομποτικές εφαρμογές, οι 

ηλεκτρολογικοί πίνακες και αυτοματισμοί, συστήματα logistics σε τρόφιμα, ποτά και φάρμακα, η 

κατασκευή έργων υποδομής και βιομηχανικών κτιρίων, η βαριά βιομηχανία, και, πρόσφατα, η ναυτιλία.  

 

 



 

 

 

 

Με 40ετή παρουσία και σύνθετη τεχνογνωσία στον κατασκευαστικό τομέα, οι εταιρείες του Ομίλου 

εγγυώνται λύσεις υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας, ανταγωνιστικό κόστος και ισχυρό after-sales service 

με άμεση τεχνική υποστήριξη μετά την εγκατάσταση.  

Τον όμιλο συνθέτουν οι ελληνικές SABO S.A., SICAP S.A., SABO Filiere S.A., και θυγατρικές εταιρείες σε 

Ιταλία, Ρουμανία & Βραζιλία.   

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Καραγκιουλέ Άννη, Σύμβουλος  Γραφείου  Τύπου  και Δημοσίων Σχέσεων, τηλ.: 6944562025 e-mail: 

anniekaragioule@oni.gr, 

Site: https://el.sabo.gr/  
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