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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ρομποτικές επιδείξεις
σε μαθητές

Από τη συνάντηση του Συλλόγου Αδειούχων Λογιστών - Φοροτεχνικών Ν. Χανίων με τον πρόεδρο και τον διευθυντή του Επιμελητηρίου
Χανίων κ. Μαργαρώνη και Γναφάκη.

ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Συνεργασία για
την απογραφή επιχειρήσεων
υνεργασία για την απογραφή επιχειρήσεων είχαν λογιστές με το
Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο
Χανίων.
Η διαδικασία αυτοαπογραφής των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(ΓΕΜΗ) ήταν το θέμα συνάντησης του
Συλλόγου Αδειούχων Λογιστών – Φοροτεχνικών Ν. Χανίων με τον πρόεδρο και
τον διευθυντή του Επιμελητηρίου Χανίων
κ. Μαργαρώνη και Γναφάκη αντίστοιχα.
Στο πλαίσιο της συνάντησης τέθηκαν διευκρινιστικά ερωτήματα από πλευράς λογιστών, τα οποία θα τεθούν υπόψιν της
Κεντρικής Υπηρεσίας του ΓΕΜΗ που με τη
σειρά της σε σύντομο χρόνο θα δώσει συ-
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μπληρωματικές οδηγίες για τον ακριβή
τρόπο διεξαγωγής της αυτοαπογραφής.
Γι’ αυτό και ορίστηκε νέα συνάντηση – συνεργασία μεταξύ Επιμελητηρίου και λογιστών ώστε να διευκολυνθούν οι δεύτεροι
με τις επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει
για να προχωρήσουν.
Οπως ανακοίνωσε το ΕΒΕ Χανίων, το μηχανογραφικό σύστημα του ΓΕΜΗ λειτουργεί ήδη στο Επιμελητήριο Χανίων και
έχει δοκιμαστεί σε αρκετές επιχειρήσεις με
επιτυχία, ενώ με επιστολή του ο φορέας
θα ενημερώσει εντός των ημερών τους
ενδιαφερόμενους για τη διαδικασία που
θα ακολουθηθεί.
Οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να κά-

ΣΤΟ ΕΒΕ ΧΑΝΙΩΝ

Ενημερωτική εσπερίδα

νουν μόνες τους αυτοαπογραφή χωρίς
κόστος, αν όμως επιλέξουν να την κάνουν
μέσω Επιμελητηρίου θα πληρώσουν το
κόστος που έχει ορίσει η Κεντρική Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου που
ανέρχεται στο ποσό των 10 ευρώ ανά
ανάρτηση καταστατικού ή οποιασδήποτε
μεταβολής επιχείρησης.
Υπόχρεοι εγγραφής στο ΓΕΜΗ είναι οι
επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα στην Ελλάδα με εταιρική
μορφή ΟΕ, ΕΕ, Αστικοί Συνεταιρισμοί,
ΕΠΕ, ΑΕ και τα υποκαταστήματα αλλοδαπής Α.Ε. και ΕΠΕ με ημερομηνία έναρξης
πριν τις 4/4/2011.

Ενημερωτική εσπερίδα με θέματα "Νέα μορφή εταιρείας, ΙΚΕ
(Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία), άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα και ο θεσμός του διακανονισμού σε αστικές και εμπορικές
υποθέσεις", θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου στις
5.30 το απόγευμα στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων.
Την εσπερίδα οργανώνουν ο το ΕΒΕ Χανίων, το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Κρήτης και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων.

Ρομποτικές επιδείξεις θα γίνουν σήμερα από το Εργαστήριο Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Ευφυών Υπολογιστικών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης σε μαθητές
του 8ου Δημοτικού Σχολείου και του Εκπαιδευτηρίου Μαυροματάκη που θα επισκεφτούν το Εργαστήριο.
Από την Ομάδα Ρομποτικού Ποδοσφαίρου: "Κουρήτες" ανακοινώθηκε ότι στις 9 το πρωί θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση
για το Εκπαιδευτήριο Μαυροματάκη (38 μαθητές όλων των
τάξεων ) και στις 10 π.μ. για το 8ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων
(44 μαθητές της ΣΤʼ τάξης) στο Κτήριο Επιστημών).
Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν τις εξής επιδείξεις:
• Χορό από τετράποδα ρομπότ τύπου Sony AIBO,
• Εκτελέσεις πέναλτι (ένας παίκτης και ένας τερματοφύλακας) με δίποδα ρομπότ τύπου Aldebaran Nao, και:
• Ρομποτικό ποδόσφαιρο 2x2 από τετράποδα ρομπότ τύπου
Sony AIBO.
Σημειώνεται ότι στο Πολυτεχνείο Κρήτης, εδώ και έξι
χρόνια, έχει συσταθεί και λειτουργεί ερευνητική ομάδα ρομποτικού ποδοσφαίρου με την επωνυμία «Κουρήτες», που
συμμετέχει στον ετήσιο διαγωνισμό RoboCup ανελλιπώς
από το 2006. Το RoboCup είναι ο μεγαλύτερος ρομποτικός
διαγωνισμός παγκοσμίως, με συμμετοχή τουλάχιστον 3000
ερευνητών από 40 και πλέον χώρες και στόχος του είναι
να προάγει την έρευνα σε τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική κυρίως μέσα από διαγωνισμούς ρομποτικού ποδοσφαίρου με αυστηρές προδιαγραφές. Οι Κουρήτες ήταν η
πρώτη ελληνική συμμετοχή και παραμένει μέχρι σήμερα η
μοναδική στα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου στην 14χρονη
ιστορία του θεσμού.
Τα μέλη της ομάδας είναι καθηγητές και κυρίως φοιτητές
του Πολυτεχνείου Κρήτης, ενώ οι «παίκτες» της είναι πέντε
προγραμματιζόμενα ανθρωποειδή
ρομπότ Aldebaran Nao με τα συμβολικά ονόματα Ηρακλής,
Επιμήδης, Ίδας, Ιάσιος και Παιωναίος.
Οι Κουρήτες διακρίθηκαν στο RoboCup 2007 (Ατλάντα,
ΗΠΑ), όπου κατέλαβαν τη 2η θέση παγκοσμίως στο Microsoﬅ Simulation Challenge, στο RoboCup 2008 (Suzhou,
Κίνα), όπου κατέλαβαν την 1η θέση παγκοσμίως στην κατηγορία SPL Microsoﬅ Simulation και την 3η θέση παγκοσμίως στην κατηγορία SPL Nao robots, στο RomeCup
2009, όπου κατέλαβαν την 1η θέση στις ρομποτικές επιδείξεις, καθώς και στο πρόσφατο RoboCup 2011 (Κωνσταντινούπολη), όπου κατέλαβαν την 2η θέση παγκοσμίως στο
SPL Open Challenge.
Η δραστηριότητα των Κουρητών έχει παρουσιαστεί σε
διάφορες τεχνολογικές εκθέσεις (Athens Digital Week, Festival della Creativita, Hi-Tech Innovators Partenariat,
SchoolFest, Mikropolis) και έχει απασχολήσει πολλάκις τον
Τύπο, την Τηλεόραση και τα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Πληροφορίες στον ιστοχώρο: www.kouretes.gr

