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Με το «Βραβείο Κοινού» 
τιμήθηκε το πρωτοπορια-
κό ερευνητικό πρόγραμμα 

SmartEyes για άτομα με προβλήμα-
τα όρασης στην Έκθεση «European 
Marketplace on Corporate Social 
Responsibility»1 που πραγματοποι-
ήθηκε στις Βρυξέλλες την Πέμπτη 
29 Νοεμβρίου 2007. Το πρόγραμμα 
SmartEyes αναπτύσσει το Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
με κύριο Χορηγό την Cosmote και 
Χορηγούς τις εταιρίες Microsoft 
Ελλάς και Geomatics.

Το SmartEyes επιλέχτηκε από το δι-
εθνώς αναγνωρισμένο φορέα «Ευρω-
παϊκό Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευ-
θύνης»2, για να παρουσιαστεί ως μία 
από τις καλύτερες πρακτικές Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) ανάμεσα σε 
ενενήντα πρακτικές που αναπτύσσουν 
εταιρίες και πολυεθνικοί οργανισμοί 
από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Όλοι 
οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν τό-
σο από το κοινό της έκθεσης, όσο και 
από τους διοργανωτές, για τρεις διαφο-
ρετικές κατηγορίες βραβείων: «5 Καλύ-
τερων Πρακτικών» και «4 Καλύτερων 
Εργαστηρίων Ανταλλαγής Πρακτικών 
ΕΚΕ» για τις οποίες ψήφισε η 12μελής 
επιτροπή των κοινωνικών συμμέτοχων3 
και την κατηγορία «Βραβείο Κοινού» 
για την οποία ψήφισε ηλεκτρονικά το 
κοινό της έκθεσης.

Κερδίζοντας τις εντυπώσεις των πε-
ρισσότερων από 650 εκπροσώπων επι-
χειρήσεων από ολόκληρο τον κόσμο, 
το SmartEyes απέσπασε το «Βραβείο 
Κοινού». Παράλληλα, το ιδιαίτερο εν-

διαφέρον τους για την παρουσίαση του 
προγράμματος έδειξαν σημαντικά στε-
λέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως 
ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν και Επί-
τροπος με αρμοδιότητα τις Επιχειρήσεις 
και τη Βιομηχανία, κ. Gunter Verheugen 
και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απασχόλη-
σης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων 
Ευκαιριών, κ. Vladimir Spidla.

Με αφορμή τη διάκριση του SmartEyes, 
ο Αντιπρύτανης του Α.Π.Θ., κ. Σταύρος 
Πανάς, δήλωσε: «Η επιτυχής πορεία 
του SmartEyes, που επιβεβαιώνεται με 
τη διεθνή αυτή διάκριση, αποδεικνύει 
ότι η σύμπραξη της ακαδημαϊκής κοι-
νότητας με τον ιδιωτικό φορέα μπορεί 
να αποφέρει σημαντικά αποτελέσμα-
τα και λύσεις για την κοινωνία και τον 
άνθρωπο. Με κοινό στόχο τη βελτίω-
ση της καθημερινής ζωής των ανθρώ-
πων με αναπηρία, το Εργαστήριο Τη-
λεπικοινωνιών του Α.Π.Θ., η Cosmote, 
η Microsoft Ελλάς και η Geomatics γί-
ναμε μια ομάδα που είμαι σίγουρος ότι 
θα φέρει και άλλες σημαντικές επιτυχί-
ες στο μέλλον».

Η Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων της 
Cosmote, κ. Μαριλένα Φατσέα, δήλω-
σε σχετικά: «Νιώθουμε υπερήφανοι 
που η επιλογή μας να στηρίξουμε αυ-
τό το καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμ-
μα του Α.Π.Θ. λαμβάνει μια τόσο ση-
μαντική διεθνή αναγνώριση. Αυτό μας 
δίνει ώθηση να συνεχίσουμε ακόμη πιο 
δυναμικά και σταθερά με υψηλό αίσθη-
μα κοινωνικής ευθύνης, ώστε να συμ-
βάλλουμε ουσιαστικά στην αναβάθμι-
ση της ποιότητας ζωής των ευαίσθητων 
κοινωνικών ομάδων».

Πρωτιά για την Ελλάδα με το πρόγραμμα SmartEyes 
από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Εικόνα 1. Ο Αντιπρύτανης του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Στ. Πανάς, 
ο επίκουρος καθηγητής του τμήματος Ηλεκ
τρολόγων Μηχανολόγων & Μηχανικών Η/Υ 
του Α.Π.Θ., κ. Λ. Χατζηλεοντιάδης, ο Ευρω
παίος Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών, κ. Vladimir 
Spidla και η Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων 
της Cosmote, κ. Μαριλένα Φατσέα.

Εικόνα 2. Η ομάδα της Cosmote με την ομάδα 
του Α.Π.Θ. κατά την απονομή της διάκρισης 
από τον υπεύθυνο Ισότητας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων της Επιτροπής Φυλετικής Ισότητας 
της Αγγλίας, κ. Allan Christie, παρουσία του 
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, κ. Etienne Davignon.

1Πρόκειται για μια καινοτόμο μορφή ανταλλαγής καλών πρακτικών και εμπειριών ΕΚΕ μεταξύ ευ
ρωπαϊκών επιχειρήσεων που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις Βρυξέλλες με στόχο την ενημέρω
ση τόσο της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και του ευρύτερου κοινού για τη σημασία και 
την αναγκαιότητα της ανάληψης ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 

2CSR Europe.
3Στην εν λόγω επιτροπή συμμετείχαν υπουργοί, διεθνείς εκπρόσωποι των ΜΜΕ, της ακαδημαϊ

κής κοινότητας και Μη Κυβερνητικών Οργανισμών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.


