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Η COSMOTE ενημερώνει για την ασφαλή οδήγηση 
 
 

 
 
Στην ημερίδα του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και του Συλλόγου 
Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων με τίτλο «Οδική Ασφάλεια: Πολιτικές & Εξελίξεις» συμμετείχε η COSMOTE, 
ως μέλος της «Συμμαχίας για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο δρόμο».  
 
H COSMOTE,  αναλαμβάνοντας το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί για το σημαντικό, κοινωνικό πλέον 
τομέα, την «ασφαλή οδήγηση», υλοποιεί στοχευμένες εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
σε θέματα ορθής χρήσης των προϊόντων και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας κατά την οδήγηση.  
 
Πιο συγκεκριμένα: 

• Από την αρχή του 2009, η COSMOTE είναι μέλος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας και μέλος 
της «Συμμαχίας για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο ∆ρόμο», αναλαμβάνοντας τον άξονα 
Ασφαλής Οδήγηση και Κινητό’.   

• Ως μέλος της Συμμαχίας, έχει συμμετάσχει σε πληθώρα ημερίδων και συνεδρίων στην Αθήνα 
αλλά και στην περιφέρεια, που αφορούσαν την Οδική Ασφάλεια. 

• Έχει εκδώσει ένα ειδικό έντυπο «Η ζωή με το κινητό μας», το οποίο, με το μήνυμα «όταν έχεις 
τη γνώση, έχεις τον κόσμο στα χέρια σου» και με γλώσσα απλή και κατανοητή παρέχει 
πληροφορίες για την ορθή χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, δίνοντας χρήσιμες 
συμβουλές για τη σωστή συμπεριφορά κατά την οδήγηση. Το έντυπο αυτό διανέμεται από όλα 
τα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ και COSMOTE CORNERS σε ολόκληρη την Ελλάδα. 
Συγκεκριμένα, μέσω του εμπορικού δικτύου αλλά και εκδηλώσεων, συνεδρίων και χορηγιών 
έχει ήδη διανείμει περισσότερα από 5.500 έντυπα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Tα συγκεκριμένα 
έντυπα μπορεί τώρα να βρει το κοινό και on line στα ελληνικά και στα αγγλικά (στο website της 
COSMOTE και στη διεύθυνση http://issuu.com/cosmote/docs ) 

• Φέτος, η εταιρεία ξεκινά δυναμικά με μία σημαντική προσφορά που σκοπό έχει την 
ευαισθητοποίηση του κοινού. Με αφορμή την 3η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, 
υπενθυμίζει στους συνδρομητές να οδηγούν με ασφάλεια και προσφέρει όλα τα ακουστικά 
Bluetooth 20% φθηνότερα.  Με το μήνυμα «Bluetooth στο αυτί και τα μάτια στο τιμόνι» 
πραγματοποιεί σχετική καμπάνια ενημέρωσης στα ΜΜΕ, η οποία θα κορυφωθεί την περίοδο του 
Πάσχα, όπου επίκεινται και μαζικές μετακινήσεις του πληθυσμού.  

 
Με την πεποίθηση ότι η πρόληψη και η σωστή ενημέρωση μπορούν να διασφαλίσουν την ορθή και 
ασφαλή χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας η εταιρεία θα συνεχίσει να υλοποιεί στοχευμένες 
πρωτοβουλίες ενημέρωσης για το θέμα της ασφαλούς οδήγησης. Απώτερος στόχος όλων των 
παραπάνω είναι η διάχυση της γνώσης και η επακόλουθη υιοθέτηση υπεύθυνης συμπεριφοράς.  
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