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ΥΠΟΨΙΝ: Kου ΚΟΛΥΜΠΑΔΗ 

Ο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ, ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΖΩΗ», 

ιδρύθηκε το 2005 από άτομα ευαισθητοποιημένα στα τροχαία ατυχήματα. Όπως όλοι  γνωρίζουμε, ο 

απολογισμός των τροχαίων ατυχημάτων είναι τραγικός στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Ο 

Σύλλογος έχει επικεντρώσει το έργο του στην πρόληψη αυτού του φαινομένου και στην 

συμπαράσταση των θυμάτων μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, στηριζόμενος κυρίως 

στην εθελοντική βοήθεια των μελών του.   

Οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες του Συλλόγου είναι οι εξής: 

• Έκδοση εντύπων με τις βασικές αρχές του Κ.Ο.Κ., τα οποία διανέμονται δωρεάν σε δημοτικά 

και γυμνάσια σχολεία, καθώς και σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους. 

• Σε συνεργασία με δασκάλους και καθηγητές, ειδικευμένα μέλη του Συλλόγου ενημερώνουν 

τους μαθητές σχετικά με την σωστή κυκλοφοριακή αγωγή και την χρησιμότητα της 

εφαρμογής του Κ.Ο.Κ. 

• Συλλογή πλαστικών καπακίων (από αναψυκτικά, απορρυπαντικά, γάλα, νερό κτλ), τα έσοδα 

της οποίας διατίθενται στην αγορά αναπηρικών αμαξιδίων ώστε να προσφερθούν σε άτομα 

τα οποία τα έχουν απόλυτη ανάγκη. 

•  Παράλληλα, σε οικογένειες με μέλη- θύματα τροχαίων ατυχημάτων, παρέχουμε: 

• Ψυχολογική υποστήριξη με παιδοψυχολόγους, οι οποίοι στηρίζουν τα θύματα και τις 

οικογένειές τους 

• Νομική υποστήριξη 

• Φυσιοθεραπευτική υποστήριξη 

• Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

• Αναλώσιμα είδη 

• Σίτιση σε οικογένειες ανέργων 

Η δική σας αρωγή στο δύσκολο έργο μας θα είναι πολύτιμη.  

Έχουμε τη περίπτωση ενός επτάχρονου κοριτσιού στη Κόρινθο που χρειάζεται 

άμεσα την υποστήριξη όλων μας για ειδικό αμαξίδιο και καταβάλλουμε 

προσπάθειες σαν σύλλογος για την απόκτηση αυτού. Γι’αυτό το σκοπό έχουμε 

λαχειοφόρο αγορά και ελεύθερη στήριξη σε μπλοκ αποδείξεων. 

Οι οικονομικοί μας πόροι είναι περιορισμένοι και κάθε βοήθεια είναι 

ευπρόσδεκτη.  

(Τηλ. Επικοινωνίας : 210-5248002, 210-4101676  &  6982266501)   
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