Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΣΤΗ
ΘΆΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΠΟΡ
Ο μη-κερδοσκοπικός Οργανισμός Safe Water Sports
(www.safewatersports.com) δραστηριοποιείται από το
2015 με βασικό στόχο την πρόληψη των πνιγμών και
των θαλάσσιων ατυχημάτων.
Οι δράσεις του Οργανισμού σε συνεργασία με
τον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα αποσκοπούν στην
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας,
ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων, πάνω στα
θέματα που σχετίζονται με την ασφάλειά τους στο
νερό, τη θάλασσα, τα θαλάσσια σπορ και τις άλλες
δραστηριότητες αναψυχής.
H Ελλάδα κατέχει την 11η θέση σε παγκόσμια
κλίμακα στον κατάλογο των χωρών με τη μεγαλύτερη
ακτογραμμή (13.676 χιλιόμετρα). Κάθε χρόνο 50.000
Ευρωπαίοι πολίτες τραυματίζονται συμμετέχοντας σε
θαλάσσια σπορ ή και σε δραστηριότητες με σκάφη,
ενώ στη χώρα μας, συμβαίνουν κατά μέσο όρο 300
περιστατικά θανάτων στη θάλασσα ετησίως.
Ο πνιγμός είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου
για τα παιδιά από τη βρεφική ηλικία έως 14 ετών.

Εκπαίδευση μαθητών
στα σχολεία
O Oργανισμός δημιούργησε ένα
πολύπλευρο και διαθεματικό
πανελλαδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
για τα σχολεία, με την έγκριση του
Υπουργείου Παιδείας και του ΙΕΠ.


Σελ.8-9

Mobile app για την ενημέρωση
Διαβάστε για το Safe Water
Sports app για κινητά
τηλέφωνα και ενημερωθείτε
υπεύθυνα για την ασφάλειά
σας σε κάθε θαλάσσια
δραστηριότητα.


Σελ.4-5
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ΛΙΜΕΝΙΚΌ ΣΏΜΑ
Το Safe Water Sports έχει διαθέσει στο Λιμενικό Σώμα, χωρίς
κανένα απολύτως κόστος για το
Ελληνικό Δημόσιο, ένα Ολοκληρωμένο Πανελλαδικό Πληροφοριακό Σύστημα Ελέγχων
& Επιθεωρήσεων που
αφορά μια μεγάλη
γκάμα δραστηριοτήτων που γίνονται
στην θάλασσα.
Μέσω του συστήματος αυτού, που
σήμερα λειτουργεί
σε όλα τα λιμεναρχεία
της χώρας καθώς και
στην κεντρική υπηρεσία
(Υπουργείο – Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος), οι λιμενικές αρχές
διαχειρίζονται, ηλεκτρονικά πλέον:
• Όλες τις άδειες που εκδίδονται
για τις επιχειρήσεις θαλασσίων
σπορ σε Ελλάδα και Κύπρο.
• Τη διαθεσιμότητα από τους
Δήμους των ναυαγοσωστών στις
παραλίες που είναι υποχρεωτική
η παρουσία τους.
• Τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις που γίνονται από τη θάλασσα
(με πλωτά μέσα του Λιμενικού), ή
από την ξηρά.
• Τις παραβάσεις και τα πρόστιμα
που επιβάλλονται.
• Την απόδοση των λιμενικών
αρχών και τα ενδεχόμενα κενά σε
ελέγχους σε όλη την χώρα.
• Τη διαθεσιμότητα των ναυαγοσωστών στις παραλίες που είναι
υποχρεωτική η παρουσία τους
Όλα αυτά άμεσα (real-time) και
με διαφάνεια, χωρίς να απαιτείται
οποιαδήποτε επικοινωνία ή έγγραφο μεταξύ Κεντρικής Υπηρεσίας
και των περιφερειακών λιμενικών
αρχών.
Τον Φεβρουάριο του 2018, το
Safe Water Sports υπέγραψε συμφωνία με τη Λιμενική Αστυνομία
Κύπρου για την επέκταση της
δράσης στο νησί ώστε το δίχτυ
ασφάλειας των πρωτοβουλιών του
Οργανισμού να επεκταθεί και πέρα
των ελληνικών συνόρων.

Το Πληροφοριακό Σύστημα
περιλαμβάνει επίσης το Παρατηρητήριο Ατυχημάτων
με βάση το οποίο,
από το 2017 μέχρι
σήμερα, καταγράφονται με
λεπτομερή στοιχεία όλοι οι πνιγμοί
και τα ατυχήματα που λαμβάνουν
χώρα στις ελληνικές θάλασσες.
Ο Οργανισμός έχει αναλάβει την
μελέτη και επεξεργασία των δεδομένων του Παρατηρητηρίου ώστε

να χαραχτεί μια εθνική πολιτική ενίσχυσης της πρόληψης.
Παράλληλα ο Οργανισμός συνεργάζεται δυνάμει του Μνημονίου
Συνεργασίας σε θέματα αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού της
νομοθεσίας. Το 2018 το Υπουργείο
Ναυτιλίας επεξεργαζόμενο προτάσεις του Οργανισμού σε συνεργασία με τους αρμόδιους κλαδικούς
φορείς ψήφισε και έθεσε σε ισχύ το
ΠΔ 31/2018 για τους ναυαγοσώστες
και ο ΓΚΛ Νο 20 για τα θαλάσσια
σπορ και μέσα αναψυχής.

Ο Οργανισμός συνεργάζεται στενά με την πολιτεία (Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παιδείας, Υγείας, Αθλητισμού
κλπ.) αναφορικά με δράσεις και πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν
την ασφάλεια στο υδάτινο στοιχείο. Βασικοί άξονες είναι:
-Επέκταση και εντατικοποίηση της χρήσης του Πληροφοριακού
Συστήματος Λιμενικής Αστυνομίας που έχει δωρίσει το Safe Water
Sports
- Διασύνδεση του με πηγές δεδομένων και πληροφοριών που
διαχειρίζονται άλλα Υπουργεία.
-Διεύρυνση της εισαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος για
την ασφάλεια στο νερό στα σχολεία όλης της χώρας
- Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός ισχύουσας νομοθεσίας μέσω
της συνεργασίας με συναρμόδια Υπουργεία
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Από το 2018, τo Safe Water Sports
έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την Λιμενική Αστυνομία
της Κύπρου με στόχο την ανάπτυξη
συνεργασίας σε τομείς που θα ενισχύσουν την ασφάλεια στη θάλασσα.
Στο πλαίσιο του μνημονίου ο Οργανισμός έχει δωρίσει το Πληροφοριακό
Σύστημα που έχει αναπτύξει προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί από
την Λιμενική Αστυνομία της Κύπρου.
Παράλληλα, σε συνεργασία και με
τον ΚΟΤ, το Safe Water Sports app
εμπλουτίστηκε με πληροφορίες για
τις επιχειρήσεις θαλασσίων σπορ
του νησιού, τις παραλίες, τις μαρίνες
και πολλά άλλα χρήσιμα στοιχεία
που ενδιαφέρουν του κατοίκους της
Κύπρου αλλά και τους ξένους επισκέπτες της.
Σε συνεργασία με την Γαλλική πρεσβεία και το Γαλλικό Ινστιτούτο το
Safe Water Sports αναπτύσσει κοινές πρωτοβουλίες που στοχεύουν
στην ενημέρωση του γαλλόφωνου
πληθυσμού που ζει ή επισκέπεται
την Ελλαδα καθώς και στην ανάπτυξη της συνεργασίας και του διαλόγου με φορείς και Οργανισμούς που
λειτουργούν στην Γαλλία. Η τελευταια έκδοση του Safe Water Sports
λειτουργεί πλέον και στην γαλλική
γλώσσα, μετάφραση που ανέλαβε και
ολοκλήρωσε το Γαλλικό Ινστιτούτο.
Τόσο η Γαλλική όσο και η Αγγλική
πρεσβεία έχουν συμπεριλάβει στην
επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας τους, την
σύσταση να χρησιμοποιούν οι επισκέπτες των χωρών αυτών την εφαρμογή
Safe Water Sports για κινητά τηλέφωνα, κατά την παραμονή τους στην
Ελλάδα, ώστε να απολαμβάνουν τη
θάλασσα και τα σπορ με ασφάλεια.

Safe Water Sports mobile app
Το Safe Water Sports, ανέπτυξε
μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης των πολιτών, που είναι
σήμερα διαθέσιμη στο Internet
(μέσω του web site μας https://
safewatersports.gr/)
αλλά κυρίως μέσω εφαρμογών
(apps) για όλα τα κινητά τηλέφωνα, οι οποίες προσφέρονται
εντελώς δωρεάν. Με την πλατφόρμα αυτή, που είναι διαθέσιμη τόσο στα ελληνικά όσο και
αγγλικά, ο πολίτης σήμερα μπορεί εύκολα, με το πάτημα ενός
πλήκτρου, να ενημερωθεί για:
 ΟΛΕΣ και ΜΟΝΟ τις νόμιμες επιχειρήσεις εκμίσθωσης
θαλάσσιων σπορ (waterski,
scuba diving, tubes, kitesurf
κλπ.) που λειτουργούν σε Ελλάδα και Κύπρο.
 Τις 3.350+ παραλίες με πρόσβαση που έχουμε από κοινού
χαρτογραφήσει με το Λιμενικό
Σώμα, και στις οποίες μπορούν
οι πολίτες να κολυμπήσουν
καθώς και τα χαρακτηριστικά αυτών από την πλευρά της
ασφάλειας (δηλαδή αν έχουν
ναυαγοσώστη, βαθιά/ρηχά
νερά, το είδος παραλίας –πχ.
αμμώδης, με βότσαλα κλπ.-, το
μήκος της παραλίας, αν είναι
οργανωμένη με ξαπλώστρες και
ομπρέλες, αν υπάρχει πρόσβαση
για ΑΜΕΑ, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, parking
κλπ.), μια ενδεικτική φωτογραφία, το στίγμα τους καθώς και
άλλες χρήσιμες πληροφορίες.
 Όλα τα νοσοκομεία και τα
κέντρα υγείας με πλήρη στοιχεία
επικοινωνίας.
 Tις λιμενικές αρχές που βρίσκονται σε όλη την χώρα με
στοιχεία επικοινωνίας.

 Τις μαρίνες και γενικότερα τις
τοποθεσίες που επιτρέπεται ο
ελλιμενισμός σκαφών καθώς
τις υπηρεσίες που αυτές προσφέρουν.
 Τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης
σκαφών κάθε τύπου, για αναψυχή.
 Τους ισχύοντες κανονισμούς
ασφάλειας (νομοθεσία) για
κάθε θαλάσσιο σπορ και δραστηριότητα στη θάλασσα.
 Τον καιρό σε κάθε περιοχή που
γίνονται θαλάσσια σπορ.
 Τα ημερόπλοια
 Πολλές άλλες πληροφορίες
που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα
με δραστηριότητες στην θάλασσα και το νερό.
Επίσης οι πολίτες μπορούν
μέσω των κινητών τους και της
εφαρμογής (app) Safe Water
Sports να :
 Καταγγείλουν, αναφέρουν
κάθε παραβατική ή παράνομη
δραστηριότητα στη θάλασσα
που πέφτει στην αντίληψή τους
και η οποία βάζει σε κίνδυνο την
ασφάλεια και την σωματική ακεραιότητα των πολιτών, και μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
μας, να ενημερώσουν το Λιμενικό Σώμα ώστε εκείνο να παρέμβει όπου και αν χρειάζεται.
 Σχολιάσουν και να βαθμολογήσουν (rate & comment) μια
επιχείρηση θαλασσίων σπορ –
μέσων αναψυχής, και με αυτό
τον τρόπο να επιβραβεύσουν
τις άριστες επιχειρήσεις και να
βοηθήσουν τους μέτριους να
βελτιωθούν και να γίνουν καλύτεροι προσφέροντας υπηρεσίες
ασφαλείς για τους πολίτες.

Το Safe Water Sports mobile app είναι διαθέσιμο ΔΩΡΕΑΝ
στο Apple Store και Google Market. Για να κατεβάσετε την
εφαρμογή στο κινητό σας χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους
συνδέσμους:

iPhone / iPad: http://apple.co/21rYZyx
Android: http://bit.ly/1UFT4kI
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Η τελευταία έκδοση του Safe Water Sports app περιλαμβάνει και μέρος
του εκπαιδευτικού υλικού που έχει αναπτυχθεί με την δωρεά του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος. Η εφαρμογή περιλαμβάνει μια ενότητα (ελληνικά και
αγγλικά) με τον γενικό τίτλο “ΜΑΘΑΙΝΩ / ΠΑΙΖΩ” στην οποία τα παιδιά
μπορούν να ενημερωθούν για τους κανόνες ασφάλειας στη θάλασσα, την
παραλία και τα σπορ καθώς και να παίξουν quiz με βάση αυτών που έμαθαν.
Αναφορικά με την χρήση του web site και του mobile app, για την περίοδο
1 Ιουνίου 2019 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019, οι χρήστες συνολικά ανήλθαν σε
68.000 και οι περίοδοι σύνδεσης σε περίπου 100.000.
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΊΚΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΆΚΗΣ
Χρυσός Ολυμπιονίκης Windsurfing

ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ
Αργυρός Ολυμπιονίκης κολύμβησης
στα 10 χλμ. ανοιχτής θάλασσας

ΣΟΦΊΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΥ
Χάλκινη Ολυμπιονίκης Ιστιοπλοΐας

ΧΡΉΣΤΟΣ ΑΦΡΟΥΔΆΚΗΣ
Ολυμπιονίκης Υδατοσφαίρισης

ΑΓΓΕΛΙΚΉ ΚΑΡΑΠΑΤΆΚΗ
Αργυρή Ολυμπιονίκης Υδατοσφαίρισης

INSPIRATIONAL VIDEO
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΏΝ
Με την ευγενική χορηγία του Πλωτού
Μουσείου Νεράιδα του Ιδρύματος
Λάτση και τη δωρεά του Iδρύματος
Σταύρος Νιάρχος, το Safe Water
Sports δημιούργησε μια ειδική σειρά
εκπαιδευτικών - inspirational videos
στα οποία συμμετέχουν κορυφαίοι
Έλληνες Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές του υγρού στίβου.
Το οπτικοακουστικό αυτό υλικό
αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού
περιεχομένου που χρησιμοποιείται
στα πλαίσια του εγκεκριμένου από
το Υπουργείο Παιδείας προγράμματος του Safe Water Sports με πολύ
καλά αποτελέσματα και θετικές αξιολογήσεις, τόσο από τους μαθητές
που το παρακολουθούν όσο και τους
εκπαιδευτικούς των σχολείων που
παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΈΣ ΠΙΝΑΚΊΔΕΣ
Η σήμανση των παραλιών της χώρας
μας αποτελεί ένα μέσο για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με
την ασφάλειά τους στη θάλασσα
και τις δραστηριότητες που γίνονται
σε αυτή. Έτσι, το Safe Water Sports
δημιούργησε τον Κώδικα Θαλάσσιας
Συμπεριφοράς (Κ.Θ.Σ.), με στόχο οι
βασικοί κανόνες ασφάλειας να εικονογραφηθούν με ελληνική και ξένη

ΜΑΛΚΟΓΕΩΡΓΟΥ, ΤΣΟΛΑ,
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ,

επεξήγηση και να είναι εύκολα αναγνωρίσιμοι.
Σήμερα οι πινακίδες του Safe
Water Sports είναι τοποθετημένες σε: 3 παραλίες του Δήμου
Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη, 7 παραλίες του Δήμου Σαρωνικού Αττικής
(Α. Νικόλαος Λαγονησίου, Γαλάζια Ακτή, Σαρωνίδα, Μαύρο Λιθάρι, Αλυκές Αναβύσσου και Παλαιά
Φώκαια), σε 16 του Δήμου Μυκόνου
(Π. Γιαλός, Πάνορμος, Ελιά, Super
paradise, Paradise, Παράγκα, Ορνός,
Kαλαφάτης, Αγία Άννα, Ψαρρού, Αγ.
Ιωάννης, Αγράρι, Φτελιά, Λιά, Άγιος
Σώστης, Καλό Λιβάδι) και σε 444
παραλίες της Στερεάς Ελλάδας.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΆ ΦΥΛΛΆΔΙΑ
Aegean Airlines
Aπό το καλοκαίρι του 2019 το Safe
Water Sports ‘’πετάει’’ μαζί με την
Aegean Airlines μέσα από το ειδικά
σχεδιασμένο για παιδιά, ψυχαγωγικό-ενημερωτικό φυλλάδιο δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει μια
σειρά από παιχνίδια για την ασφάλεια στο νερό και τη θάλασσα και
είναι διαθέσιμο σε ελληνικά & αγγλικά, στις πτήσεις εσωτερικού/εξωτερικού. Eπίσης, όλοι οι επιβάτες έχουν
τη δυνατότητα να ενημερωθούν για
τη δωρεάν εφαρμογή Safe Water
Sports app μέσα από την ειδικά δια-

ΝΙΚΌΛΑΣ ΠΛΥΤΆΣ

Συγχρονισμένη κολύμβηση

Πρωταθλητής θαλασσίου σκι

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΥΜΩΝΑΚΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΑΠΑΤΑΚΗΣ

Παγκόσμιος Πρωταθλητής κολύμβησης

Παραολυμπιονίκης κολύμβησης

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
Παγκόσμιος πρωταθλητής
ελεύθερης κατάδυσης
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Το 2019 ο Οργανισμός Safe
Water Sports κατάφερε μέσα
από ενημερωτικές δράσεις
με στόχο την ασφάλεια στη
θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ
να ενημερώσει:
μορφωμένη καταχώρηση στο περιοδικό της Aegean, το οποίο διατίθεται
κατά τη διάρκεια των πτήσεων.
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΈΣ ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ
Το Safe Water Sports συνεργάζεται με ακτοπλοϊκές εταιρείες όπως
η Minoan, Hellenic Seaways, Blue
Star Ferries και Seajets με στόχο καθημερινά την διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων στα πλοία
όλων των γραμμών. Η προβολή του
έργου και σκοπού του Οργανισμού
γίνεται επίσης μέσω ειδικών αφιερωμάτων στα περιοδικά των εταιρειών, αναρτήσεις στα κοινωνικά
δίκτυα και την προβολή ενημερωτικών βίντεο του Οργανισμού στις
οθόνες των πλοίων κ.λ.π.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΈΣ ΟΔΟΎΣ
ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. (διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων Safe
Water Sports app)
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ (διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων Safe Water Sports
app στους 11 Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών κατά μήκος του
αυτοκινητόδρομου)
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΉ
ΑΕΡΟΛΙΜΈΝΑ ΑΘΗΝΏΝ «ΕΛΕΥΘΈΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΈΛΟΣ»
Το 2018 ο Διεθνής Αερολιμένας
Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»
έδωσε τη δυνατότητα στον Οργανισμό να ενημερώνει όλους τους
τουρίστες, Έλληνες και ξένους, πριν
την επιβίβασή τους στο αεροσκάφος με προορισμό τα πολυάριθμα
νησιά μας, για το Safe Water Sports
app και τη χρήση του. Ειδικά εκπαιδευμένες εθελόντριες του Οργανι-

σμού ενημέρωναν καθημερινά μέσω
των ενημερωτικών φυλλαδίων Safe
Water Sports app αλλά και μέσω
κινητού σε πραγματικό χρόνο, για
τις λειτουργίες της εφαρμογής και
τις χρήσιμες πληροφορίες που περιλαμβάνει.
Στηρίζοντας την προσπάθεια
αυτή, πραγματοποιήθηκε προβολή
του Safe Water Sports μέσα από
το επίσημο site του Αεροδρομίου,
προβολή στα κοινωνικά δίκτυα,
στις οθόνες του αεροδρομίου και
προβολή της ενημερωτικής πλατφόρμας μέσα από το περιοδικό του
Αεροδρομίου, 2Board.

70.00ds0
downloa
er
του Safe Wat
Sports App

 40.000

ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ
ΜΕ ΤΗΝ INTERBUS
Πραγματοποιήθηκε συνεργασία με
την υπαίθρια εταιρεία διαφήμισης,
Interbus, για την προβολή ενημερωτικών αφισών σχετικά με το Safe
Water Sports app, σε εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους του Αεροδρομίου.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ
ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΉΣ
ΠΑΤΑΚΗΣ, DPAM (τοποθέτηση ενημερωτικών φυλλαδίων Safe Water
Sports app), Κωτσόβολος (προβολή ενημερωτικών videos στα οποία
πρωταγωνιστούν οι καταξιωμένοι
Έλληνες αθλτητές-πρεσβευτές του
Οργανισμού), Αrena-Intersport
(τοποθέτηση των προϊόντωv Safe
Water Sports powered by Arena
σε καταστήματα της Intersport),
Korres (δημιουργία σειράς προϊόντων για τα φαρμακεία), Μουστάκας (προϊόντα Safe Water Sports by
Arena σε καταστήματα παιχνιδιών
Μουστάκας)

μαθητές σε όλη την
Ελλάδα με το νέο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα Safe Water Sports
100.000 νέους χρήστες μέσα
από την εφαρμογή Safe Water
Sports app


 παιδιά

και ενήλικες μέσα από
2.100 προβολές τηλεοπτικών,
ενημερωτικών videos στην
τηλεόραση
 και τέλος 200.000 πολίτες
στους οποίους διανεμήθηκαν
τα ενημερωτικά φυλλάδια Safe
Water Sports app.

700.000
αλληλεπιδράσεις
στα
social media
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το Safe Water Sports δημιούργησε ένα εκπαιδευτικό
πρόγραμμα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που
έχει στόχο την ενημέρωση και την εκπαίδευση των
μαθητών σε θέματα που αφορούν
την ασφάλειά τους στην παραλία,
το κολυμβητήριο, τη θάλασσα, τα
θαλάσσια σπορ και τις λοιπές δραστηριότητες αναψυχής που γίνονται σε αυτή.
Το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο είναι εγκεκριμένο
από το Υπουργείο Παιδείας για την
πρωτοβάθμια εκπαίδευσης, περιλαμβάνει περισσότερες από 50
δραστηριότητες που συνδυάζουν
τη μάθηση και τη ψυχαγωγία.
Η υλοποίηση του προγράμματος θεωρείται επιτυχής
εφόσον ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες
δραστηριότητες και τουλάχιστον μία από κάθε θεματι-

 Το πρόγραμμα υλοποιείται
εθελοντικά από μια τάξη
σχολείου με επικεφαλής
έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος
θα επιβλέπει το πρόγραμμα.

κή ενότητα. Κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος,
θα δίνεται η κονκάρδα του «Θαλασσοφύλακα» σε κάθε
μαθητή, μέλος της ομάδας που συμμετέχει. Επίσης, στα
παιδιά-μέλη των ομάδων και στους
εθελοντές-εκπαιδευτικούς τους
που ολοκλήρωσαν το Πρόγραμμα,
το Safe Water Sports θα απονέμει
ειδικό αναμνηστικό δίπλωμα.
Το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιείται σε κάθε μια από τις 13 Περιφέρειες της χώρας. ο αρχηγός
της ομάδας της κάθε Περιφέρειας
που υλοποίησε τις περισσότερες
δραστηριότητες, μαζί με τον επικεφαλής εκπαιδευτικό, θα επιλέγονται για να συμμετάσχουν στο ετήσιο Συνέδριο των
«Θαλασσοφυλάκων» που θα συνεδριάζει μια φορά
τον χρόνο στην Αθήνα.

 Θα ολοκληρώνεται
μέσα στη διάρκεια
μιας σχολικής χρονιάς.
 Περιλαμβάνει 50+
δραστηριότητες που
συνδυάζουν τη μάθηση
και τη ψυχαγωγία.
 Έχει δύο κατηγορίες
δραστηριοτήτων ανάλογα
με την ηλικία των παιδιών που
συμμετέχουν σε αυτό:
παιδιά 6-8 ετών
(Α, Β και Γ Δημοτικού),
και 9-11 ετών (Δ, Ε, ΣΤ
Δημοτικού).

 Στηρίζεται σε ενεργητικές
μεθόδους μάθησης και
αναπτύσσεται με βάση τις
αρχές της διαθεματικότητας
και της εμπειρικής και
βιωματικής
προσέγγισης
της γνώσης.

ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΣΤΗ ΘΆΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ

 Διαχέεται σε
διάφορα εκπαιδευτικά
μαθήματα (Γλώσσα,
Γεωγραφία, Εικαστικά,
Τ.Π.Ε., Κοινωνική
Αγωγή, Μελέτη
Περιβάλλοντος,
Αγγλικά, Τεχνολογία,
Μουσική κλπ.)

 Το εκπαιδευτικό υλικό
είναι δομημένο κατά τρόπο
που επιτρέπει είτε την
ανάπτυξη θεματικών
ενοτήτων
επιλεκτικά,
είτε την εφαρμογή
του συνόλου
του υλικού.
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 Το υποστηρικτικό υλικό για
τον εκπαιδευτικό, αλλά και τους
μαθητές διανέμεται μέσω της
πλατφόρμας e-learning Safe
Water Sports Academy, που
θα χρησιμοποιείται και για την
παρακολούθηση της προόδου.
 Η υλοποίηση του προγράμματος
μπορεί να γίνει στη διάρκεια της
ευέλικτης ζώνης και η ομάδα
μπορεί να υλοποιήσει από μία
(ελάχιστος χρόνος μία διδακτική
ώρα) έως όλες τις προτεινόμενες
δραστηριότητες.
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Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος Safe Water
Sports υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας
To εκπαιδευτικό πρόγραμμα Safe Water Sports
παρουσιάστηκε το 2017 υπό την αιγίδα του Προέδρου της
Δημοκρατίας κου. Προκόπη Παυλόπουλου σε εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος. Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν
ομιλίες από Υφυπουργούς, το Λιμενικό Σώμα και τους
Ολυμπιονίκες πρεσβευτές του Οργανισμού.

Μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Τουρισμού
19 Δεκεμβρίου 2019
Στις 19 Δεκεμβρίου 2019, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας
μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Σωματείου «Safe
Water Sports», διάρκειας τεσσάρων ετών, το οποίο έχει ως
αντικείμενο την από κοινού ανάπτυξη αειφόρων δράσεων
για την προώθηση του θαλάσσιου τουρισμού, δίνοντας
έμφαση στην ασφάλεια στο νερό και στις υδάτινες
τουριστικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με τον Υπουργό Τουρισμού, κ. Χάρη Θεοχάρη: «Η
ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού, του θεματικού
τουρισμού, είναι πρωταρχικής σημασίας για εμάς. Και ο
θαλάσσιος τουρισμός είναι ένας από τους βασικούς άξονες
αυτής της στρατηγικής μας.»

1Ο Συνέδριο Θαλασσοφυλάκων
Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε το 1ο Συνέδριο Θαλασσοφυλάκων
του μη-κερδοσκοπικού Οργανισμού Safe
Water Sports στο Πλωτό Μουσείο Νεράιδα,
στη Μαρίνα Φλοίσβου υπό την παρουσία της
Υφυπουργού Παιδείας, κας. Σοφίας Ζαχαράκη και με την υποστήριξη του Κοινωφελούς
Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.
Στο συνέδριο συμμετείχαν μαθητικές αποστολές από σχολεία που υλοποίησαν με μεγάλη
επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Safe
Water Sports. Κάθε μια από τις 13 περιφέρειες
της χώρας εκπροσωπήθηκαν με μια τουλάχιστον σχολική αντιπροσωπεία, γεγονός που
αποδεικνύει την μεγάλη απήχηση που είχει το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα την σχολική χρονιά
που πέρασε. Κάθε μια αντιπροσωπεία απαρτίζεται από τον εκπαιδευτικό που υλοποίησε το
πρόγραμμα στη τάξη του, τον αρχηγό μαθητή
της τάξης και τους γονείς του.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, παρουσιάστηκαν οι εργασίες των μαθητών καθώς και τα
οφέλη που αυτά αποκόμισαν συμμετέχοντας
στο πρόγραμμα. Στα παιδιά δόθηκε επίσης
η δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι που έγινε μέσα στο μουσείο
ενώ στους εκπαιδευτικούς να ανταλλάξουν
εμπειρίες, σχόλια και παρατηρήσεις που θα
έχουν σαν στόχο την περαιτέρω βελτίωση του
πρόγράμματος. Στο τέλος του Συνεδρίου, κάθε
σχολείο έλαβε ως βραβείο την εκπαιδευτική
βαλίτσα του Safe Water Sports με την παράλληλη δέσμευση η βαλίτσα να «ταξιδεύει» σε
κάθε σχολείο της περιφέρειας που επιθυμεί
να την αξιοποιήσει.

ΠΑΙΔΙΚΌ ΒΙΒΛΊΟ
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Βράβευση από
την Ακαδημία Αθηνών
Τα βραβεία της Ακαδημίας
Αθηνών για το 2019 απονεμήθηκαν το απόγευμα της
Πέμπτης 19 Δεκεμβρίου
στην ετήσια Πανηγυρική
Συνεδρία του ανώτατου
πνευματικού ιδρύματος
της χώρας.
Ύψιστη τιμητική διάκριση για τον Πρόεδρο και
Ιδρυτή του μη-κερδοσκοπικού Οργανισμού Safe
Water Sports, κ. Παναγιώτη Πασχαλάκη, η βράβευσή του για την δράση του
Οργανισμού. Το τιμητικό
βραβείο της κοινωνικής
προσφορά απονεμήθηκε
από τον Πρόεδρο της Ακαδημίας Βασίλειο Πετράκο.

ΠΡΟΣΕΧΩΜΑΘΑΙΝΩΝΟΙΑΖΟΜΑΙ
Σε συνεργασία με το Λιμενικό
Σώμα Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας και το Υπ. παιδείας, ο Οργανισμός σχεδιάσε ένα πρόγραμμα
ενημέρωσης των μαθητών στα
σχολεία όλης της χώρας με την
ονομασία ΠΡΟΣΕΧΩ – ΜΑΘΑΙΝΩ
– ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ. Η ενημέρωση αυτή,
η οποία έχει ως βασικό αντικείμενο την εμπέδωση των κανόνων
ασφάλειας για τη θάλασσα και τα
θαλάσσια σπορ, αφορά τους μαθητές Δημοτικών και Γυμνασίων
και πραγματοποιείται την περίοδο
Μάρτιο – Ιούνιο του σχολικού έτους
σε πανελλαδική κλίμακα.
Για τον ανασχεδιασμό του προγράμματος, η ομάδα εκπαιδευτικών του
Safe Water Sports εργάστηκε εθελοντικά και παρέδωσε στο Λιμενικό
Σώμα τους κανόνες που πρέπει να
διδάσκονται στα παιδιά (ανάλογα
με την ηλικία τους) για την ασφάλεια στη θάλασσα και τα θαλάσσια
σπορ, εκπαιδευτικά video, διαδρα-

στικά power points, animations και
quiz, ώστε η ενημέρωση να είναι
αποτελεσματική και στοχευμένη.
Μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι και μια ειδική σειρά
inspirational videos που δημιουργήσαμε και στα οποία συμμετέχουν
οι Ν. Κακλαμανάκης, Σ. Γιαννιώτης,
Χ. Αφρουδάκης, Σ. Παπαδοπούλου, Α. Καραπατάκη, Ν.Πλυτάς, Σ.
Μαλκογεώργου, Ε. Παπάζογλου, Ε.
Πλατανιώτη, Αθ. Τσολά, ο Γ. Παναγιωτάκης, ο Ι. Δρυμωνάκος και ο Α.
Τσαπατάκης.

Για το έτος 2019,
οι Ολυμπιονίκες
επισκέφθηκαν
11 δημοτικά σχολεία
στην Αττική όπου ενημέρωσαν
2.591 παιδιά.
Στην υπόλοιπη Επικράτεια, έγιναν
επισκέψεις σε 223 Δημοτικά Σχολεία
όπου ενημερώθηκαν 26.052 παιδιά
και επισκέψεις σε 44 Γυμνάσια όπου
ενημερώθηκαν 4590 παιδιά.
Συνολικά, το 2019 το Safe Water
Sports ενημέρωσε-εκπαίδευσε
40.000 παιδιά, ενώ συνολικά από το
2016 έχει ενημερώσει-εκπαιδεύσει
250.000 παιδιά.

12

ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΣΤΗ ΘΆΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ

Εκπαιδευτική βαλίτσα
Το διαδραστικό παιχνίδι, ειδικά για τις μικρές ηλικίες, είναι το πιο
αποδοτικό μέσο για την εκπαίδευση. Για τον λόγο αυτό, ο Οργανισμός δημιούργησε μια «εκπαιδευτική βαλίτσα» εγκεκριμένη από
το Υπουργείο Παιδείας, που περιλαμβάνει παιχνίδια με Playmobil
(αναπαράσταση παραλίας και θαλάσσιων δραστηριοτήτων), κάρτες δραστηριοτήτων, εικονογραφημένες κάρτες με τους κανόνες
ασφάλειας στη θάλασσα, την πισίνα και τα θαλάσσια σπορ, color
books, story cubes (κύβοι με εικόνες για να κεντρίζουν τη φαντασία των παιδιών), bingo, παιχνίδι μνήμης, unscramble the rules
παιχνίδι, και πολλά άλλα, με σκοπό την πληροφόρηση – εκπαίδευση
των παιδιών μέσα από το παιχνίδι και τη διασκέδαση. Η εκπαιδευτική βαλίτσα είναι
κα τ ά λ λ η λ η γ ι α
σχολεία, παιδικές
κατασκηνώσεις,
ξενοδοχεία, κολυμβητήρια κ.λπ.

ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΣΤΗ ΘΆΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ

Παιδικό Παραμύθι και CD
Το Safe Water Sports προκειμένου
να προσεγγίσει περισσότερα παιδιά και να τα ενημερώσει για τους
κανόνες ασφάλειας στη θάλασσα,
δημιούργησε έναν παιδικό ήρωα σε
παραμύθι, ο οποίος ενημερώνει τα
παιδιά μέσα από τις ιστορίες του.
Στην υλοποίηση της ιδεάς αυτής,
ο συγγραφέας Β. Ηλιόπουλος και
η εικονογράφος Β. Καραμπατζιά
δημιούργησαν το ‘’Ο Χταπόδιος Σέιφ
και οι τρεις Θαλασσοφύλακες’’, ένα
παιδικό, διδακτικό παραμύθι από τις
εκδόσεις Πατάκη.
Τέλος, το Safe Water Sports σε
συνεργασία με τη Minos Emi και την
υποστήριξη πολλών καλλιτεχνών
όπως: Ε.Παπαρίζου, Π. Μουζουράκης,
Τάμτα, Α. Μπάμπαλη, Θ. Μαραντίνης,
Π. Μπαλτατζή και Ν. Κοντογεώργη,
συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί
το πρώτο μουσικό CD του Οργανισμού, με τίτλο ‘’βουτιά στο γαλάζιο’’
σε μουσική Δ. Σουγιούλ και στίχους
του Β. Ηλιόπουλου γιατί ‘’τη θάλασσα
πρέπει να την αγαπάμε’’ και γιατί ‘’το
νερό είναι χαρά’’!
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Academy (e-learning)
Το Safe Water Sports δημιούργησε μια εξ’ αποστάσεως online πλατφόρμα
εκπαίδευσης, η οποία περιλαμβάνει ενημερωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά. Μέσω της πλατφόρμας μπορεί
κάποιος να αποκτήσει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Οργανισμού για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εγκεκριμένο από το Υπουργείο
Παιδείας, καθώς και σε ενημερωτικό υλικό κατάλληλο για παρουσιάσεις
και διαλέξεις σε σχολεία, κατασκηνώσεις, κολυμβητήρια ή και για ατομική
χρήση κλπ. Στόχoς των προγραμμάτων αυτών είναι η ενημέρωση-εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα ασφάλειας στο κολυμβητήριο, την παραλία,
τα θαλάσσια σπορ καθώς και σε δραστηριότητες αναψυχής που γίνονται
στη θάλασσα και το νερό.
Μέσω των προγραμμάτων αυτών το παιδί μαθαίνει να σέβεται και να μην
φοβάται, αποκτά γνώση και σωστή συμπεριφορά για την επαφή του με το
υγρό στοιχείο, τα οποία αποτελούν βασικό εφόδιο για την προστασία του,
σε όλη του τη ζωή. Το αποτέλεσμα αυτό επιτυγχάνεται αξιοποιώντας τα
εργαλεία της σύγχρονης τεχνολογίας, μέσω ενός ευχάριστου, ψηφιακού
περιβάλλοντος που περιλαμβάνει εικονογραφήσεις, video, quiz, παιχνίδια κ.ά.
http://e-learning.safewatersports.gr/el/normal/academy
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΆ –
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΚΈΝΤΡΑ
Το καλοκαίρι του 2018 τρία ενημερωτικά & εκπαιδευτικά
κέντρα που καθημερινά εκπαίδευαν τους μικρούς μας
φίλους για την ασφάλειά τους στη θάλασσα και τα
θαλάσσια σπορ μέσα από το παιχνίδι και την ψυχαγωγία,
δημιουργήθηκαν στις παραλίες: Βουλιαγμένης (έναντι
Αστέρα) και στην παραλία Δήμου Βουλιαγμένης, στην
Παραλία Πλάκα, στο Δήλεσι και για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά στην παραλία Καλό Λιβάδι στη Μύκονο. Τα
ενημερωτικά κέντρα λειτουργούσαν καθημερινά από
τις 11.00 έως τις 18.00 όπου μικροί και μεγάλοι είχαν
την ευκαιρία να συμμετέχουν σε όλες τις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες με στόχο την ενημέρωση μέσα από το
παιχνίδι!
Στα ειδικά διαμορφωμένα εκπαιδευτικά-ενημερωτικά
κέντρα του Safe Water Sports τα παιδιά έχουν
την ευκαιρία να συμμετέχουν στις ακόλουθες
δραστηριότητες: παιχνίδι στόχου, μουσικές μαξιλάρες,
δημιουργία βραχιολιών και κατασκευών, ζωγραφική,
bingo, παιχνίδι μνήμης, επιτραπέζια παιχνίδια, βρες τα
λάθη κ.ά., με στόχο πάντα την αφομίωση την κανόνων
ασφαλείας στη θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ.

ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΣΤΗ ΘΆΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ
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ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Το Safe Water Sports σε
συνεργασία με την TÜV
AUSTRIA HELLAS, ως ανεξάρτητος φορέας ελέγχου
και πιστοποίησης, έχει ενώσει τις δυνάμεις της με βασικό σκοπό την ενίσχυση
της ασφάλειας των πολιτών
στα θαλάσσια σπορ. Τα δύο
μέρη δημιούργησαν ένα Ιδιωτικό Πρότυπο Πιστοποίησης για Επιχειρήσεις Εκμίσθωσης Θαλάσσιων Σπορ
(ΕΕΘΣ), βάσει του οποίου,
οι αντίστοιχες επιχειρήσεις
μπορούν να πιστοποιηθούν,
εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφάλειας και να λάβουν το Σήμα
Ποιότητας “Watersports
Certified Quality”. Το Water
Sports Certified Quality δίνει έμφαση στις λειτουργικές
απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλάσσιων
σπορ και μέσων αναψυχής,
με επίκεντρο την ποιότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των
πελατών τους.

Συνολικά, 39 επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ έχουν πιστοποιηθεί με το συγκεκριμένο μοντέλο. Οι επιχειρήσεις αυτές βρίσκονται: στο Costa Navarino
Hotel, Four Seasons Astir Palace, Ν.Ο.Β. (Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης),
στη Νάξο, στη Χαλκιδική, στα Χανιά, στο Γαλατά Τροιζηνίας, στο Ηράκλειο
Κρήτης, στο Ρέθυμνο, Περίβολο (Σαντορίνη), στην Κέα, στη Μύκονο, στην
Πάρο και στη Σκιάθο.

Σκοπός του πρωτοκόλλου, είναι η αποτύπωση των προδιαγραφών και των προϋποθέσεων,
ως των θεμελιωδών απαιτήσεων Ιδιωτικού Πρωτοκόλλου, που θα αφορούν:
Προϋποθέσεις του χώρου δραστηριοποίησης, υποδομές, τον εξοπλισμό ασφάλειας,
τον εξοπλισμό και μέσα των θαλάσσιων σπορ και μέσων αναψυχής, εκπαίδευση, δεξιότητες και κατάρτιση του προσωπικού για την χρήση του εξοπλισμού και την παροχή των
υπηρεσιών κ.ά.
Ο στόχος του Ιδιωτικού Πρωτοκόλλου είναι να αποτελέσει το πρώτο και πλέον εξειδικευμένο Ελληνικό Ιδιωτικό Σχήμα Ελέγχου Συμμόρφωσης για τη Σήμανση και την Προβολή των εγκεκριμένων και συμμορφούμενων με τις σχετικές απαιτήσεις επιχειρήσεις
εκμίσθωσης θαλασσίων σπορ. Τέλος, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού
η ύπαρξη πιστοποίησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού για την εκμίσθωση μέσων αναψυχής, όπως το ''Water Sports Certified Quality'' της TUV Austria Hellas, συμμετέχει
στην μοριοδότηση για την κατάταξη κάθε ξενοδοχείου με βάση τα αστέρια.

ΕΘΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΝΙΓMΩΝ
Koινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Safe Water
Sports καθώς η Eλλάδα είναι η πρώτη χώρα που θεσπίζει την ‘’Εθνική
Ημέρα Πρόληψης Θαλάσσιων Ατυχημάτων και Πνιγμών’’.
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Mαΐου
www.safewatersports.gr
Κονίτσης 11Β,
Μαρούσι 15125, Αθήνα

Ενημερώσου.
Έλεγξε.
Πρόσεξε.
Απόλαυσε.

ΔΩΡΗΤΗΣ
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