
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 ενίσχυση της 

ασφάλειας στο υδάτινο περιβάλλον, καθώς και στην 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, 

ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων, πάνω στα θέματα 
που σχετίζονται με τη νασφάλειά τους στο νερό, τη 
θάλασσα, τα θαλάσσια σπορ και τις άλλες υδάτινες 
δραστηριότητες αναψυχής. H Ελλάδα κατέχει την 

11η θέση σε παγκόσμια κλίμακα στον κατάλογο 
των χωρών με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή (13.676 

χιλιόμετρα). Στη χώρα μας κάθε χρόνο, κατά μ.ο., 344 
άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. 50.000 
Ευρωπαίοι πολίτες τραυματίζονται συμμετέχοντας σε 
θαλάσσια σπορ ή/και σε δραστηριότητες με σκάφη. 

Ο πνιγμός είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου για τα 
παιδιά από τη βρεφική ηλικία έως 14 ετών.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤO 
YΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

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

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
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Το Safe Water Sports  έχει  δια-
θέσει στο Λιμενικό Σώμα, χωρίς  
κανένα απολύτως κόστος για το 
Ελληνικό Δημόσιο, ένα Ολοκληρω-
μένο Πανελλαδικό Πληροφοριακό 
Σύστημα Ελέγχων & Επιθεωρήσε-
ων που αφορά μια μεγάλη γκάμα  
δραστηριοτήτων που γίνονται στην 
θάλασσα.

Μέσω του συστήματος, που 
σήμερα λειτουργεί σε όλα τα λιμε-
ναρχεία της χώρας καθώς και στην 
κεντρική υπηρεσία (Υπουργείο – 
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος), 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στην 
Κύπρο, οι λιμενικές αρχές διαχει-
ρίζονται, ηλεκτρονικά πλέον: 
• Όλες τις άδειες που εκδίδονται 
για τις επιχειρήσεις θαλασσίων 
σπορ και μέσων αναψυχής.
• Τη ναυαγοσωστική κάλυψη των
παραλιών. 
• Τους  ελέγχους και τις επιθεωρή-
σεις 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 ναυαγο-
σωστών στις παραλίες που είναι 
υποχρεωτική η παρουσία τους

Όλα αυτά  άμεσα (real-time) και 
με διαφάνεια, χωρίς να απαιτείται 

οποιαδήποτε επικοινωνία ή έγγρα-
φο μεταξύ Κεντρικής  Υπηρεσίας 
και  των περιφερειακών λιμενικών 
αρχών.

Τον Φεβρουάριο του 2018, το 
Safe Water Sports υπέγραψε συμ-
φωνία 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 περι-
λαμβάνει επίσης το Παρατηρητήριο 
Ατυχημάτων με βάση το οποίο, από 
το 2017 μέχρι σήμερα, καταγράφο-
νται με λεπτομερή στοιχεία όλοι 
οι πνιγμοί και τα ατυχήματα που 

λαμβάνουν χώρα στις ελληνικές 
θάλασσες. Ο Οργανισμός έχει ανα-
λάβει την μελέτη και επεξεργασία 
των δεδομένων του Παρατηρητη-
ρίου ώστε  να χαραχτεί μια εθνική 
πολιτική ενίσχυσης της πρόληψης.

Παράλληλα ο Οργανισμός 
συνεργάζεται δυνάμει του Μνη-
μονίου Συνεργασίας σε θέματα 
αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού 
της νομοθεσίας. Από το 2018 το 
Υπουργείο Ναυτιλίας επεξεργαζό-
μενο προτάσεις του Οργανισμού 
σε συνεργασία με τους αρμόδιους 
κλαδικούς φορείς  προχώρησε 
στην αναμόρφωση του Γενικού 
Κανονισμού Λιμένος Νο 20 για τα 
θαλάσσια σπορ.

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΏΜΑ

Επιπλέον ολοκληρώθηκε η 
νομοθετική πρωτοβουλία για 
την ναυαγοσωστική κάλυψη 
των παραλιών και τις σχολές 
ναυαγοσωστικής (ΠΔ 71/2020).
Το νέο ΠΔ περιλαμβάνει 
σημαντικές βελτιώσεις 
στον τομέα της 
ενίσχυσης της 
ναυαγοσωστικής 
κάλυψης στην 
χώρα μας όπως:  

Βελτίωση της 
ναυαγοσωστικής 

εκπαίδευσης

Αυστηρές 
χρηματικές ποινές 

σε φορείς 
που δεν 

τοποθετούν 
ναυαγοσώστες 

σε παραλίες που 
προβλέπεται  
από τον νόμο
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ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΏΝ ΘΑΛΑΣΣΙΏΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΏΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

To  Safe Water Sports σε συνερ-
γασία με τις Λιμενικές Αρχές ανα-
πτύσσουν κοινές πρωτοβουλίες 
για την ενίσχυση της ασφάλειας 
στη θάλασσα και τη μείωση των 
πνιγμών και ατυχημάτων. Ο Οργα-
νισμός ανέπτυξε και παραχώρησε 
ειδικό λογισμικό για την ψηφιακή 
διενέργεια των ελέγχων σε ναυ-
αγοσώστες παραλιών, επαγγελ-
ματίες, επιχειρήσεις θαλασσίων 
μέσων αναψυχής κλπ.  Με την ανα-
βάθμιση αυτή, οι έλεγχοι γίνονται 
με την χρήση φορητής συσκευής 
(tablet) και τα στελέχη του Λιμενι-
κού Σώματος έχουν online πρόσβα-
ση σε όλες τις πληροφορίες που 
χρειάζονται, ενώ τυχόν παραβά-
σεις καταγράφονται σε πραγματικό 
χρόνο. Η προμήθεια των πρώτων 
απαιτούμενων φορητών συσκευών 

έγινε με την συνδρομή του Υπουρ-
γείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με 
την αναβάθμιση αυτή, καταργείται η 
γραφειοκρατία, οι έλεγχοι γίνονται 
στοχευόμενοι, απλούστεροι, ταχύ-
τεροι και περισσότερο αποτελεσμα-
τικοί. Το όραμα του Υπουργείου και 
του Safe Water Sports είναι η δημι-
ουργία των καλύτερων δυνατών 
πρακτικών, ικανών να καταστούν 
πιλότος τόσο για την Ευρώπη, όσο 
και σε παγκόσμιο επίπεδο για την 
προστασία της ανθρώπινης ζωής 
στην θάλασσα.

Η αναβάθμιση και ο εμπλουτι-
σμός του Πληροφοριακού Συστή-
ματος της Λιμενικής Αστυνομίας 
που έχει αναπτύξει και δωρίσει 
το Safe Water Sports, υλοποιήθη-
κε με την ευγενική χορηγία της 
Alpha Bank.

Αλλαγή τρόπου 
εξετάσεων ώστε 

να αυξηθεί  
ο αριθμός των 

ναυαγοσωστών 
που θα 

αποφοιτούν 
 κάθε χρόνο

Αύξηση ελάχιστου 
ωραρίου 

ναυαγοσωστικής 
κάλυψης κατά 1 

ώρα  (10:00-16:00) 
και δυνατότητα των 
τοπικών επιτροπών 

για περαιτέρω 
αύξηση

Αλλαγή των 
προϋποθέσεων 

των παραλιών που 
πρέπει να έχουν 
ναυαγοσώστη 

ώστε να αυξηθεί 
η ναυαγοσωστική 

κάλυψη

Το γραφείο «Ψηφιακής 
διαχείρισης θαλάσσι-
ων δραστηριοτήτων 
και ασφάλειας στη 
θάλασσα», ένα ειδι-
κό γραφείο εντός 
της Διεύθυνση Λιμε-
νικής Αστυνομίας του 

Υπουργείου Ναυτιλίας 
δημιουργήθηκε και 
στελεχώθηκε προκει-
μένου να υποστηρι-
χτούν οι αυξημένες 
απαιτήσεις λειτουρ-
γίας και επιχειρησια-

κής υποστήριξης του 

Πληροφοριακού Συστήματος των 
λιμεναρχείων (που έχει παρα-
χωρήσει το Safe Water Sports) 
καθώς και των ενημερωτικών 
δράσεων που υλοποιούν οι λιμε-
νικές αρχές σε όλη τη χώρα (σε 
σχολεία, δήμους κλπ.) σε συνερ-
γασία με τον Οργανισμό.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΏΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
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Safe Water Sports  
mobile app

Το Safe Water Sports, ανέπτυξε μια ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα ενημέρωσης των πολιτών, που είναι σήμε-
ρα 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 σήμε-
ρα μπορεί εύκολα, με το πάτημα ενός πλήκτρου, να 
ενημερωθεί για:
 ΟΛΕΣ και ΜΟΝΟ τις νόμιμες επιχειρήσεις εκμίσθω-
σης 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 ασφά-
λειας (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 επι-
τρέπεται 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 δρα-
στηριότητα στη θάλασσα.
 Τον καιρό σε κάθε περιο-

χή που γίνονται θαλάσσια 
σπορ.

 Τα ημερόπλοια
 Πολλές άλλες πληρο-
φορίες που σχετίζο-
νται έμμεσα ή άμεσα 
με δραστηριότητες 
στην θάλασσα και 
το νερό.
Επίσης οι πολίτες 
μπορούν μέσω των 
κινητών τους και της 
εφαρμογής (app) 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Από το 2018, τo Safe Water Sports έχει υπο-
γράψει 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 μνημο-
νίου ο Οργανισμός έχει δωρίσει το Πληροφορι-
ακό Σύστημα που έχει αναπτύξει προκειμένου 
αυτό να χρησιμοποιηθεί από την Λιμενική Αστυ-
νομία της Κύπρου.
Παράλληλα, σε συνεργασία και με τον ΚΟΤ, το 

Safe Water Sports app εμπλουτίστηκε με πλη-
ροφορίες 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 επι-
σκέπτες της.
Σε συνεργασία με την Γαλλική πρεσβεία και το 

Γαλλικό Ινστιτούτο το Safe Water Sports ανα-
πτύσσει κοινές πρωτοβουλίες που στοχεύουν 
στην ενημέρωση του γαλλόφωνου πληθυσμού 
που ζει ή επισκέπεται την Ελλαδα καθώς και 
στην ανάπτυξη της συνεργασίας και του διαλό-
γου με φορείς και Οργανισμούς που λειτουργούν 
στην Γαλλία. Η τελευταια έκδοση του Safe Water 
Sports λειτουργεί πλέον και στην γαλλική γλώσ-
σα, 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 παραμο-
νή τους στην Ελλάδα, ώστε να απολαμβάνουν 
τη θάλασσα και τα σπορ με ασφάλεια.

Σε συνεργασία με τη Βρετανική Πρεσβεία, 
το Safe Water Sports ενημερώνει Βρετανούς 
πολίτες της χώρας μας αλλά και τουρίστες για 
την ασφάλεια στο νερό μέσα από τα επίσημα 
κοινωνικά δίκτυα της Πρεσβείας. Toν Ιούλιο 
του 2020, η Βρετανική Πρεσβεία μαζί με το 
Safe Water Sports διοργάνωσαν διαδικτυακή 
εκδήλωση με την παρουσία του Υπουργού Ναυ-
τιλίας, κου. Γιάννη Πλακιωτάκη, όπου συζήτη-
σαν τις κοινές τους δράσεις για ένα ασφαλές 
καλοκαίρι στις ελληνικές θάλασσες. 



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.

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 ηλε-
κτρονικής 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 υπη-
ρεσίες ασφαλείς για τους πολίτες.
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Αν κατά τη διάρκεια του μπάνιου αισθανθώ οποιοδήποτε σύμπτωμα (π.χ. κράμπες, 
ζάλη) ζητάω βοήθεια από όποιον βρίσκεται κοντά μου και προσπαθώ να βγω ήρεμα 
και αργά από το νερό, διατηρώντας την ψυχραιμία μου.

Με την αιγίδα του 
Υπουργείου Ναυτιλίας & 
Νησιωτικής Πολιτικής, του 
Λιμενικού Σώματος, την αρωγή 
και τη στήριξη του Υπουργείο 
Υγείας και τέλος με την ευγενική 
υποστήριξη του Κοινωφελούς 
Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και 
του Πλωτού Μουσείου Νεράιδα, η 
νέα καμπάνια του Safe Water Sports 
για την ασφάλεια στη θάλασσα των 
ανθρώπων της 3ης ηλικίας, αποτελείται 
από μια σειρά συμβουλών για την 
ασφαλή κολύμβηση και παραμονή 
στη παραλία. Οι σημαντικότερες από 
αυτές είναι:

ΕΝΗΜΕΡΏΤΙΚΗ 
ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ  
ΤΏΝ ΑΤΟΜΏΝ  
3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

1

2

10

11

3

4

5

6

7

8

9

Κολυμπάω πάντα υπό την επίβλεψη ναυαγοσώστη ή με φίλο αλλά καλό κολυμβητή

Kολυμπάω πάντα παράλληλα με την ακτή και όχι μέχρι εξάντλησης.

Δεν κολυμπάω όπου δεν πατάω.

Όταν πάω βαθιά έχω πάντα ένα πλευστό 
μέσο (μακαρόνι, σωσίβιο, κ.λπ.).

Μέσα στο νερό κινδυνεύω από υποθερμία 
– Έξω από το νερό κινδυνεύω από 
αφυδάτωση και θερμοπληξία

Δεν κολυμπάω μετά 
από φαγητό ή ποτό.

Εάν έχω χρόνια προβλήματα υγείας 
συμβουλεύομαι το γιατρό μου πριν 
κολυμπήσω.

Γνωρίζω σε συνεννόηση με το γιατρό 
μου εάν παίρνω φάρμακα για τα οποία 
χρειάζονται ιδιαίτερες προφυλάξεις 
ή πρέπει να τροποποιηθούν.

Πριν μπω στο νερό δεν τρέχω, αλλά 
μπαίνω προοδευτικά και βρέχω το 
πρόσωπό μου για αρχή.

Δεν βγαίνω ή μπαίνω απότομα στο νερό, αλλά προοδευτικά 
και με στάσεις.
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΏΣΗΣ ΠΟΛΙΤΏΝ

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 πρωτα-
θλητές του υγρού στίβου. 

Το οπτικοακουστικό αυτό υλικό 
αποτελεί  μέρος του εκπαιδευτικού 
περιεχομένου που χρησιμοποιείται 
στα πλαίσια του εγκεκριμένου από 
το Υπουργείο Παιδείας προγράμμα-
τος του Safe Water Sports με πολύ 
καλά αποτελέσματα και θετικές αξι-
ολογήσεις, τόσο από τους μαθητές 
που το παρακολουθούν όσο και τους 
εκπαιδευτικούς των σχολείων που 
παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα. 

ΕΝΗΜΕΡΏΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
Η σήμανση των παραλιών της χώρας 
μας αποτελεί ένα μέσο για την ενη-
μέρωση 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 εικο-
νογραφηθούν με ελληνική και ξένη 

επεξήγηση και να είναι εύκολα ανα-
γνωρίσιμοι.

Σήμερα οι πινακίδες του Safe 
Water Sports είναι τοποθετημέ-
νες σε: 3 παραλίες του Δήμου 
Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη, 7 παρα-
λίες του Δήμου Σαρωνικού Αττικής 
(Α. Νικόλαος Λαγονησίου, Γαλά-
ζια Ακτή, Σαρωνίδα, Μαύρο Λιθά-
ρι, 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.

ΕΝΗΜΕΡΏΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ 
Aegean Airlines
Aπό το καλοκαίρι του 2019 το Safe 
Water Sports  ‘’πετάει’’ μαζί με την 
Aegean Airlines μέσα από το ειδικά 
σχεδιασμένο για παιδιά, ψυχαγωγι-
κό-ενημερωτικό φυλλάδιο δραστη-
ριοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει μια 
σειρά από παιχνίδια για την ασφά-
λεια στο νερό και τη θάλασσα και 
είναι διαθέσιμο σε ελληνικά & αγγλι-
κά, στις πτήσεις εσωτερικού/εξωτερι-
κού. Eπίσης, όλοι οι επιβάτες έχουν 
τη δυνατότητα να ενημερωθούν για 
τη δωρεάν εφαρμογή Safe Water 
Sports app μέσα από την ειδικά δια-

ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
Χάλκινη Ολυμπιονίκης Ιστιοπλοΐας

ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΏΤΗΣ
Αργυρός Ολυμπιονίκης κολύμβησης 
στα 10 χλμ. ανοιχτής θάλασσας

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ  
Αργυρή Ολυμπιονίκης Υδατοσφαίρισης

ΜΑΛΚΟΓΕΏΡΓΟΥ, ΤΣΟΛΑ,
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙΏΤΗ, 
Συγχρονισμένη κολύμβηση

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΥΜΏΝΑΚΟΣ
Παγκόσμιος Πρωταθλητής κολύμβησης

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΛΥΤΑΣ 
Πρωταθλητής θαλασσίου σκι

ΑΝΤΏΝΗΣ ΤΣΑΠΑΤΑΚΗΣ
Παραολυμπιονίκης κολύμβησης

ΓΙΏΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑΚΗΣ 
Παγκόσμιος πρωταθλητής  
ελεύθερης κατάδυσης

ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ 
Χρυσός Ολυμπιονίκης Windsurfing

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ 
Ολυμπιονίκης Υδατοσφαίρισης
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700.000
αλληλεπιδράσεις 

στα 
social media

μορφωμένη καταχώρηση στο περιο-
δικό της Aegean, το οποίο διατίθεται 
κατά τη διάρκεια των πτήσεων.

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
Το Safe Water Sports συνεργάζε-
ται με ακτοπλοϊκές εταιρείες όπως 
η Minoan, Hellenic Seaways, Blue 
Star Ferries και Seajets με στό-
χο καθημερινά την διανομή ενη-
μερωτικών φυλλαδίων στα πλοία 
όλων των γραμμών. Η προβολή του 
έργου και σκοπού του Οργανισμού 
γίνεται επίσης μέσω ειδικών αφιε-
ρωμάτων στα περιοδικά των εται-
ρειών, αναρτήσεις στα κοινωνικά 
δίκτυα και την προβολή ενημερω-
τικών βίντεο του Οργανισμού στις 
οθόνες των πλοίων κ.λ.π. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ
ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. (διανο-
μή ενημερωτικών φυλλαδίων Safe 
Water Sports app)
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ (διανομή ενημερω-
τικών φυλλαδίων Safe Water Sports 
app στους 11 Σταθμούς Εξυπηρέτη-
σης Αυτοκινητιστών κατά μήκος του 
αυτοκινητόδρομου) 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΏΝ «ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
Aπό το 2018 ο Διεθνής Αερολιμένας 
Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» 
δίνει τη δυνατότητα στον Οργα-
νισμό να ενημερώνει όλους τους 
τουρίστες, Έλληνες και ξένους, πριν 
την επιβίβασή τους στο αεροσκά-
φος με προορισμό τα πολυάριθμα 
νησιά μας, για το Safe Water Sports 
app και τη χρήση του. Ειδικά εκπαι-
δευμένες 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 περι-
λαμβάνει. 

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 πλατ-
φόρμας μέσα από το περιοδικό του 
Αεροδρομίου, 2Board.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
ΜΕ ΤΗΝ INTERBUS
Ο οργανισμός συνεργάζεται με 
την υπαίθρια εταιρεία διαφήμισης, 
Interbus, για την προβολή ενημε-
ρωτικών αφισών σχετικά με το Safe 
Water Sports app, σε εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους του Αερο-
δρομίου.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΠΑΤΑΚΗΣ, DPAM (τοποθέτηση ενη-
μερωτικών φυλλαδίων Safe Water 
Sports app), Κωτσόβολος (προβο-
λή 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 προϊό-
ντων για τα φαρμακεία), Μουστά-
κας (προϊόντα Safe Water Sports by 
Arena σε καταστήματα παιχνιδιών 
Μουστάκας)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ

downloads του Safe Water Sports App

70.000

Κάθε χρόνο ο Οργανισμός Safe 
Water Sports καταφέρνει μέσα 
από ενημερωτικές δράσεις 
με στόχο την ασφάλεια στη 
θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ 
να ενημερώνει: 

 40.000 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.
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ΠΡΟΣΕΧΏ - ΜΑΘΑΙΝΏ -  
ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ
Σε συνεργασία με το Λιμενικό 
Σώμα Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας 
και το Υπ. παιδείας, ο Οργανισμός 
σχεδιάσε πρόγραμμα ενημερωτι-
κών διαλέξεων στα σχολεία όλης 
της χώρας με την ονομασία ΠΡΟ-
ΣΕΧΩ – ΜΑΘΑΙΝΩ – ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ. 
Η ενημέρωση αυτή, η οποία έχει 
ως βασικό αντικείμενο την παρου-
σίαση των κανόνων ασφάλειας για 
τη θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ, 
αφορά τους μαθητές Δημοτικών 
και Γυμνασίων και πραγματοποι-
είται την περίοδο Μάρτιο – Ιούνιο 
του σχολικού έτους σε πανελλαδι-
κή κλίμακα.
Για τον ανασχεδιασμό του ενημε-
ρωτικού προγράμματος, η ομάδα 
εκπαιδευτικών του Safe Water 
Sports εργάστηκε εθελοντικά και 
παρέδωσε στο Λιμενικό Σώμα τους 
κανόνες που πρέπει να παρουσιά-
ζονται στα παιδιά (ανάλογα με την 
ηλικία τους) για την ασφάλεια στη 
θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ, 
εκπαιδευτικά video, διαδραστικά 
power points, animations και quiz, 

ώστε η ενημέρωση να είναι αποτε-
λεσματική και στοχευμένη.
Μέρος του εκπαιδευτικού υλι-
κού είναι και μια ειδική σειρά 
inspirational videos που δημιουρ-
γήσαμε και στα οποία συμμετέχουν 
οι Ν. Κακλαμανάκης, Σ. Γιαννιώτης, 

Χ. Αφρουδάκης, Σ. Παπαδοπού-
λου, Α. Καραπατάκη, Ν.Πλυτάς, Σ. 
Μαλκογεώργου, Ε. Παπάζογλου, Ε. 
Πλατανιώτη, Αθ. Τσολά, ο Γ. Πανα-
γιωτάκης, 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.

Βράβευση από την Ακαδημία Αθηνών
Τα βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών για το 2019 απο-
νεμήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης 19 Δεκεμβρίου 
στην ετήσια Πανηγυρική Συνεδρία του ανώτατου 
πνευματικού ιδρύματος της χώρας. 
Ύψιστη τιμητική διάκριση για τον Πρόεδρο και Ιδρυ-
τή 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.

Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος Safe 
Water Sports υπό την αιγίδα του Προέδρου της 
Δημοκρατίας
To εκπαιδευτικό πρόγραμμα Safe Water Sports 
παρουσιάστηκε το 2018 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. 
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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 ασφά-
λειά τους στην παραλία, το κολυμ-
βητήριο, τη θάλασσα, τα θαλάσσια 
σπορ και τις λοιπές δραστηριότητες 
αναψυχής που γίνονται σε αυτή. 
Το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα, το οποίο είναι εγκεκριμένο 
από το Υπουργείο Παιδείας για την 
πρωτοβάθμια εκπαίδευσης, περι-
λαμβάνει 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 θεματική 

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 ειδι-
κό αναμνηστικό δίπλωμα. 

Το πρόγραμμα αυτό θα υλοποι-
είται σε κάθε μια από τις 13 Περι-
φέρειες της χώρας. ο αρχηγός της 
ομάδας της κάθε Περιφέρειας που 
υλοποίησε τις περισσότερες δρα-
στηριότητες, μαζί με τον επικεφα-
λής εκπαιδευτικό, θα επιλέγονται 

για να συμμετάσχουν στο ετήσιο Συνέδριο των «Θαλασ-
σοφυλάκων» που θα συνεδριάζει μια φορά τον χρόνο 
στην Αθήνα.

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

 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.



 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. 

 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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Η ασφάλεια στο νερό στο 
επίσημο σχολικό ωρολόγιο 
πρόγραμμα 

Με απόφαση του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του 
Υπουργείου Παιδείας, το εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα «Ασφάλεια στη 
θάλασσα, στα θαλάσσια σπορ και 
στο κολυμβητήριο» του Safe Water 
Sports εντάχθηκε από το 2020 στο 
επίσημο ωρολόγιο πρόγραμμα της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στα 
σχολεία μέσω της «Πλατφόρμας 21 
- Εργαστήρια Δεξιοτήτων» , στην 
κατηγορία:
Ζω καλύτερα – Ευ Ζην ------>  Αυτο-
μέριμνα, Ασφάλεια και Πρόληψη, 
Οδική ασφάλεια
Το πρόγραμμα απευθύνεται στην 
Β΄, Γ’, Δ’ και ΣΤ’ του δημοτικού σχο-
λείου και συνοδεύεται από βιβλία 
μαθητών για κάθε τάξη και εγχει-
ρίδιο για τους εκπαιδευτικούς. Το 
πρόγραμμα θεματικά περιλαμβάνει 
τους βασικούς κανόνες ασφάλειας 
στο υδάτινο περιβάλλον μέσα από 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες και 
παιχνίδια προσαρμοσμένα στις ηλι-
κίες των παιδιών που απευθύνεται.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 
Safe Water Sports όπως και όλα τα 
άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα/

υλικά, που υποβλήθηκαν, αξιολογή-
θηκαν από ειδική ερευνητική ομάδα 
του ΙΕΠ, ώστε να σχεδιαστεί πρό-
γραμμα σπουδών για κάθε θεματικό 
κύκλο/εργαστήριο, διαβαθμισμένο 
ηλικιακά, και να συγκροτηθεί μια 
ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα 
ανοικτών προγραμμάτων σπουδών 
για τις δεξιότητες του 21ου αιώνα 
(Πλατφόρμα 21+). Πρόκειται για μία 
πρώτη ουσιαστική προσπάθεια να 
καθιερωθεί η χρήση πολλαπλών 
πηγών και μέσων, με απώτερο στόχο 

την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 
και της συγκριτικής ανάλυσης. Η 
διδασκαλία θα γίνεται από εκπαι-
δευτικούς που θα έχουν ολοκληρώ-
σει την εκάστοτε επιμόρφωση.
Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, εντάσ-
σονται στο υποχρεωτικό, εβδομα-
διαίο ωρολόγιο πρόγραμμα από το 
Σεπτέμβριο του 2020, με κεντρικό 
στόχο οι μαθητές να εφοδιαστούν 
με δεξιότητες ζωής, ήπιες δεξιότη-
τες και δεξιότητες ψηφιακού γραμ-
ματισμού.
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2Ο Συνέδριο Θαλασσοφυλάκων

Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε το 2ο Συνέδριο 
Θαλασσοφυλάκων του μη-κερδοσκοπικού Οργανισμού Safe Water 
Sports, διαδικτυακά μέσα από το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα με την υποστή-
ριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, υπό τη διαδικτυακή 
παρουσία της Υφυπουργού Παιδείας, κας. Σοφίας Ζαχαράκη.  Για δεύτερη 
συνεχόμενη χρονιά, στο Συνέδριο συμμετείχαν μαθητικές αποστολές 
σχολείων από Ελλάδα και πλέον και από την Κύπρο,  που υλοποίησαν 
με μεγάλη επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Safe Water Sports. 
Κάθε μια από τις 13 περιφέρειες της χώρας εκπροσωπήθηκε με μια του-
λάχιστον σχολική αντιπροσωπεία, γεγονός που αποδεικνύει την μεγάλη 
απήχηση που έχει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα την σχολική χρονιά που 
πέρασε. Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού Συνεδρίου, παρουσιάστηκαν 
οι εργασίες των μαθητών για τη σχολική χρονιά 2019-2020, τα διαδρα-
στικά εκπαιδευτικά παιχνίδια του Οργανισμού με τη χρήση της τεχνο-
λογίας καθώς και τα οφέλη που τα παιδιά αποκόμισαν συμμετέχοντας 
στο πρόγραμμα. Επίσης, δόθηκε η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς  να 
ανταλλάξουν εμπειρίες, σχόλια και παρατηρήσεις που θα έχουν σαν 
στόχο την περαιτέρω βελτίωση του προγράμματος.

Το Safe Water Sports διοργανώνει στις εγκαταστάσεις του (Κονί-
τσης 11Β, Μαρούσι, Αθήνα) κάθε εβδομάδα ένα πρωτοποριακό και 
καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (εγκεκριμένο από το Υπουργείο 
Παιδείας), πλήρως ψηφιακό και διαδραστικό, με θέμα την ασφά-
λεια των παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο κολυμβητήριο, τη 
θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ. Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα 
να συμμετάσχουν σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες που γίνονται 
με την χρήση της τεχνολογίας και της πληροφορικής, με στόχο να 
κατανοήσουν καλύτερα τις βασικές γνώσεις που χρειάζονται ώστε 
να απολαμβάνουν το νερό και τη θάλασσα με ασφάλεια.
Η συμμετοχή σχολικών μονάδων σε αυτό είναι εντελώς δωρεάν 
χάρη στην υποστήριξη του προγράμματος «Μικροί Ήρωες» και της 
Stoiximan.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού
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Εκπαιδευτική βαλίτσα
Το διαδραστικό παιχνίδι, ειδικά για τις μικρές ηλικίες, είναι το πιο 
αποδοτικό μέσο για την εκπαίδευση. Για τον λόγο αυτό, ο Οργα-
νισμός δημιούργησε μια «εκπαιδευτική βαλίτσα» εγκεκριμένη από 
το Υπουργείο Παιδείας, που περιλαμβάνει παιχνίδια με Playmobil 
(αναπαράσταση παραλίας και θαλάσσιων δραστηριοτήτων), κάρ-
τες 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 φα-
ντασία 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 εκπαιδευ-

τική βαλίτσα είναι 
κατάλληλη για 
σχολεία, παιδικές 
κατασκηνώσεις, 
ξενοδοχεία, κο-
λυμβητήρια κ.λπ.
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17

Παιδικό Παραμύθι και CD 
Το Safe Water Sports προκειμένου 
να προσεγγίσει περισσότερα παι-
διά 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 Οργανι-
σμού, 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’’!

Academy (e-learning) 
Το Safe Water Sports δημιούργησε μια εξ’ αποστάσεως online πλατφόρμα 
εκπαίδευσης, η οποία περιλαμβάνει ενημερωτικά και εκπαιδευτικά προ-
γράμματα ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά. Μέσω της πλατφόρμας μπορεί 
κάποιος να αποκτήσει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Οργα-
νισμού 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-εκπαί-
δευση 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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ΕΝΗΜΕΡΏΤΙΚΑ –  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Το Safe Water Sports σε συνεργασία με την τοπική 
αυτοδιοίκηση (δήμους) λειτουργεί κάθε καλοκαίρι 
ενημερωτικά - εκπαιδευτικά κέντρα σε παραλίες με 
στόχο την εκπαίδευση των μικρών φίλων μας σε θέματα 
σχετικά με την ασφάλειά τους στη θάλασσα και τα 
θαλάσσια σπορ, μέσα από το παιχνίδι και την ψυχαγωγία. 
Από το 2017 που ξεκίνησε η πρωτοβουλία αυτή έχουν 
δημιουργηθεί τρία τέτοια κέντρα στις παραλίες: Μικρό 
Καβούρι (Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης), στην 
παραλία Δήλεσι (Δήμος Τανάγρας), και στην παραλία 
Καλό Λιβάδι (Δήμος Μυκόνου).
Τα ενημερωτικά κέντρα λειτουργούν καθημερινά την 
καλοκαιρινή περίοδο από τις 11.00 έως τις 18.00.  Στα 
ειδικά διαμορφωμένα εκπαιδευτικά-ενημερωτικά 
κέντρα του Safe Water Sports τα παιδιά έχουν την 
ευκαιρία να συμμετέχουν στις δραστηριότητες όπως: 
παιχνίδι στόχου, μουσικές μαξιλάρες, δημιουργία 
βραχιολιών και κατασκευών, ζωγραφική, bingo, παιχνίδι 
μνήμης, επιτραπέζια παιχνίδια, βρες τα λάθη κ.ά., με 
στόχο πάντα την κατανόηση και εμπέδωση των κανόνων 
ασφαλείας στη θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ.
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Συνολικά, 39 (να βάλουμε το σωστό νούμερο του 2019)  επιχειρήσεις θαλάσ-
σιων 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 (Σαντορί-
νη), 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, δεξιό-
τητες 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 εξειδι-
κευμένο Ελληνικό Ιδιωτικό Σχήμα Ελέγχου Συμμόρφωσης για τη Σήμανση και την Προ-
βολή 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 ανα-
ψυχής, όπως το ''Water Sports Certified Quality'' της TUV Austria Hellas, συμμετέχει 
στην μοριοδότηση για την κατάταξη κάθε ξενοδοχείου με βάση τα αστέρια.

Το Safe Water  Sports σε 
συνεργασία με την TÜV 
AUSTRIA HELLAS, ως ανε-
ξάρτητος φορέας ελέγ-
χου 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 Πιστοποί-
ησης για Επιχειρήσεις Εκμί-
σθωσης Θαλάσσιων Σπορ 
(ΕΕΘΣ), βάσει του οποίου, 
οι αντίστοιχες επιχειρήσεις 
μπορούν να πιστοποιηθούν, 
εφόσον πληρούν συγκεκρι-
μένες προδιαγραφές ασφά-
λειας και να λάβουν το Σήμα 
Ποιότητας “Watersports 
Certified Quality”. Το Water 
Sports Certified Quality δίνει 
έμφαση στις λειτουργικές 
απαιτήσεις για τις επιχειρή-
σεις εκμίσθωσης θαλάσσιων 
σπορ και μέσων αναψυχής, 
με επίκεντρο την ποιότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσι-
ών και την εξυπηρέτηση των 
πελατών τους.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΏΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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ΚΕΔΕ 

Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγρά-
φη με την Κεντρική Ένωση Δήμων 
Ελλάδος (ΚΕΔΕ), τον Εθνικό Σύν-
δεσμο Ναυαγοσωστών Ελλάδος 
(ΕΣΝΕ) και το Safe Water Sports 
το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη 
κοινών δράσεων για την μείωση 
των πνιγμών και ατυχημάτων στη 
θάλασσα. 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε η εκδήλωση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 
σε συνεργασία με το Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης και το μη 
κερδοσκοπικό Οργανισμό  «Safe 
Water Sports» με θέμα την “Εκπαί-
δευση - Ενημέρωση -Πρόληψη για 
την ασφάλεια στη θάλασσα’’ στο 
δημοτικό θέατρο «Σοφία Βέμπο» 
στις 12 Ιουνίου 2020, παρουσία 
του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου 
Μητσοτάκη, του Υπουργού Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κου. 
Γιάννη Πλακιωτάκη, του Υπουργού 
Υγείας, κου. Βασίλη Κικίλια, του 
Υπουργού Τουρισμού, κου. Χάρη 
Θεοχάρη και της Υφυπουργού 

Παιδείας, κας. Σοφίας Ζαχαρά-
κη. Κατά τη διάρκεια της εκδή-
λωσης τονίστηκε η σημασία και η 
σπουδαιότητα της ασφάλειας των 
πολιτών στο υδάτινο περιβάλλον. 
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε και 
ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, 
«απαιτείται να αντιμετωπίζουμε την 
θάλασσα με τον απαραίτητο σεβα-
σμό, τον οποίο πρέπει να δείχνουν 
όχι μόνο όσοι κολυμπάνε αλλά 
και όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στο χώρο των 
θαλασσίων σπορ και πως θα είμα-
στε εξαιρετικά αυστηροί με όσους 
παραβιάζουν την κείμενη νομοθε-
σία σχετικά με την ασφάλεια στην 
θάλασσα.»

Υπουργείο  Αθλητισμού  

Μνημόνιο συνεργασίας υπε-
γράφη μεταξύ του Safe Water 
Sports και του Υπουργείου 
Αθλητισμού για την ευαισθη-
τοποίηση της κοινωνίας, την 
πρόληψη & την ασφάλεια στις 
υδάτινες αθλητικές δραστηρι-
ότητες. Το Safe Water Sports 
συμμετέχει στη δράση ‘’Ζήσε 
αθλητικά’’, όπου καταξιωμένοι 
αθλητές του υγρού στίβου, θα 
ενημερώνουν και θα δίνουν 
τις δικές τους συμβουλές για 
την ασφάλεια στο νερό αλλά 
και σε θέματα εκπαίδευσης 
μαθητών στα σχολεία. 

Επίσης, σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Αθλητισμού 
καθιερώθηκε η τακτική απο-
στολή πληροφοριών από την 
ΓΓΑ στο Υπουργείο Ναυτιλί-
ας, προκειμένου να γίνουν πιο 
αποτελεσματικοί οι έλεγχοι 
σχετικά με τα προσόντα του 
απασχολούμενου προσωπικού 
σε επιχειρήσεις θαλασσίων 
σπορ. Πρόκειται για την πρώ-
τη φορά τα τελευταία πέντε 
χρόνια που καθιερώθηκε η 
συνεργασία και ανταλλαγή 
πληροφοριών. 

Εκδήλωση του SWS παρουσία  
του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη
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Το Υπουργείο Τουρισμού σε συνερ-
γασία με το Safe Water Sports 
πραγματοποίησε νομοθετική ρύθ-
μιση ναυαγοσωστικής κάλυψης 
ξενοδοχείων (νομοσχέδιο καταδυ-
τικού τουρισμού) στο οποίο  μεταξύ 
άλλων προβλέπεται:
 Για πρώτη φορά να γίνεται υποχρε-
ωτική η φυσική παρουσία ναυαγο-
σώστη στις πισίνες ξενοδοχείων με 
βάθος μεγαλύτερο του 1,5 μέτρου. 
 Οι ναυαγοσώστες των ξενοδοχεί-
ων να είναι υποχρεωτικά πτυχιού-
χοι των αναγνωρισμένων σχολών 
ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης της 
χώρας με συγκεκριμένες προϋπο-
θέσεις εκπαίδευσης.

Μνημόνιο συνεργασίας υπεγρά-
φη μεταξύ του Safe Water Sports 
και του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη και παράλληλα με την 
Ελληνική Αστυνομία, παρουσία 
του Υφυπουργού Προστασίας του 
Πολίτη κ. Ελευθέριου Οικονόμου, 
του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστρά-
τηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη και του 
Προέδρου του SafeWaterSports κ. 
Παναγιώτη Πασχαλάκη για το θέμα 
της ασφάλειας των πολιτών στο 

υδάτινο περιβάλλον της χώρας. Το 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
σύλλεξε και καταχώρησε στοιχεία 
στο Παρατηρητήριο Ατυχημάτων 
του Safe Water Sports σχετικά 
με τους πνιγμούς στα εσωτερικά 
ύδατα (λίμνες, ποτάμια, κολυμ-
βητικές δεξαμενές κ.ά.), ώστε να 
αποτελέσει το κεντρικό εργαλείο 
στη χάραξη εθνικής στρατηγικής 
για τη μείωση των πνιγμών και των 
θανάτων στο υδάτινο περιβάλλον.

Υπουργείο Τουρισμού

Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Προστασίας  
του Πολίτη

Συνεργασία με ΕΟΔΥ
Ο ιδρυτής του «Safe Water Sports» 
κ. Παναγιώτης Πασχαλάκης και ο 
Πρόεδρος του Εθνικού Οργανι-
σμού Δημόσιας Υγείας κ. Παναγιώ-
της Αρκουμανέας, συμφώνησαν 
σε μία σειρά πρωτοβουλιών για την 
ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασ-
σα και τη μείωση των πνιγμών. Η 
συνεργασία με τον ΕΟΔΥ έχει ως 
σκοπό τη μείωση των ατυχημάτων 
και πνιγμών στις ελληνικές θάλασ-
σες.  Η σύμπραξη των δύο φορέων 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για 
ουσιαστική ενίσχυση της ασφά-
λειας στη θάλασσα, μία ασφάλεια 
που για πρώτη φορά μπαίνει σε 
γερές βάσεις μέσα από συγκεκρι-
μένες πρωτοβουλίες και πολλα-
πλές δράσεις: έλεγχοι και σήμανση 
σε παραλίες, αυστηροί κανόνες σε 
επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ,  ενη-
μέρωση  των πολιτών αναφορικά με 

την ασφάλεια και τη μορφολογία 
όλων των ελληνικών παραλιών, επι-
δημιολογική επιτήρηση των ατυχη-
μάτων σε υδάτινες δραστηριότητες, 
καθώς και μία ενημερωτική καμπά-
νια για την ασφάλεια στη θάλασσα 
των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, 
αποτελούν πλέον προτεραιότητες 
όχι μόνον του «Safe Water Sports» 
αλλά και πολλών ακόμη φορέων 
όπως του ΕΟΔΥ, του Υπουργείου 
Ναυτιλίας, της Διεύθυνσης Λιμε-
νικής Αστυνομίας του Λιμενικού 
Σώματος και του Υπουργείου Υγείας.
Η συνεργασία αυτή στηρίζεται στο 
ότι ο ΕΟΔΥ θα πραγματοποιήσει 

καμπάνια ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης,  θα ενημερώσει 
όλους τους Δήμους για την επι-
τακτική ανάγκη ανάπτυξης μιας 
σειράς πρωτοβουλιών, θα οργα-
νώσει διαδικτυακό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για το επιστημονικό 
προσωπικό των Λεσχών Φιλίας και 
των ΚΑΠΗ που παρέχουν υπηρεσί-
ες σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, 
θα φροντίσει για την ασφάλεια 
των παιδιών μας και θα καταβάλ-
λει κάθε προσπάθεια προκειμένου 
να γίνει σαφές ότι σ’ αυτή τη ζωή 
εκείνο που προέχει είναι η ασφά-
λεια όλων μας.

Συνεργασία με ΕΚΑΒ
Το Safe Water Sports συνεργάστη-
κε με την επιστημονική επιτροπή 
του ΕΚΑΒ για την  επιβεβαίωση 
των επιστημονικών δεδομένων 
την ενημερωτικής καμπάνιας των 
ανθρώπων της 3ης ηλικίας για την 
προστασία

Υπουργείο Υγείας



www.safewatersports.gr

Κονίτσης 11Β,  
Μαρούσι 15125, Αθήνα

ΧΟΡΗΓΟΙ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
ΔΩΡΗΤΗΣ

MEΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΝΙΓMΩΝ

Ενημερώσου. 
Έλεγξε.
Πρόσεξε. 
Απόλαυσε.

Mαΐου
11

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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