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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 την ασφάλειά 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.ό., 339 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
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Το Safe Water Sports  έχει  ανα-πτύ-
ξει και παραχωρήσει στο Λιμενι-
κό Σώμα, χωρίς κανένα απολύτως 
κόστος για το Ελληνικό Δημόσιο, 
ένα Ολοκληρωμένο Πανελλαδικό 
Πληροφοριακό Σύστημα Ελέγχων 
& Επιθεωρήσεων που αφορά μια 
μεγάλη γκάμα  δραστηριοτήτων που 
γίνονται στη θάλασσα.
Μέσω του συστήματος, που σήμερα 
λειτουργεί σε όλα τα λιμε-ναρχεία 
της χώρας καθώς και στην κεντρι-
κή υπηρεσία (Υπουργείο Ναυτιλίας – 
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος), τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, 
οι λιμενικές αρχές διαχειρίζονται, 
ηλεκτρονικά πλέον: 
• Όλες τις άδειες που εκδίδονται για 
τις επιχειρήσεις θαλασσίων σπορ και 
μέσων αναψυχής και άλλων επαγ-
γελματιών θαλασσίων δραστηριο-
τήτων
•Τη ναυαγοσωστική κάλυψη των 
παραλιών.
• Τους  ελέγχους και τις επιθε-ωρή-
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 ελέγ-
χους σε όλη την χώρα.
• Τη διαθεσιμότητα των ναυαγοσω-
στών στις παραλίες που είναι υπο-
χρεωτική η παρουσία τους.

Modules Πληροφοριακού
Συστήματος

 Άδειες επαγγελματιών
θαλασσίων δραστηριοτήτων 
• Ναυαγοσωστικής κάλυψης 

παραλιών
• Επιχειρήσεων θαλασσίων 

σπορ & μέσων αναψυχής
• Επιχειρήσεων καταδυτικών 

υπηρεσιών
• Επιχειρήσεων ενοικίασης 

μικρών ταχυπλόων

• Ημερόπλοιων και ημερήσιων 
ταξιδιών

 Μητρώα

• Παραλιών
• Λιμενικών αρχών
• Μαρινών & αλιευτ ικών 

καταφυγίων
• Ναυαγίων

 Σύστημα ελέγχων και
επιθεωρήσεων

• Επαγγελματιών θαλασσίων 
σπορ & δραστηριοτήτων ανα-
ψυχής

• Ιδιωτικών σκαφών αναψυχής

 Παρατηρητήριο Ατυχημάτων
στη θάλασσα

 Νομοθεσία

  Dashboard - Στατιστικά

Η επεξεργασία των πληροφοριών
γίνεται σε πραγματικό χρόνο (real
time), σε 24/7 βάση, πλήρως απο-
κεντρωμένα, χωρίς να απαιτείται
οποιαδήποτε επικοινωνία ή 
έγγραφο μεταξύ Κεντρικής Υπη-
ρεσίας 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 
περιλαμβάνει επίσης το Παρατη-
ρητήριο Ατυχημάτων, όπου 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 αναλάβει 
την μελέτη και επεξεργασία των 
δεδομένων του Παρατηρητηρί-
ου ώστε να χαραχτεί μια εθνική 
πολιτική ενίσχυσης της πρόληψης.

https://vimeo.com/675877173
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΏΤΟΒΟΎΛΙΕΣ

Το 2020 το Πληροφοριακό Σύστη-
μα απέκτησε νέες επιχειρησιακές 
δυνατότητες σχετικά με τον έλεγχο 
των επιχειρήσεων, των επαγγελμα-
τιών και των ιδιωτών, με τη χρήση 
ειδικού λογισμικού που ανέπτυξε και 
παραχώρησε ο Οργανισμός.
Οι έλεγχοι που πραγματοποιού-
νται σε ναυαγοσώστες, επιχειρή-
σεις θαλασσίων σπορ, επιχειρήσεις
ενοικίασης μηχανοκίνητων λεμβών
και ταχυπλόων μικρών σκαφών, σε
παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών,
αλλά και σε ιδιωτικά σκάφη ανα-
ψυχής, γίνονται με τη χρήση φορη-
τών συσκευών (tablet) και ειδικού
λογισμικού που αποτελεί μέρος του 
Πληροφοριακού Συστήματος Safe 
Water Sports.
Το ειδικό λογισμικό επιτρέπει
στους λιμενικούς τον ταχύ, ασφα-
λή, αποτελεσματικό και, κυρίως, επι-
τόπιο έλεγχο των επιχειρήσεων και 
επαγγελματιών που ελέγχουν, δια-
μορφώνοντας επιτόπου, ηλεκτρονι-
κά το δελτίο ελέγχου, εισάγοντας τα 
ευρήματά του τη στιγμή του ελέγχου 
και όχι με την επιστροφή τους στο 
γραφείο του. Με τον τρόπο αυτό ο 
έλεγχος αναφορικά με την τήρη-
ση των προβλεπόμενων μέτρων 
ασφαλείας είναι ψηφιακός, άμεσος, 
καθώς ο λιμενικός στην παραλία ή 
στη θάλασσα όπου βρίσκεται έχει 
online πρόσβαση σε όλες τις πλη-
ροφορίες που χρειάζεται για να τον
ολοκληρώσει, ενώ οι τυχόν παρα-
βάσεις καταγράφονται επίσης σε

πραγματικό χρόνο (real time). 'Ετσι
το λογισμικό παρακολουθεί τους 
διενεργούμενους ελέγχους σε όλη 
τη χώρα, εντοπίζει ενδεχόμενα κενά 
και διευκολύνει τον προγραμματι-
σμό της ελεγκτικής διαδικασίας για 
κάθε λιμεναρχείο.
Με το Πληροφορικό Σύστημα
αυτό αναβαθμίζεται κατακόρυφα
η επιχειρησιακή αποτελεσματικότη-

τα των ελέγχων που διενεργούν οι
λιμενικές αρχές, ενώ με την επιτό-
πια καταχώρηση των δελτίων ελέγ-
χου, απελευθερώνεται πολύτιμος
διοικητικός χρόνος και εξοικονο-
μούνται σημαντικοί πόροι.

Το λογισμικό των ψηφιακών

ελέγχων αναπτύχθηκε με την ευγενική 

χορηγία της Alpha Bank.

Το γραφείο «Ψηφιακής διαχείρι-
σης θαλάσσιων δραστηριοτήτων 
και ασφάλειας στη θάλασσα», 
ένα ειδικό γραφείο εντός της 
Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνο-
μίας του Υπουργείου Ναυτιλίας 
δημιουργήθηκε και στελεχώθηκε 
προκειμένου να υποστηριχτούν οι 
αυξημένες απαιτήσεις λειτουργίας 

και επιχειρησιακής 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.

Το Safe Water Sports προτείνει, 
συμμετέχει και συμβάλει συστη-
ματικά σε θέματα εκσυγχρονισμού 
του ευρύτερου θεσμικού πλαισίου 
σχετικά με την ασφάλεια στο υδά-
τινο περιβάλλον. Μέχρι σήμερα ο 
Οργανισμός συνέβαλε και συμμε-
τείχε ενεργά στις ακόλουθες σημα-
ντικές νομοθετικές και κανονιστικές 
πρωτοβουλίες:

 Στο ΠΔ 71/2020 του Υπουργεί-
ου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής (καθώς και το παλαιότερο ΠΔ 
30/2020) για την λειτουργία των 
σχολών ναυαγοσωστικής και την 
ναυαγοσωστική κάλυψη στις παρα-
λίες
 Στο Γενικό Κανονισμό Νο. 20  
(ΦΕΚ 30-5-2018) και του 2022 
(ΦΕΚ6543/21-12-2022), για τα 
θαλάσσια σπορ και μέσα αναψυχής, 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής
 Στο Νόμο 4688/2020 «Ειδικές 
μορφές τουρισμού, διατάξεις για 
την τουριστική ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις» του Υπουργείου Τουρι-
σμού &
 Στη θέσπιση της Εθνικής Ημέρα 
πρόληψης πνιγμών και θαλάσσιων 
ατυχημάτων (N. 4597/28-2-2019 του 
Ύπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής)

Σημαντικά σημεία Κανονισμών, ΠΔ
και νόμων που τέθηκαν σε ισχύ:

ΠΔ 30/2018, ΠΔ 71/2020 Σχολές
ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης,
χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη,
υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώ-
στη σε οργανωμένες ή μη παραλίες.
  Η υποχρεωτική ναυαγοσωστική
κάλυψη αφορά όλες τις πολυσύ-
χναστες παραλίες ανεξάρτητα από
τα αν έχουν ή όχι οικονομική εκμε-
τάλλευση.
  Ο χαρακτηρισμός μιας παραλί-
ας ως πολυσύχναστη γίνεται το 1ο
δεκαπενθήμερο του Αυγούστου,
κατόπιν αυτοψίας από ειδική επιτρο-
πή. Η επιτροπή αποφαίνεται για το 

αν μια παραλία είναι πολυσύχναστη, 
λαμβάνοντας, ενδεικτικά, υπόψη τη 
μέση ημερήσια προσέλευση τουλά-
χιστον τριακοσίων (300) λουόμε-
νων, σε μήκος ακτογραμμής μέχρι 
ενός χιλιομέτρου (ομοίως και για 
κάθε αντίστοιχο, μετά το πρώτο 
χιλιόμετρο, μήκος ακτογραμμής) 
κατά τις περιόδους αιχμής, τυχόν 
ατυχήματα που συνέβησαν κατά το 
παρελθόν, λόγους που ανάγονται 
στις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες 
κάθε περιοχής.

Αν η παραλία έχει μήκος άνω των
400 μέτρων και είναι πολυσύχνα-

στη, τότε απαιτείται η προσθήκη 
δεύτερου ναυαγοσώστη. Αν είναι 
άνω των 800 μέτρων, τότε απαιτεί-
ται η προ σθήκη τρίτου ναυαγοσώ-
στη κ.ο.κ.

Στην ειδική τριμελή επιτροπή συμ-
μετέχει ο εκπρόσωπος της τοπικής
λιμενικής αρχής, ο εκπρόσωπος της 
σχετικής Υγειονομικής Περιφέρειας 
και ο εκπρόσωπος του Δήμου.
  H υποχρεωτική ναυαγοσωστική
κάλυψη στις παραλίες από τρίμη-
νη διάρκεια άλλαξε σε τετράμηνη,
δηλαδή από την 1η Ιουνίου έως τις
30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
  Κάθε ναυαγοσώστης ελέγχει έκτα-
ση ακτής σε ακτίνα 200 μέτρων εκα-
τέρωθεν του βάθρου που βρίσκεται.
  Το ωράριο της ναυαγοσωστικής
κάλυψης των παραλιών επεκτάθη-
κε κατά μία ώρα, (από 10.30-17.30
-7ωρο σε 10:00- 18:00 - 8ωρο), με
παράλληλη πρόβλεψη οι αρμόδι-
ες κατά τόπους αρχές να έχουν τη 
δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης 
του ωραρίου.
  Αναβαθμίστηκε το πρόγραμμα
εκπαίδευσης των ναυαγο-
σωστών από τις σχολές.
   Ανα β α θ μ ί σ τ η κε 
και εμπλουτίστηκε 
ο εξοπλισμός που 
διαθέτουν οι ναυα-
γοσώστες στις 
παραλίες για τις 
διασώσεις και 
την παροχή πρώ-
των βοηθειών.

  Θεσπίστηκαν μεγάλα πρόστιμα σε 
περιπτώσεις μη τοποθέτησης των 
προβλεπόμενων από τον νόμο ναυ-
αγοσωστών στις παραλίες.

Γενικός Κανονισμός Λιμένων αριθμ. 
20 «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη 
και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυ-
χής» (έτη 2018, 2022)
 Υποχρεωτική παρουσία 2ου ατόμου 
(παρατηρητή) σε όλα τα ελκόμενα 
θαλάσσια μέσα αναψυχής.
 Αυξημένες απαιτήσεις προϋπηρε-
σίας για την έκδοση άδειας επιχεί-
ρησης θαλασσίων σπορ.
 Απαγόρευση διενέργειας θαλασσί-
ων σπορ και μέσων αναψυχής κάτω 
από συγκεκριμένες καιρικές συνθή-
κες (ένταση ανέμου).
  Καθορισμός συγκεκριμένων προ-
διαγραφών για σωσίβια, ελκόμενα
πνευστά μέσα αναψυχής, τεχνικά
χαρακτηριστικά ταχυπλόων σκαφών 
που έλκουν, μηχανών κλπ.
  Θεσπίστηκαν μεγάλα πρόστιμα σε
περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων 
των κανονισμών ασφαλείας.
  Νόμος 4688/2020 «Ειδικές μορ-
φές τουρισμού, διατάξεις για την
τουριστική ανάπτυξη και άλλες δια 
τάξεις» του Ύπουργείου Τουρισμού
  Για τα καταλύματα με περισσότε-
ρες από πενήντα (50) κλίνες και με 
βάθος μίας τουλάχιστον κολυμβητι-
κής δεξαμενής μεγαλύτερο από 1,5 
μέτρο, ο ναυαγοσώστης πισίνας, οφεί-
λει, κατά τις ώρες λειτουργίας της, να 
βρίσκεται σε ετοιμότητα στην πισίνα 
και να μην εκτελεί άλλη υπηρεσία.
 Αναβαθμίστηκε το πρόγραμμα 
εκπαίδευσης των ναυαγοσωστών 
πισίνας από τις σχολές.

 Αναβαθμίστηκε και εμπλουτί-
στηκε ο εξοπλισμός που δια-
θέτουν οι ναυαγοσώστες 
στις πισίνες των ξενοδοχεί-
ων για τις διασώσεις και 
τη παροχή πρώτων βοη-

θειών.
 Θεσπίστηκαν μεγάλα 
πρόστιμα σε περιπτώ-
σεις μη τοποθέτη σης 

των ναυαγοσωστών.
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Το Safe Water Sports ανέπτυξε και λειτουργεί σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Αστυ-
νομία, το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ», που συλλέγει, επεξεργάζεται και αναλύει τα στοιχεία που
αφορούν σε συμβάντα απώλειας ανθρώπινης ζωής και τραυματισμού στο υδάτινο περιβάλλον της χώρας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΤΎΧΗΜΑΤΏΝ

(θάλασσα και εσωτερικά ύδατα). Ο Οργανισμός έχει αναλάβει τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων 
καθώς και την ετήσια έκδοση της Έκθεσης του Παρατηρητηρίου με βάση την οποία χαράζεται η εθνική 
πολιτική που στοχεύει στην ενίσχυση της πρόληψης και τη μείωση των θανάσιμων και μη ατυχημάτων.
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Safe Water Sports  
mobile app

Το Safe Water Sports mobile app είναι

διαθέσιμο ΔΩΡΕΑΝ στο Apple Store και 

Google Play Strore. Για να κατεβάσετε την 

εφαρμογή στο κινητό σας χρησιμοποιήστε τους 

ακόλουθους συνδέσμους:

 

iPhone / iPad: http://apple.co/21rYZyx

Android: http://bit.ly/1UFT4kI 

Επιπλέον, η τελευταία έκδοση του Safe Water Sports mobile 
app περιλαμβάνει ένα μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που έχει 
αναπτυχθεί με τη 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 
θαλάσσια σπορ και να παίξουν διάφορα quizzes βάση αυτών που 
έμαθαν.
Αναφορικά με τη χρήση του website και του mobile app, για την
περίοδο 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2021, οι χρήστες συνολικά
ανήλθαν σε 68.000 και οι περίοδοι σύνδεσης σε περίπου 100.000.

οποία βάζει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την 
σωματική ακεραιότητα των πολιτών, ή και μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Οργανισμού, 
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 τις υπόλοιπες να βελτιωθούν, 
προσφέροντας ασφαλείς υπηρεσίες για τους
πολίτες.

LIFEGUARD RESCUE  
MOBILE APP

Ο μη-κερδοσκοπικός Οργανισμός Safe Water
Sports (SWS) και η Ένωση Σχολών Ναυαγοσω-
στικής Ελλάδος (ΕΣΝΕ), ένωσαν τις δυνάμεις 
τους με στόχο την καταγραφή και παρακολούθη-
ση, των διασώσεων και των περιπτώσεων παρο-
χής πρώτων βοηθειών από τους ναυαγοσώστες 
στις ελληνικές παραλίες. Το έργο, το οποίο απο-
τελεί παγκόσμια καινοτομία, σχεδιάστηκε ώστε 
να αξιοποιήσει τα σύγχρονα εργαλεία που προ-
σφέρει σήμερα η τεχνολογία και η πληροφορική.
Το Safe Water Sports ανέπτυξε ειδικό λογισμι-
κό για τις φορητές συσκευές που επιτρέπει την
εύκολη και άμεση καταγραφή και αποστολή των 
δεδομένων που σχετίζονται με τις διασώσεις και 
την παροχή πρώτων βοηθειών από τους ναυ-
αγοσώστες.
Κάθε φορητή συσκευή ναυαγοσώστη με το 
προ-εγκατεστημένο λογισμικό (Lifeguard 
Rescue app) καταγράφει τα βασικά δεδομένα 
που αφορούν σε συμβάντα διάσωσης και πρώ-
των βοηθειών όπως ώρα, τοποθεσία, μέσο που 
χρησιμοποιήθηκε για τη διάσωση, ιατροφαρ-
μακευτικός εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε 
για τις πρώτες βοήθειες, αν έγινε μεταφορά σε 
νοσοκομείο/ΚΥ κλπ.
Οι λιμενικές αρχές και το Αρχηγείο έχουν πρό-
σβαση στα στοιχεία αυτά, τα οποία είναι συμπλη-
ρωματικά του Παρατηρητήριου Ατυχημάτων που 
ήδη λειτουργεί και συμβάλλουν σημαντικά στην 
προσπάθεια μείωσης των ατυχημάτων που γίνο-
νται κάθε χρόνο στις ελληνικές θάλασσες.

Το Lifeguard Rescue mobile app υλοποιήθηκε
με την ευγενική χορηγία και την υποστήριξη της
Cosmote

Το Safe Water Sports, ανέπτυξε μια ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα ενημέρωσης των πολιτών, που είναι σήμερα δια-
θέσιμη στο Internet (μέσω του website του Οργανισμού: 
www.safewatersports.com) αλλά κυρίως μέσω εφαρμο-
γών (apps) για όλα τα κινητά τηλέφωνα, οι οποίες προ-
σφέρονται εντελώς δωρεάν. Με την πλατφόρμα αυτή, 
που είναι διαθέσιμη σε ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά, 
ο πολίτης μπορεί εύκολα, με το πάτημα ενός πλήκτρου, 
να βρει χρήσιμες πληροφορίες για
την Ελλάδα και την Κύπρο, όπως:
 ΟΛΕΣ και ΜΟΝΟ τις νόμιμες επιχειρήσεις εκμίσθωσης 
θαλασσίων σπορ (waterski, scuba diving, tubes,kitesurf 
κλπ.).
 Τις 3.350+ παραλίες με πρόσβαση που που έχει ο
Οργανισμός από κοινού χαρτογραφήσει με το Λιμενικό 
Σώμα, 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 βότσα-
λα 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 δραστηριότητα στη θάλασ-
σα.
 Τον καιρό σε κάθε περιοχή όπου υπάρχουν θαλάσσια 

σπορ.
 Τα ημερόπλοια
 Πολλές άλλες πληροφορίες 
που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα 
με δραστηριότητες στη θάλασσα 
και το νερό.

Επίσης οι πολίτες μπορούν 
μέσω των κινητών τους και 
της εφαρμογής Safe Water 
Sports mobile app να:

 Καταγγείλουν, αναφέ-
ρουν κάθε παραβα-
τική ή παράνομη δραστη-
ριότητα στη θάλασσα η 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΎΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Από το 2018, τo Safe Water Sports 
έχει υπογράψει μνημόνιο συνερ-
γασίας με τη Λιμενική Αστυνομία 
της Κύπρου με στόχο την ανά-
πτυξη συνεργασίας σε τομείς που 
θα ενισχύσουν την ασφάλεια στη 
θάλασσα. Στο πλαίσιο του μνημο-
νίου ο Οργανισμός έχει δωρίσει το 
Πληροφοριακό Σύστημα που έχει 
αναπτύξει προκειμένου αυτό να 
χρησιμοποιηθεί από την Λιμενική 
Αστυνομία της Κύπρου.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τον 
ΚΟΤ, το Safe Water Sports mobile 
app εμπλουτίστηκε με πληροφο-
ρίες για τις επιχειρήσεις θαλασσί-
ων σπορ του νησιού, τις παραλίες, 
τις μαρίνες και πολλά άλλα χρήσι-
μα στοιχεία που ενδιαφέρουν του 
κατοίκους της Κύπρου αλλά και 
τους ξένους επισκέπτες της.

Σε συνεργασία με τη Γαλλική Πρε-
σβεία στην Ελλάδα και το Γαλλι-
κό Ινστιτούτο Ελλάδος, το Safe 
Water Sports αναπτύσσει κοινές 
πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην 
ενημέρωση του γαλλόφωνου πλη-
θυσμού που ζει ή επισκέπεται την 
Ελλαδα καθώς και στην ανάπτυξη 
της συνεργασίας και του διαλόγου 
με φορείς και Οργανισμούς που 
λειτουργούν στην Γαλλία. Μάλι-
στα, η τελευταία έκδοση του Safe 

Water Sports mobile app λειτουρ-
γεί πλέον και στη γαλλική γλώσσα, 
καθώς το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλά-
δος ανέλαβε και ολοκλήρωσε τη 
μετάφραση αυτής.

Επιπλέον, σε συνεργασία με τη 
Βρετανική Πρεσβεία στην Ελλά-
δα, το Safe Water Sports ενη-
μερώνει 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 διοργά-
νωσαν διαδικτυακή εκδήλωση με 
την παρουσία του Υπουργού Ναυ-
τιλίας, κου. Γιάννη Πλακιωτάκη, 
όπου συζήτησαν τις κοινές δρά-
σεις τους για ένα ασφαλές καλο-
καίρι στις ελληνικές θάλασσες. 

Τέλος, τόσο η Γαλλική όσο και η 
Βρετανική Πρεσβεία στην Ελλά-
δα έχουν συμπεριλάβει στην επί-
σημη ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Εξωτερικών της χώρας τους, τη 
σύσταση να χρησιμοποιούν οι 
επισκέπτες των χωρών αυτών 
την εφαρμογή Safe Water Sports 
mobile app, κατά την παραμο-
νή τους στην Ελλάδα, ώστε να 
απολαμβάνουν τη θάλασσα και 
τα θαλάσσια σπορ με ασφάλεια.

700.000
αλληλεπιδράσεις 

στα 
social media

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 
και ενημερωτικών videos στην 
τηλεόραση

 και τέλος 200.000 πολίτες 
στους οποίους διανεμήθηκαν 
τα ενημερωτικά φυλλάδια Safe 
Water Sports app.

Κάθε χρόνο, περίπου 360.000 
άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από 
πνιγμό σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα 
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεί-
ας (ΠΟΥ), περισσότεροι από τους 
μισούς από αυτούς τους θανάτους 
αφορούν άτομα ηλικίας κάτω των 22 
ετών, εκ των οποίων όσα παιδιά είναι 
κάτω των 5 ετών, να αντιμετωπίζουν 
τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Ο πνιγμός 
είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανά-
του παγκοσμίως για άτομα ηλικίας 5 
έως 14 ετών. Παρόλη την παρουσία-
ση αυτών των τραγικών γεγονότων, 
η πρόληψη του πνιγμού τυγχάνει να 
λαμβάνει σχετικά ελάχιστη προσοχή 
με λίγους πόρους.
Δεδομένου ότι η περιοχή της 

Μεσογείου είναι μακράν η πιο του-
ριστική περιοχή του κόσμου όσον 
αφορά τον διεθνή και τον εγχώριο 
τουρισμό, με τουλάχιστον 20% των 
τουριστών παγκοσμίως να την επι-
σκέπτονται κατά τη διάρκεια των δια-
κοπών τους, το  Safe Water Sports 
έχει ξεκινήσει την πρωτοβουλία 
EUMedDrowningPrevention με στόχο 
τον συντονισμό μια κοινής αντίδρα-
σης των χωρών της Μεσογείου που 
ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο 
πρόβλημα των πνιγμών και γενικότε-
ρα των θανάσιμων ατυχημάτων που 
συμβαίνουν στο υδάτινο περιβάλλον. 

Το EUMedDrowningPrevention είναι 
μια ανοιχτή πρωτοβουλία που καλεί 
τις δημόσιες διοικήσεις, τους ανθρώ-

πους, τις κοινότητες και τους οργα-
νισμούς να θέσουν πιο λεπτομερείς 
και μετρήσιμους στόχους όσον αφο-
ρά τη μείωση των θανάτων, και να 
παρακολουθούν τακτικά την πρόοδο 
αυτού του στόχου.
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 

αυτής σε συνεργασία με το Υπουρ-
γείο Εξωτερικών και τον ΥΦΥΠΕΞ 
κ. Κ. Φραγκογιάννη, το Safe Water 
Sports συνάντησε τους αρμόδιους 
των Πρεσβειών των χωρών της 
Μεσογείου, (Κύπρο, Ιταλία, Γαλλία, 
Ισπανία, Κροατία, Σλοβενία, Πορ-
τογαλία, Μάλτα) που ανήκουν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, για να παρουσι-
άσει την πρωτοβουλία αυτή και τους 
στόχους της.

EUMED DROWNING PREVENTION ΙNITIATIVE 
ΠΡΏΤΟΒΟΎΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΏΝ ΠΝΙΓΜΏΝ ΣΤΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΏΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
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Το Safe Water Sports έχει αναπτύξει 
ένα καινοτόμο πρόγραμμα κολύμ-
βησης για παιδιά, με την υποστήριξη 
του Υφυπουργείου Αθλητισμού, του 
Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευ-
μάτων και την αιγίδα της ΚΟΕ & της 
Π.Ε.Π.Φ.Α. Το πρόγραμμα αποσκοπεί 
στην βελτίωση της εκπαίδευση της 
κολύμβησης και στην αναβάθμιση 
της κολυμβητικής δεξιότητας των 
παιδιών συνολικά.     Το πρόγραμμα 
ασφαλούς κολύμβησης συνδυάζει 
την απόκτηση βασικών γνώσεων 
τεχνικής διαφόρων κολυμβητικών 
στυλ, την ανάπτυξη ψυχοσυναισθη-
ματικών στοιχείων για την απόλαυ-
ση στο νερό μέσα από παιγνιώδη 
μάθηση και παράλληλα την ανάπτυξη 
θεωρητικών γνώσεων με σκοπό την 
ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετι-
κά με την ασφάλειά τους στο νερό. 

Πρόγραμμα κολύμβησης 
για σχολεία 
Το Πρόγραμμα Ασφαλούς Κολύμ-
βησης δεν υποκαθιστά το μάθη-

μα κολύμβησης το οποίο 
πραγματοποιείται ήδη στα 
σχολεία. Επίσης, δεν θα 
υλοποιείται από εξωτερι-
κούς φορείς ή συνεργάτες 
του Οργανισμού.

 
Απευθύνεται σε:

• Όσα σχολεία πραγματοποιούν 
μαθήματα κολύμβησης στη Γ’ 
τάξη (και όπου αυτό είναι εφι-
κτό και στη Δ’ τάξη) κατά τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς 
και σκοπός της δημιουργίας 
του είναι να αποτελέσει ένα 
συμπληρωματικό εγχειρίδι-
ο-βοήθημα προς τους δασκά-
λους Φυσικής Αγωγής.

• Όσα σχολεία έχουν κολυμβη-
τική πισίνα στις εγκαταστάσεις 
τους και επιθυμούν να το υλο-
ποιήσουν.

Το πρόγραμμα ασφαλούς κολύμ-
βησης για τα σχολεία, περιλαμβάνει 
μία μόνο ενότητα το “Μπλε Σκουφά-
κι’’ που απαρτίζεται από τρία στάδια 

εκμάθησης ικανοτήτων. Με την ολο-
κλήρωση και των τριών σταδίων, οι 
μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να 
λάβουν ένα ειδικά διαμορφωμένο 
δίπλωμα (πιστοποιητικό), το οποίο 
θα αντιστοιχεί στις γνώσεις και στις 
δεξιότητες που το παιδί έχει κατα-
κτήσει.

 Ο πρωταρχικός στόχος του πλαι-
σίου είναι να παρουσιάσει τις απα-
ραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που 
θα πρέπει να κατέχει κάθε παιδί σχο-
λικής ηλικίας ώστε οι μαθητές δημο-
τικού στην Ελλάδα να αποκτήσουν 
ένα ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας 
στο νερό και να μπορούν να εφαρ-
μόσουν τις βασικές πρακτικές αυτο-
διάσωσης. Με αυτόν τον τρόπο, το 
μάθημα Φυσικής Αγωγής θα παρέχει 
επαρκείς ευκαιρίες για την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων σε όλους τους μαθητές, 

στο πλαίσιο ασφαλούς κολύμβησης, 
εξασφαλίζοντας το βασικό επίπεδο 
κολυμβητικής εκπαίδευσης και γνώ-
σεων για υγιή αλληλεπίδραση με το 
υδάτινο περιβάλλον.

Με την ολοκλήρωση του «Μπλε 
Σκουφάκι» τα παιδιά θα πρέπει να 
γνωρίζουν:

• Θεωρητικές γνώσεις για την 
αναγνώριση και αποφυγή 
επικίνδυνων καταστάσεων σε 
διαφορετικά υδάτινα περιβάλ-

λοντα (πισίνα, θάλασσα κ.ά.).
• Βασικές δεξιότητες αυτοδιά-

σωσης
• -Ικανότητα κολύμβησης χωρίς 

βοηθητικό μέσο τουλάχιστον 
για 25 μέτρα χρησιμοποιώντας 

διαφορετικούς τρόπους επί-
πλευσης και προώθησης.

• Προσαρμογή τoυ ρυθμού ανα-
πνοής στο νερό και ικανότητα 
βύθισης για διάνυση μικρής 
απόστασης υποβρυχίως.

• Ικανότητα για ενεργητική 
συμμετοχή σε παιγνιώδεις 
δραστηριότητες στο νερό με 
σκοπό τη διασκέδαση και ανά-
πτυξη ψυχοκοινωνικών δεξι-
οτήτων.

Παράλληλα, το Safe Water Sports 
έχει αναπτύξει ένα ξεχωριστό 
πρόγραμμα κολύμβησης για παι-
διά ηλικίας 3 μηνών έως 12 ετών, 
προκειμένου να εξασφαλίσει την 
ποιότητα της εκμάθησης στις 
κολυμβητικές πισίνες μέσα από την 
απόλαυση του νερού, με στόχο να 
ευαισθητοποιήσει τα παιδιά σχετι-
κά με την ασφάλειά τους στο νερό. 
Το πρόγραμμα προσφέρει στα παι-
διά μια σειρά από πιστοποιητικά 
που θα αποδεικνύουν την εξέλιξή 
τους σε σύνολο δώδεκα σταδίων.

Μέσω του προγράμματος, τα παι-

διά θα μάθουν για συγκεκριμένα 
στυλ κολύμβησης και αποστάσεις, 
βασικούς κανόνες ασφαλείας στο 
υδάτινο περιβάλλον (στη θάλασ-
σα, το κολυμβητήριο, τα εσωτερι-
κά ύδατα) και βασικές δεξιότητες 
διάσωσης σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης.

Απευθύνεται σε:
• Κολυμβητικούς συλλό-

γους στην Ελλάδα, ιδιωτικά 
κολυμβητήρια, προπονητές 
κολυμβητηρίου

Το πρόγραμμα ασφαλούς 

κολύμβησης (για τους κολυμβη-
τικούς συλλόγους κλπ.) περιλαμ-
βάνει 4 στάδια:

1. πορτοκαλί σκουφάκι 
2. μωβ σκουφάκι
3. ασημί σκουφάκι &
4. χρυσό σκουφάκι
 
 Το πρόγραμμα κολύμβησης 

έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία 
με μια ομάδα ειδικών που αποτε-
λείται από ερευνητές, εκπαιδευ-
τές κολύμβησης, Ολυμπιονίκες 
αθλητές και την Ένωση Σχολών 
Ναυαγοσωστικής Ελλάδος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΣΦΑΛΟΎΣ ΚΟΛΎΜΒΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΎΜΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΛΎΜΒΗΤΙΚΟΎΣ ΣΎΛΛΟΓΟΎΣ, ΙΔΙΏΤΙΚΑ ΚΟΛΎΜΒΗΤΗΡΙΑ, 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΚΟΛΎΜΒΗΤΗΡΙΟΎ

Xορηγοί του προγράμματος ασφαλούς κολύμβησης: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΑRENA
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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.

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.

Ακούω την καρδιά μου. Δεν την 
υπερεκτιμώ. Εάν έχω χρόνια 
προβλήματα συμβουλεύομαι πάντα 
τον γιατρό μου. 

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

Αν πάσχω από Αλτσχάιμερ, άνοια ή άλλη 
νευρολογική πάθηση, συνοδεύομαι πάντα από 
κάποιον δικό μου άνθρωπο.

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

Με την αιγίδα του Υπουργείου 
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, 
του Λιμενικού Σώματος, την αρωγή
 και τη στήριξη του Υπουργείου Yγείας 
& του ΕΟΔΥ και τέλος με την ευγενική 
υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος 
Ιωάννη Σ. Λάτση και του Πλωτού Μουσείου 
Νεράιδα, η 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:

ΠΑΡΟΎΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΎΣ ΚΟΛΎΜΒΗΣΗΣ

Tο «Πρόγραμμα Ασφαλούς Κολύμ-
βησης» για παιδιά προσχολικής και 
σχολικής ηλικίας (3 μηνών έως 
12 ετών), που δημιούργησε ο μη 
κερδοσκοπικός Οργανισμός Safe 
Water Sports, παρουσιάστηκε σε 
ειδική εκδήλωση σε συνεργασία με 
το Υφυπουργείο Αθλητισμού, με την 
υποστήριξη του Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων και του ΟΑΚΑ 
και υπό την αιγίδα της Κολυμβητικής 
Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΚΟΕ) και 
της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιού-
χων Φυσικής Αγωγής (ΠΕΠΦΑ).

Το «Πρόγραμμα Ασφαλούς 
Κολύμβησης», στοχεύει στην ανα-
βάθμιση της ποιότητας εκπαίδευσης 
της κολύμβησης στις μικρές ηλικίες 
και συνδυάζει την απόκτηση βασι-
κών γνώσεων τεχνικής διαφόρων 
κολυμβητικών στυλ, την ανάπτυξη 
ψυχοσυναισθηματικών στοιχείων 
για την απόλαυση στο νερό, μέσα 
από παιγνιώδη μάθηση και παράλ-
ληλα την ανάπτυξη θεωρητικών 
γνώσεων με σκοπό την ευαισθητο-
ποίηση των παιδιών σχετικά με την 
ασφάλειά τους στο νερό.

Στην παρουσίαση του προγράμμα-
τος, πέραν του Προέδρου του Safe 

Water Sports, Παναγιώτη Πασχα-
λάκη, τοποθετήθηκαν ο Υφυπουρ-
γός Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Λευτέρης Αυγενάκης, ο Γενικός 
Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Αλέξανδρος Κόπτσης, ο 
Πρόεδρος της ΚΟΕ, Κυριάκος Γιαν-
νόπουλος, ο Πρόεδρος της ΠΕΠ-
ΦΑ, Δημήτρης Γρηγοριάδης και οι 
εμβληματικοί Πρωταθλητές και Ολυ-
μπιονίκες μας, Άννα Ντουντουνάκη 
και Γιάννης Φουντούλης.

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευ-
τέρης Αυγενάκης, τόνισε:

«Στο Υφυπουργείο Αθλητισμού 
εργαζόμαστε συστηματικά για την 
πρόληψη και διασφάλιση της υγεί-
ας και της ασφάλειας αθλητών και 
αθλουμένων, αλλά και όσων έχουν 
την οποιαδήποτε σχέση με την 
αθλητική δραστηριότητα στο νερό. 
Για τον λόγο αυτό, τον Φεβρουά-
ριο του 2020 υπογράψαμε Μνημό-
νιο Συνεργασίας με το Safe Water 
Sports, με σκοπό την ευαισθητοποί-
ηση της κοινωνίας και την ενίσχυ-
ση της ασφάλειας σε θέματα που 

σχετίζονται με το νερό, τη θάλασ-
σα και τις υδάτινες δραστηριότη-
τες αναψυχής. Είναι αδιανόητο 
να καταγράφουμε ως χώρα κάθε 
χρόνο θλιβερούς αριθμούς. Είναι 
εγκληματικό να μένουμε αδρανείς, 
αφήνοντας νέους ανθρώπους, τις 
επόμενες γενεές μας να χάνονται 
άδικα, όταν έχουμε τα εργαλεία και 
τη γνώση να προλαβαίνουμε δυσά-
ρεστες καταστάσεις.

Έχουμε πολλή δουλειά να κάνου-
με και κυρίως στην καλλιέργεια 
ορθής κολυμβητικής συνείδησης 
και παιδείας. Και εδώ «κουμπώνει» 
το πρόγραμμα, που παρουσιάζεται 
σήμερα, ώστε από την επερχόμε-
νη σχολική χρονιά να μπει σε όσο 
το δυνατόν περισσότερα σχολεία 
και κολυμβητικούς συλλόγους της 
χώρας. Να το αγκαλιάσουμε άπα-
ντες: εκπαιδευτικοί, σχολεία, παρά-
γοντες, προπονητές, όλη η αθλητική 
οικογένεια. Άλλωστε, ο αθλητισμός 
είναι ο καλύτερος μοχλός ανάπτυ-
ξης της κοινωνικής συνείδησης».

Παρακολουθήστε την επίσημη 
παρουσίαση του προγράμματος 
εδώ: shorturl.at/tAS05
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ΚΑΜΠΑΝΙΑ SWS-ΕΟΔΎ

To Safe Water Sports σε συνερ-
γασία με τον Εθνικό Οργανισμό 
Δημόσια Υγείας (ΕΟΔΥ) πραγμα-
τοποίησε, στις 17 Ιουνίου 2022, 
τηλεδιάσκεψη με θέμα «Το καλο-
καίρι μένουμε ασφαλείς». Πρόκει-
ται για μία ενημερωτική καμπάνια 
για την ασφάλεια των ατόμων 3ης 
ηλικίας στη θάλασσα, με τη συμ-
μετοχή περισσότερων από 100 
εκπρόσωπων της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης, φορέων του Υπουργείου 
Υγείας, του Λιμενικού Σώματος, 
της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυ-
νομίας και κοινωνικών φορέων.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ, κ. Θεο-
κλής Ζαούτης,  αναφερόμενος 
στο κύριο θέμα της τηλεδιάσκε-
ψης, την παρουσίαση της φετι-
νής καμπάνιας με επίκεντρο 
τους ηλικιωμένους συμπολίτες 
μας, που αποτελούν διαχρονικά 
στην Ελλάδα τα πιο συχνά θύματα 
πνιγμών, υπογράμμισε ότι «Θεω-
ρούμε εξαιρετικά σημαντική την 
ενημέρωση των επαγγελματιών 
υγείας, που προσφέρουν υπηρε-
σίες σε χώρους Παροχής Υπηρε-
σιών Υγείας και στα ΚΑΠΗ, για 
τις βασικές προληπτικές οδηγί-
ες, που πρέπει να τηρούνται έτσι 
ώστε όλοι να απολαμβάνουν τη 
θάλασσα με ασφάλεια».

Σκοπός της τηλεδιάσκεψης ήταν 
η αποτροπή των ατυχημάτων και 
των πνιγμών στις θάλασσες, η 
ενίσχυση της ασφάλειας με τη 
συνεργασία του ΕΟΔΥ, του Safe 
Water Sports και όλων των αρμό-
διων φορέων. 

Κατά τη διάρκεια της τηλε-
διάσκεψης παρουσιάστηκε η 
καλοκαιρινή καμπάνια από τον 
Πρόεδρο του μη κερδοσκοπικού 
Οργανισμού Safe Water Sports, 
κ. Παναγιώτη Πασχαλάκη και 
στη συνέχεια πραγματοποιήθη-
καν  οι ομιλίες του Διευθυντή της 
Λιμενικής Αστυνομίας, Αρχιπλοι-
άρχου, κ. Χαράλαμπου Μαρου-
λάκη, εκπρόσωπο του Λιμενικού 
Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλα-

κής (ΛΣ.ΕΛ.ΑΚΤ.) και του Προέ-
δρου Θεσμών και Διαφάνειας της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλά-
δας (ΚΕΔΕ)-Δημάρχου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης κ. Γρηγόρη 
Κωνσταντέλλου.

Ο Πρόεδρος του Safe Water 
Sports κ. Π. Πασχαλάκης τόνι-
σε: «Η δημιουργία της ενημερω-
τικής καμπάνιας σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, το Λιμε-

νικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλα-
κή, το Υπουργείο Υγείας και τον 
ΕΟΔΥ αποτελεί ένα σημαντικό 
πυλώνα ενημέρωσης προκειμέ-
νου οι άνθρωποι τρίτης ηλικίας 
να ευαισθητοποιηθούν μέσα από 
τους Δήμους και τα ΚΑΠΗ, καθώς 
αφορούν μια ευάλωτη κοινωνική 
ομάδα. Η πρόληψη σώζει ζωές. 
Ας μειώσουμε τα θαλάσσια ατυ-
χήματα και να μείνουμε ασφαλείς 
και αυτό το καλοκαίρι.»

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΏΣΗΣ ΠΟΛΙΤΏΝ

ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΎ 
Χάλκινη Ολυμπιονίκης Ιστιοπλοΐας

ΣΠΎΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΏΤΗΣ
Αργυρός Ολυμπιονίκης κολύμβησης 
στα 10 χλμ. ανοιχτής θάλασσας

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ  
Αργυρή Ολυμπιονίκης Ύδατοσφαίρισης

ΜΑΛΚΟΓΕΏΡΓΟΎ, ΤΣΟΛΑ,
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΎ, ΠΛΑΤΑΝΙΏΤΗ, 
Συγχρονισμένη κολύμβηση

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΎΜΏΝΑΚΟΣ
Παγκόσμιος Πρωταθλητής κολύμβησης

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΛΎΤΑΣ 
Πρωταθλητής θαλασσίου σκι

ΑΝΤΏΝΗΣ ΤΣΑΠΑΤΑΚΗΣ
Παραολυμπιονίκης κολύμβησης

ΓΙΏΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑΚΗΣ 
Παγκόσμιος πρωταθλητής  
ελεύθερης κατάδυσης

ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ 
Χρυσός Ολυμπιονίκης Windsurfing

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΦΡΟΎΔΑΚΗΣ 
Ολυμπιονίκης Ύδατοσφαίρισης

INSPIRATIONAL VIDEO ΟΛΎΜΠΙΟΝΙΚΏΝ 
Με την ευγενική χορηγία του Πλωτού Μουσείου Νεράιδα του Κοινωφε-
λούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και τη δωρεά του Iδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος, το Safe Water Sports δημιούργησε μια ειδική σειρά εκπαιδευ-
τικών - 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. 
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ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
Συνεργάσία με ακτοπλοϊκές εταιρεί-

ες όπως τη Minoan, τη Seajets και 

τον όμιλο της Attica Group (BlueStar 

Ferries, Hellenic Seaways, Superfast 

Ferries) με στόχο καθημερινά τη δια-

νομή ενημερωτικών φυλλαδίων στα 

πλοία όλων των γραμμών. Η προβολή 

του έργου και σκοπού του Οργανισμού 

γίνεται επίσης μέσω ειδικών αφιερω-

μάτων στα περιοδικά των εταιρειών, 

αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα και 

την προβολή ενημερωτικών βίντεο του 

Οργανισμού στις οθόνες των πλοίων 

κ.λ.π. 

ΣΎΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ INTERBUS
Η υπαίθρια εταιρεία διαφήμισης, 

Interbus, προβάλει ενημερωτικές αφί-

σες σχετικές με το Safe Water Sports 

mobile app, σε εσωτερικούς και εξω-

τερικούς χώρους του Αεροδρομίου.

ΣΎΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΠΑΤΑΚΗΣ, DPAM (τοποθέτηση ενη-

μερωτικών φυλλαδίων Safe Water 

Sports mobile app), Κωτσόβολος 

(προβολή ενημερωτικών videos στα 

οποία πρωταγωνιστούν οι καταξιω-

μένοι Έλληνες αθλητές-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 κατα-

στήματα παιχνιδιών Μουστάκας).

ΕΝΗΜΕΡΏΤΙΚΑ ΦΎΛΛΑΔΙΑ 
Aegean Airlines
Aπό το καλοκαίρι του 2019 το Safe 

Water Sports  ‘’πετάει’’ μαζί με την 

Aegean Airlines, τη μεγαλύτερη αερο-

πορική εταιρείας της χώρας, μέσα από 

το ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά, 

ψυχαγωγικό-ενημερωτικό φυλλάδιο 

δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαμ-

βάνει 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 mobile app μέσα από την ειδι-

κά διαμορφωμένη καταχώρηση στο 

περιοδικό της Aegean, Blue Magazine,  

το οποίο διατίθεται κατά τη διάρκεια 

των πτήσεων και τέλος να παρακο-

λουθήσουν μέσα από τη streaming 

πλατφόρμα ψυχαγωγικού περιεχομέ-

νου της εταιρείας ενημερωτικά βίντεο 

του Οργανισμού.

ΣΎΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ FRAPORT 
GREECE
To καλοκαίρι του 2021, το Safe Water 

Sports ξεκίνησε τη συνεργασία με 

τη Fraport Greece, ενημερώνοντας 

όλους τους πολίτες και τους τουρί-

στες μέσα από τις 14 ιστοσελίδες 

των περιφερειακών αεροδρομίων 

της Ελλάδος, σχετικά με την εφαρ-

μογή Safe Water Sports mobile app. 

ΣΎΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΔΟΎΣ
ΓΕΦΎΡΑ ΛΕΙΤΟΎΡΓΙΑ Α.Ε. (διανομή 

ενημερωτικών φυλλαδίων Safe Water 

Sports mobile app)

ΟΛΎΜΠΙΑ ΟΔΟΣ (διανομή ενημερω-

τικών φυλλαδίων Safe Water Sports 

mobile app στους 11 Σταθμούς Εξυπη-

ρέτησης Αυτοκινητιστών κατά μήκος 

του αυτοκινητόδρομου) 

ΣΎΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΏΝ  
«ΕΛΕΎΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
Aπό το 2018 ο Διεθνής Αερολιμένας 

Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» 

δίνει τη δυνατότητα στον Οργανισμό 

να ενημερώνει όλους τους τουρίστες, 

Έλληνες και ξένους, πριν την επιβί-

βασή τους στο αεροσκάφος μέσα 

από την προβολή στα lightboxes του 

αεροδρομίου (σε συνεργασία με την 

Interbus), την προβολή ενημερωτικών 

βίντεο του Οργανισμού στις iptv οθό-

νες του αεροδρομίου, την προβολή 

ενημερωτικού banner στην ιστοσελί-

δα του αεροδρομίου, την καταχώρη-

ση στο περιοδικό του αεροδρομίου 

READY2Board και τις αναρτήσεις στα 

κοινωνικά δίκτυα.

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 δημιούρ-
γησε τον Κώδικα Θαλάσσιας Συμπεριφοράς (Κ.Θ.Σ.), με στόχο οι βασικοί 
κανόνες ασφάλειας να εικονογραφηθούν με ελληνική και ξένη 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), 1 παραλία της Δυτικής Αχαΐας και και σε 444 
παραλίες της Στερεάς Ελλάδας.

ΒΡΑΒΕΎΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΏΝ

Στις 19 Δεκεμβρίου 2019, στην ετήσια Πανηγυρική 
Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών, του ανώτατου πνευ-
ματικού ιδρύματος της χώρας, απονεμήθηκε το ιδι-
αίτερα τιμητικό βραβείο της κοινωνικής προσφοράς 
«ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» 
στον Πρόεδρο και Ιδρυτή του μη-κερδοσκοπικού 
Οργανισμού Safe Water Sports, κ. Παναγιώτη-Μιχα-
ήλ Πασχαλάκη, από τον Πρόεδρο της Ακαδημίας, κο. 
Βασίλειο Πετράκο.ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΑ AMVER AWARDS 2021 

Στις 14 Δεκεμβρίου 2021, κατά την ετήσια απονομή των 
AMVER Awards που διοργανώνονται κάθε χρόνο από 
το Τhe International Propeller Club of the United States, 
International Port of Piraeus σε συνεργασία με την Αμε-
ρικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα και την Ακτοφυλακή των 
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, βραβεύτηκε ο Οργανι-
σμός Safe Water Sports και ο Πρόεδρός τους,  κ. Πανα-
γιώτης-Μιχαήλ Πασχαλάκης για τη δράση του στον τομέα 
της ενίσχυσης της ασφάλειας στη θάλασσα.

ΠΑΡΟΎΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΎΤΙΚΟΎ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SAFE WATER 
SPORTS ΎΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΎ 
ΠΡΟΕΔΡΟΎ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα Safe 
Water Sports παρουσιάστηκε το 2018 
υπό την αιγίδα του τέως Προέδρου 
της Δημοκρατίας κου. Προκόπη Παυ-
λόπουλου σε εκδήλωση που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στην εκδή-
λωση πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από 
Υφυπουργούς, το Λιμενικό Σώμα και 
τους Ολυμπιονίκες πρεσβευτές του 
Οργανισμού. 

ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΑ 
MOBILE EXCELLENCE 
AWARDS 2018

Στην τελετή απονομής των 
Mobile Excellence Awards 
2018 powered by DIS, η οποία 
διοργανώθηκε από τη Boussias 
Communications και το Εργα-
στήριο “ELTRUN” του Οικονο-
μικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
σε συνεργασία με τον Σύνδε-
σμο Εταιρειών Κινητών Εφαρ-
μογών Ελλάδος, απονεμήθηκε 
στον Πρόεδρο του Οργανισμού,  
κ. Παναγιώτη-Μιχαήλ Πασχαλά-
κη βραβείο για την καινοτόμο 
εφαρμογή Safe Water Sports 
mobile app.

XΡΎΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΑ 
EDUCATIONAL LEADERS 
AWARDS 2018

To Safe Water Sports ξεχώ-
ρισε στα Education Leaders 
Awards powered by RDC 
Informatics και τη Boussias 
Communicat ions που 
πραγματοποιήθηκαν την 
Παρακευή 18 Μαΐου 2018 
κατακτώντας το Gold Βρα-
βείο για τη δημιουργία του 
Εκπαιδευτικού Προγράμμα-
τος για την ασφάλεια στη 
θάλασσα, την παραλία, τα 
θαλάσσια σπορ και το κολυμ-
βητήριο.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΎ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ

Ξεχωριστές και πολύ τιμητικές διακρίσεις και βραβεία έχουν απονεμηθεί στον μη κερδοσκοπικό Οργανισμό Safe 
Water Sports για τη δράση του, που έχει σαν στόχο τη προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη μείωση των ατυ-
χημάτων και των πνιγμών που συμβαίνουν στο υδάτινο περιβάλλον.
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ΕΚΠΑΙΔΕΎΣΗ

Από τον Σεπτέμβριο του 2020, 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 
SafeWaterSports «Aσφάλεια στη 
θάλασσα, στα θαλάσσια σπορ και 
στο κολυμβητήριο» έχει ενταχθεί 
στα ''Εργαστήρια Δεξιοτήτων'' του 
Υπουργείου Παιδείας που αποτε-
λούν μέρος του υποχρεωτικού ωρο-
λόγιου προγράμματος της α'βάθμιας 
εκπαίδευσης και συγκεκριμένα της 
ενότητας ''Ζω καλύτερα-Ευ Ζην 
(Δημοτικό)-Αυτομέριμνα, Ασφά-
λεια και Πρόληψη, Οδική Ασφάλεια, 
το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/
μαθήτριες των τάξεων B' – ΣΤ' 
Δημοτικού.
Σύμφωνα με το Υπ. Παιδείας, τα 
Εργαστήρια Δεξιοτήτων, υλοποιού-
νται σε όλα τα σχολεία της Ελλάδος 
κατά τη διάρκεια του εβδομαδι-
αίου ωρολόγιου προγράμματος, 
αξιοποιώντας μεθόδους διερευνη-
τικής - ανακαλυπτικής μάθησης και 
με κεντρικό στόχο οι μαθητές να 
εφοδιαστούν με δεξιότητες ζωής, 
ήπιες δεξιότητες, δεξιότητες ψηφια-
κού γραμματισμού, τεχνολογίας και 
επιστήμης σε συνδυασμό με τη δια-
μόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου 
προγράμματος με δομή Ανοικτών, 
Ζωντανών Προγραμμάτων Σπου-

δών και Διαδικασιών. Τα Εργαστήρια 
Δεξιοτήτων αποτελούν καινοτόμο 
διδακτική και εκπαιδευτική δράση, η 
οποία συνίσταται στην πιλοτική προ-
σθήκη νέων θεματικών κύκλων στο 
Νηπιαγωγείο και στο υποχρεωτικό 
ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτι-
κού.
Πλέον το πρόγραμμα του Safe Water 
Sports είναι επίσημο, κοινοποιείται 
από το ίδιο το Υπ. Παιδείας στα σχο-
λεία και οι εκπαιδευτικοί παρακο-
λουθούν σεμινάρια για το πώς θα 
διδάξουν το αντικείμενο αυτό στους 
μαθητές τους, ακολουθώντας τις 
οδηγίες του Οργανισμού.
Το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό 

αντλείται από την ειδικά διαμορφω-
μένη πλατφόρμα του ΙΕΠ, με τίτλο 
«Πλατφόρμα 21+» και περιλαμβά-
νει εκπαιδευτικό υλικό ή/και οδη-
γό εκπαιδευτικού, οπτικοακουστικό 
εκπαιδευτικό υλικό ή/και φύλλα 
εργασίας, προτεινόμενες σχολικές 
δράσεις για την εργαστηριακή και 
βιωματική προσέγγιση του θέματος, 
φύλλα αξιολόγησης και αυτο-αξιο-
λόγησης και, σε ορισμένες περιπτώ-
σεις, ενημερωτικό υλικό προς τους 
γονείς, κατάλληλα διαβαθμισμένο 
ανά τάξη.

https://elearning.iep.edu.gr/study/
course/view.php?id=2003

Από τον Σεπτέμβριο του 2021, το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Safe 
Water Sports εντάσσεται στα "Εργα-
στήρια Δεξιοτήτων'' του Υπουργείου 
Παιδείας που αποτελούν μέρος του 
υποχρεωτικού ωρολόγιου προγράμ-
ματος της β' βάθμιας εκπαίδευσης 
και συγκεκριμένα της ενότητας ''Ζω 
καλύτερα – Ευ Ζην (Γυμνάσιο)-Αυ-
τομέριμνα, Ασφάλεια και Πρόληψη, 
Οδική Ασφάλεια'' το οποίο απευ-
θύνεται σε μαθητές/μαθήτριες του 
Γυμνασίου.
Το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό 
αντλείται από την ειδικά διαμορφω-
μένη πλατφόρμα του ΙΕΠ, με τίτλο 

«Πλατφόρμα 21+» και περιλαμβά-
νει διαδραστικό εκπαιδευτικό και 
οπτικοακουστικό υλικό μαζί με οδη-
γό εκπαιδευτικού, αξιοποίηση διά-
φορων μαθημάτων κατά τη διάρκεια 
της σχολικής ώρας, όπως Πληροφο-
ρικής, Μαθηματικών, Νεοελληνικής 
Γλώσσας κ.ά. προκειμένου να ανα-
πτύξει την εργαστηριακή και βιω-
ματική προσέγγιση του θέματος με 
τελικό σκοπό οι μαθητές να ενημε-
ρωθούν για τους κανόνες ασφαλεί-
ας στο υδάτινο περιβάλλον.

https://elearning.iep.edu.gr/study/
course/view.php?id=2003

ΕΚΠΑΙΔΕΎΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
A'ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΎΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΎΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β'ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΎΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΎΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Το Safe Water Sports, θέλοντας 
να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία 
σχετικά με την ενίσχυση της ασφά-
λειας στο υδάτινο περιβάλλον και 
να δώσει τη δυνατότητα σε όλα τα 
σχολεία και τους μαθητές να πρα-
ματοποιούν δωρέαν εκπαιδευτικές 
επισκέψεις με στόχο να μαθαίνουν 
τους κανόνες ασφαλείας στο νερό,  

δημιούργησε με την έγκριση του 
Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευ-
μάτων, το Ocean Lab, έναν ειδικά 
διαμορφωμένο, ψηφιακό, εκπαι-
δευτικό αλλά παράλληλα ψυχαγω-
γικό χώρο στις εγκαταστάσεις του 
Οργανισμού.

Σκοπός των επισκέψεων είναι 
η εκπαίδευση – ενημέρωση των 

μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης σε θέματα που σχετίζο-
νται με την ασφάλεια στη θάλασσα 
και τα θαλάσσια σπορ, μέσα από 
μια σειρά ειδικά διαμορφωμένων 
παιχνιδιών που κεντρίζουν το ενδι-
αφέρον των παιδιών αλλά παράλ-
ληλα προσφέρουν τις απαραίτητες 
γνώσεις.
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ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ACADEMY (E-LEARNING) 

Το Safe Water Sports δημιούργησε μια εξ’ αποστάσεως online πλατφόρμα 
εκπαίδευσης, η οποία περιλαμβάνει ενημερωτικά και εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά. Μέσω της πλατφόρμας μπορεί κάποιος 
να αποκτήσει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Οργανισμού 
για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 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 ενη-
μέρωση-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
To Safe Water Sports έχει σχεδιάσει 
μια σειρά από εκπαιδευτικά, διαδρα-
στικά παιχνίδια με στόχο να κεντρίσει 
το ενδιαφέρον των παιδιών μέσα από 
πολλούς και διαφορετικούς τρόπους 
αξιοποιώντας τη σπουδαιότητα της 
τεχνολογίας και της πληροφορικής. 
Τα διαδραστικά παιχνίδια παρουσιάζο-
νται μέσα από ηλεκτρονική εκπαιδευ-
τική πλατφόρμα του Οργανισμού όπου 
ο κάθε χρήσης έχει τη δυνατότητα να 
επιλέξει τη γλώσσα που επιθυμεί, το 
επίπεδο δυσκολίας και να αποκτή-
σει πρόσβαση σε έναν διαδικτυακό 
κόσμο παιχνιδιών που στόχο έχουν 
να ενημερώσουν τα παιδιά για τους 
κανόνες ασφαλείας στη θάλασσα, το 
κολυμβητήριο και τα θαλάσσια σπορ.

 ΙΔΡΎΤΙΚΟΣ ΔΏΡΗΤΗΣ ΤΟΎ ΕΚΠΑΙΔΕΎΤΙΚΟΎ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΙΔΡΎΜΑ ΣΤΑΎΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σε συνεργασία με το Λιμενικό 
Σώμα Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας 
και το Υπουργείο Παιδείας, ο Ορ-
γανισμός σχεδιάσε ένα πρόγραμ-
μα ενημερωτικών διαλέξεων στα 
σχολεία όλης της χώρας με την 
ονομασία ΠΡΟΣΕΧΩ – ΜΑΘΑΙΝΩ 
– ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ. Η ενημέρωση αυτή, 
η οποία έχει ως βασικό αντικείμε-
νο την παρουσίαση των κανόνων 
ασφάλειας για τη θάλασσα και τα 
θαλάσσια σπορ, αφορά τους μα-
θητές Δημοτικών και Γυμνασίων 
και πραγματοποιείται συνήθως την 
περίοδο Μάρτιο – Ιούνιο του σχολι-
κού έτους σε πανελλαδική 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.
Επιπλέον, μέρος του εκπαιδευτι-
κού υλικού αποτελεί και μια σειρά 
inspirational videos που δημιούρ-
γησε ο Οργανισμός, 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. Δρυ-
μωνάκος και ο Α. Τσαπατάκης. 

Κάθε χρόνο, το πρώτο Σαββ/κο 
του Οκτωβρίου,  διοργανώνεται 
στην Αθήνα το ετήσιο συνέδριο 
των Θαλασσοφυλάκων στο οποίο 
συμμετέχουν 13 αποστολές σχολεί-
ων, μια από κάθε Περιφέρεια της 
χώρας και μία αποστολή από κάθε 
περιοχή της Κύπρου. Η αποστολή 
της κάθε Περιφέρειας της οποίας 
τα έξοδα μετάβασης και διαμονής 

καλύπτονται από τον Οργανισμό, 
προέρχεται από το σχολείο εκείνο 
που υλοποίησε τις περισσότερες 
δραστηριότητες του προγράμματος 
τη χρονιά που πέρασε και απαρ-
τίζεται από τον Εθελοντή Εκπαι-
δευτικό που ήταν επικεφαλής της 
Ομάδας και τον αρχηγό της Ομά-
δας (μαθητή) συνοδευόμενο από 
τους γονείς του. Η διάρκεια του 

συνεδρίου είναι μια μέρα και σε 
αυτό παρουσιάζονται οι εργασίες 
των μαθητών, πραγματοποιούνται 
βραβεύσεις και ανταλλάσσονται 
γνώμες, εμπειρίες και βέλτιστες 
πρακτικές μεταξύ μαθητών και 
εκπαιδευτικών από όλη την Ελλάδα 
και την Κύπρο, με στόχο τη συνεχή 
βελτίωση του εκπαιδευτικού προ-
γράμματος.

ΕΤΗΣΙΟ ΣΎΝΕΔΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΟΦΎΛΑΚΏΝ

Συνολικά, το 2021 το Safe Water Sports ενημέρωσε-εκπαίδευσε 
40.000 παιδιά, ενώ συνολικά από το 2016 έχει ενημερώσει-
εκπαιδεύσει 250.000 παιδιά.
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ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΎΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ

Μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος β΄θμιας εκπαίδευσης

Ο Οργανισμός έχει δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη διαδραστική 
ταινία, μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος για τη δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση, η οποία αφορά την ασφάλεια στα θαλάσσια σπορ 
και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές-θεατές να διαμορφώσουν 
οι ίδιοι την εξέλιξη της ταινίας μέσω ερωτήσεων, έχοντας τη δυνα-
τότητα να επιλέξουν τη σωστή απάντηση όπου η ιστορία προχωράει 
ομαλά ή τη λανθασμένη εξέλιξη του σεναρίου, όπου στην περίπτωση 
αυτή βλέπουν τον κίνδυνο που εμπεριέχει η επιλογή αυτή. Σκοπός 
είναι οι μαθητές να κατανοήσουν βιωματικά τους κανόνες ασφαλεί-
ας στα θαλάσσια σπορ και μέσα αναψυχής συμμετέχοντας ενεργά 
στον διαδραστικό αυτό τρόπο εκμάθησης.

https://bit.ly/3rlIhWi

ΠΑΙΔΙΚΟ 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 παιδικό, διδακτικό 
παραμύθι  ‘’Ο Χταπόδιος Σέιφ
και οι τρεις Θαλασσοφύλακες’’ 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’’!

ΕΚΠΑΙΔΕΎΤΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ
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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ΕΝΗΜΕΡΏΤΙΚΑ –  
ΕΚΠΑΙΔΕΎΤΙΚΑ 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 τέσσερα ενημερωτικά-εκπαιδευτικά 
κέντρα στις παραλίες: Μικρό Καβούρι (Δήμος Βάρης – 
Βούλας – Βουλιαγμένης), στην παραλία Δήλεσι (Δήμος 
Τανάγρας), στην παραλία Καλό Λιβάδι (Δήμος Μυκόνου) 
και στην παραλία Κουκουναριές (Δήμος Σκιάθου).
Στα ενημερωτικά κέντρα, τα οποία λειτουργούν 
καθημερινά κατά την καλοκαιρινή περίοδο από τις 
11.00 έως τις 18.00, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία 
να συμμετέχουν σε 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.

Συνολικά, 31 επιχειρήσεις θαλάσσιων 
σπορ έχουν πιστοποιηθεί με το 
συγκεκριμένο μοντέλο. 

Σκοπός του πρωτοκόλλου, είναι 
η αποτύπωση των προδιαγρα-
φών και των προϋποθέσεων, 
ως των θεμελιωδών απαιτή-
σεων Ιδιωτικού Πρωτοκόλλου, 
που θα αφορούν:

Προϋποθέσεις του 
χώρου δραστηριο-
ποίησης, υποδομές, 
τον εξοπλισμό ασφάλει-
ας, τον εξοπλισμό και μέσα 
των θαλάσσιων σπορ και 
μέσων αναψυχής, εκπαίδευ-
ση, δεξιότητες και κατάρτιση 
του προσωπικού για τη χρήση 
του εξοπλισμού και την παροχή 
των υπηρεσιών κ.ά.

Ο στόχος του Ιδιωτικού Πρω-
τοκόλλου είναι να αποτελέσει 
το πρώτο και πλέον εξειδικευ-
μένο Ελληνικό Ιδιωτικό Σχήμα 
Ελέγχου Συμμόρφωσης για 
τη Σήμανση και την Προβο-
λή των εγκεκριμένων και 
συμμορφούμενων με τις σχε-
τικές απαιτήσεις επιχειρήσεις 
εκμίσθωσης θαλασσίων σπορ. 
Τέλος, σύμφωνα με απόφαση 
του Υπουργείου Τουρισμού η 
ύπαρξη πιστοποίησης εγκατα-
στάσεων και εξοπλισμού για 
την εκμίσθωση μέσων αναψυ-
χής, 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 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 Επιχει-
ρήσεις Εκμίσθωσης Θαλάσσιων Σπορ (ΕΕΘΣ), βάσει του οποίου, 
οι αντίστοιχες επιχειρήσεις μπορούν να πιστοποιηθούν, εφό-
σον 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.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΏΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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H ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΎ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ 2022

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΙΟΣ

IΟΥΝΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΜΑΙΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

IOΥΝΙΟΣ

Συνάντηση του SWS με τον Α' Σύμβουλο 
της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, κ. 

Nicolas Croizer & την Ακόλουθο Συνεργασίας 
για τα Γαλλικά, κα. Véronique Bruez από το 

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

Παρουσίαση του παρατηρητηρίου 
ατυχημάτων στη θάλασσα & τα εσωτερικά 

ύδατα για το 2021, του λογισμικού των 
ψηφιακών ελέγχων και του rescue app, 

με αφορμή την Εθνική ημέρα πρόληψης 
θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών.

Καθαρισμός παραλίας στο Καβούρι σε 
συνεργασία με τη CCC & τον Δήμο Βάρης-

Βούλας-Βουλιαγμένης.

Συμμετοχή SWS στο Sea & Tourism Expo 
2022 με θέμα τον ''Θαλάσσιο και παράκτιο 

τουρισμό: Προκλήσεις και προοπτικές''.

Έναρξη εκπαιδευτικών επισκέψεων 
σχολείων και camps στο Οcean Lab, 

τον ειδικό χώρο που δημιούργησε το SWS.

Ενημερωτική καμπάνια  «Το καλοκαίρι 
μένουμε ασφαλείς» για την ασφάλεια 

των ατόμων 3ης ηλικίας στη θάλασσα και 
διαδικτυακή εκδήλωση του SWS με τον ΕΟΔΥ.

Πραγματοποιήθηκε το 4ο Συνέδριο 
Θαλασσοφυλάκων στο Πλωτό Μουσείο 

Νεράιδα, όπου βραβεύτηκαν σχολεία σε 
Ελλάδα και Κύπρο που ξεχώρισαν από το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα του SWS.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του SWS 
μεταφράζεται στα Αραβικά με την 

υποστήριξη της CCC (Consolidated 
Contractors Company).

Επίσημη παρουσίαση για το «Πρόγραμμα 
Ασφαλούς Κολύμβησης» στο ΟΑΚΑ.

ΚΕΔΕ 

Μνημόνιο Συνεργασίας έχει υπογραφεί με την Κεντρική Ένωση Δήμων 
Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και την Ένωση Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδος 
(ΕΣΝΕ) το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη κοινών δράσεων για τη 
μείωση των πνιγμών και των ατυχημάτων στη θάλασσα σε συνεργασία 
με τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αποτέλεσμα της συνεργασίας 
αυτής είναι η ανάπτυξη πρότυπης μελέτης αναφορικά με το κόστος 
της ναυαγοσωστικής κάλυψης σε όλη τη χώρα καθώς και η δημιουργία 
πρότυπης σύμβασης και τεύχος διακήρυξης για την προμήθεια ναυαγο-
σωστικών υπηρεσιών από πλευράς των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Οι φορείς συνεργάζονται επίσης σε θέματα νομοθετικών πρωτοβου-
λιών για την ενίσχυση της ασφάλειας στο υδάτινο περιβάλλον.

ΣΎΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΎΠΟΎΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΎΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΚΔΗΛΏΣΗ ΤΟΎ SWS ΠΑΡΟΎΣΙΑ ΤΟΎ ΠΡΏΘΎΠΟΎΡΓΟΎ  
Κ. ΚΎΡΙΑΚΟΎ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 
  
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με τον Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης και τον μη κερδοσκοπικό Οργανισμό  «Safe 
Water Sports» με θέμα την “Εκπαίδευση - Ενημέρωση -Πρόληψη για 
την ασφάλεια στη θάλασσα’’ στο δημοτικό θέατρο «Σοφία Βέμπο» 
στις 12 Ιουνίου 2020, παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου 
Μητσοτάκη, του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κου. 
Γιάννη Πλακιωτάκη, του τέως Υπουργού Υγείας, κου. Βασίλη Κικίλια, 
του τέως Υπουργού Τουρισμού, κου. Χάρη Θεοχάρη και της τέως 
Υφυπουργού Παιδείας, κας. Σοφίας Ζαχαράκη. Κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης τονίστηκε η σημασία και η σπουδαιότητα της ασφάλειας 
των πολιτών στο υδάτινο περιβάλλον. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε 
και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, «απαιτείται να αντιμετωπίζουμε 
τηθάλασσα με τον απαραίτητο σεβασμό, τον οποίο πρέπει να δείχνουν 
όχι μόνο όσοι κολυμπάνε αλλά και όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες δρα-
στηριοποιούνται στο χώρο των θαλασσίων σπορ και πως θα είμαστε 
εξαιρετικά αυστηροί με όσους παραβιάζουν την κείμενη νομοθεσία 
σχετικά με την ασφάλεια στην θάλασσα.»

ΕΝΏΣΗ ΣΧΟΛΏΝ  
ΝΑΎΑΓΟΣΏΣΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΣΝΕ)

Το Safe Water Sports συνεργά-
ζεται με την ΕΣΝΕ, η οποία είναι 
αρμόδια για την εκπαίδευση των 
ναυαγοσωστών στις θάλασσες και 
τις πισίνες καθώς και την παρο-
χή ναυαγοσωστικών υπηρεσιών 
σε δήμους. Η συνεργασία αφορά 
τομείς όπως: κοινές νομοθετικές 
πρωτοβουλίες, καθώς και την αξι-
οποίηση μιας καινοτόμου εφαρ-
μογής (Lifeguard Rescue mobile 
app), η οποία αναπτύχθηκε από 
τον Οργανισμό και καταγράφει σε 
πραγματικό χρόνο όλες τις διασώ-
σεις και τις περιπτώσεις παροχής 
πρώτων βοηθειών από τους ναυ-
αγοσώστες σε όλες τις παραλίες 
της χώρας μας. Οι πληροφορίες 
αυτές αποτελούν σημαντικό βοή-
θημα στον σχεδιασμό μιας ακό-
μα περισσότερο αποτελεσματικής 
πανελλαδικής ναυαγοσωστικής 
κάλυψης των παραλιών τα επό-
μενα χρόνια.
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Μνημόνιο συνεργασίας έχει υπογραφεί από το 2020 μετα-
ξύ του Safe Water Sports και του Υπουργείου Προστασί-
ας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας με στόχο 
την ανάπτυξη κοινών δράσεων που περιλαμβάνουν: την 
καταγραφή των ατυχημάτων που γίνονται σε υδάτινες 
δραστηριότητες αναψυχής στα εσωτερικά ύδατα, τη μετα-
φορά τεχνογνωσίας από τον Οργανισμό σε σχέση με τις 
διεθνείς πρακτικές και τους ισχύοντες κανονισμούς στον 
τομέα της ασφάλειας στο νερό και την υλοποίηση κοινών 
δράσεων για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της 
κοινωνίας, την πρόληψη και την ενίσχυση της ασφάλειας 
στις υδάτινες αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

ΎΠΟΎΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΎ ΠΟΛΙΤΗ

ΎΦΎΠΟΎΡΓΕΙΟ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ  

Το 2020 υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του 
Safe Water Sports και του Υφυπουργείου Αθλητισμού με 
στόχο την ανάπτυξη κοινών δράσεων που περιλαμβά-
νουν: την μεταφορά τεχνογνωσίας από τον Οργανισμό 
σε σχέση με τις διεθνείς πρακτικές και τους ισχύοντες 
κανονισμούς στον τομέα της ασφάλειας στο νερό (κολυμ-
βητήρια, πισίνες), στη θάλασσα και τα υδάτινα σπορ, την 
ανταλλαγή πληροφοριακών δεδομένων που εμπεριέ-
χονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Οργανισμού 
και στις υπηρεσίες της Γ.Γ.Α. με σκοπό την αποτύπωση 
των προσφερόμενων υπηρεσιών στο χώρο των υδάτινων 
δραστηριοτήτων (αθλητικών και ψυχαγωγικών), την υλο-

ποίηση κοινών δράσεων 
για την ευαισθητοποίηση 
της κοινωνίας, την πρό-
ληψη και την ενίσχυση 
της ασφάλειας στις υδά-
τινες αθλητικές δραστη-
ριότητες. Το Safe Water 
Sports συμμετέχει επί-
σης στη δράση ‘’Ζήσε 
αθλητικά’’, όπου κατα-
ξιωμένοι αθλητές του 
υγρού στίβου, ενημερώ-
νουν και δίνουν τις δικές 
τους συμβουλές για την 

ασφάλεια στο νερό αλλά και σε θέματα εκπαίδευσης 
μαθητών στα σχολεία. Επίσης, σε συνεργασία με τη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού έχει καθιερωθεί η τακτική αποστο-
λή πληροφοριών από την ΓΓΑ στο Υπουργείο Ναυτιλίας 
(Πληροφοριακό Σύστημα Safe Water Sports), προκειμένου 
να γίνουν πιο αποτελεσματικοί οι έλεγχοι σχετικά με τα 
προσόντα των απασχολούμενων προπονητών θαλασσίου 
σκι σε επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων σπορ.
Tέλος, το Υφυπουργείο Αθλητισμού υποστηρίζει τη δημι-
ουργία του πρώτου ολοκληρωμένου Προγράμματος Ασφα-
λούς Κολύμβησης που δημιούργησε το Safe Water Sports.   

ΎΠΟΎΡΓΕΙΟ ΝΑΎΤΙΛΙΑΣ  
ΚΑΙ ΝΗΣΙΏΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Το Safe Water Sports έχει υπογράψει από το 
2016 μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το 
Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, για 
μια σειρά από τομείς ανάπτυξης κοινών πρω-
τοβουλιών όπως: την υποστήριξη του Λιμε-
νικού Σώματος μέσω της Πληροφορικής και 
της τεχνολογίας για την αποτελεσματικότερη 
διαχείριση των αδειών και των επιθεωρήσεων 
σε ναυαγοσώστες και επαγγελματίες / επιχει-
ρήσεις θαλασσίων δραστηριοτήτων αναψυχής, 
τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας σχετικά 
με την ασφάλεια των πολιτών στη θάλασσα, 
την υλοποίηση εκπαιδευτικών - ενημερωτικών 
δράσεων σε σχολεία, την ευαισθητοποίηση των 
πολιτών σε θέματα ασφάλειας στη θάλασσα, 
την λειτουργία του Παρατηρητηρίου Ατυχη-
μάτων κ.ά..

ΣΎΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΎΠΟΎΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΎΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΎΠΟΎΡΓΕΙΟ ΤΟΎΡΙΣΜΟΎ

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Safe Water Sports και του Υπουρ-
γείου Τουρισμού υπογράφηκε το 2019 με στόχο την ανάπτυξη κοινών 
δράσεων που περιλαμβάνουν: την μεταφορά τεχνογνωσίας από τον 
Οργανισμό σε σχέση με τις διεθνείς πρακτικές και τους ισχύοντες κανο-
νισμούς στον τομέα της ασφάλειας στο νερό (κολυμβητήρια, πισίνες, 
τουριστικοί λιμένες, κλπ.), στη θάλασσα και τις υδάτινες δραστηριότητες 
και μέσα αναψυχής, την αξιοποίηση των πληροφοριών που περιλαμ-
βάνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Οργανισμού (Safe Water 
Sports app / website) από την πλευρά του τουρισμού, την προώθηση 
του θαλάσσιου τουρισμού, την υλοποίηση ενημερωτικών προγραμμά-
των και δράσεων για παιδιά και νέους που διαμένουν στη χώρα μας ή 
την επισκέπτονται, με θέμα την ασφάλεια στη θάλασσα και στο νερό, 
όπως επίσης και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των 
πολιτιστικών πόρων της χώρας. 
Η υιοθέτηση της Ατζέντας 2030 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για 
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και συγκεκριμένα οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΣΒΑ) 14 «ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ» και 17 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ», 
είναι πρωταρχικής σημασίας καθώς αναφέρονται συνδυαστικά σε όλες 
τις παραμέτρους που σχετίζονται με τη ζωή στο νερό και την προώθηση 
των συνεργειών μεταξύ της Πολιτείας και της Κοινωνίας των Πολιτών.

ΣΎΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΟΔΎ 

Το Safe Water Sports και ο Εθνι-
κός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας 
έχουν συμφωνήσει σε μία σειρά 
κοινών πρωτοβουλιών για την ενί-
σχυση της ασφάλειας στο υδά-
τινο περιβάλλον και τη μείωση 
των πνιγμών και των θανάσιμων 
ατυχημάτων που συμβαίνουν σε 
αυτό. Η σύμπραξη των δύο φορέ-
ων δημιουργεί τις προϋποθέσεις 
για ενίσχυση της ασφάλειας στη 
θάλασσα και το νερό, μία ασφά-
λεια που για πρώτη φορά μπαίνει 
σε γερές βάσεις μέσα από πρωτο-
βουλίες και πολλές δράσεις όπως: 
έλεγχοι και σήμανση σε παραλίες, 
αυστηροί κανόνες σε επιχειρή-
σεις θαλασσίων σπορ, ενημέρω-
ση των πολιτών αναφορικά με 
την ασφάλεια και τη μορφολογία 
όλων των ελληνικών παραλιών, 
επιδημιολογική επιτήρηση των 
ατυχημάτων σε υδάτινες δραστη-
ριότητες, καθώς και μία ενημερω-
τική καμπάνια για την ασφάλεια 
στη θάλασσα των ανθρώπων της 
τρίτης ηλικίας.

ΕΟΤ

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Safe 
Water Sports και του Ελληνικού Οργανι-
σμού Τουρισμού (ΕΟΤ) υπογράφηκε το 
2021, για την ανάληψη κοινών πρωτοβου-
λιών που περιλαμβάνουν: την αξιοποίηση 
όλων των πληροφοριών της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας Safe Water Sports mobile 
app, στην ιστοσελίδα και τα κοινωνικά 
δίκτυα του ΕΟΤ, την παροχή ολοκληρωμέ- 

 
 
νων υπηρεσιών του θαλάσσιου τουρισμού 
αλλά και την ενημέρωση των τουριστών, 
τη συμμετοχή και συνεργασία στις διε-
θνείς εκθέσεις και εκδηλώσεις όπου συμ-
μετέχει ο ΕΟΤ και τέλος την από κοινού 
εκπόνηση προωθητικών προγραμμάτων 
και δράσεων σε εγχώριους και ξένους 
φορείς που σχετίζονται με τον τουρισμό 
(π.χ. tour operators).



www.safewatersports.com

Κονίτσης 11Β,  
Μαρούσι 15125, Αθήνα

ΕΘΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΘΑΛΑΣΣΙΏΝ ΑΤΎΧΗΜΑΤΏΝ  
ΚΑΙ ΠΝΙΓMΏΝ

Koινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας & 
Νησιωτικής Πολιτικής και του Safe Water Sports 
καθώς η Eλλάδα είναι η πρώτη χώρα που θεσπίζει 
την ‘’Εθνική Ημέρα Πρόληψης Θαλάσσιων Ατυχημά-
των και Πνιγμών’’.

ΧΟΡΗΓΟΙ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
ΔΩΡΗΤΗΣ

MEΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
29x3.3cm
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Αppολαύστε 
τις διακοπές σας 
σε Ελλάδα & Κύπρο με ασφάλεια

www.safewatersports.com

Download                ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
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► Θαλάσσια σπορ 
► 3.000+ παραλίες
► Ημερόπλοια 
► Mαρίνες
► Κέντρα Υγείας
► Κανόνες ασφάλειας

Υπό την αιγίδα

Ενημερώσου. Έλεγξε.
Πρόσεχε. Απόλαυστε

Ενημερώσου. 
Έλεγξε.
Πρόσεξε. 
Απόλαυσε.

Mαΐου
11
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