
Το Safe Water Sports είναι ένα μη-κερ-
δοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε τον 
Ιούνιο του 2015 με βασικούς στόχους:

 την ενημέρωση και ευαισθητοποί-
ηση των πολιτών (Ελλήνων όσο και 
ξένων επισκεπτών) για όλα τα θέμα-
τα που σχετίζονται με τις δραστηρι-
ότητες (αθλητικές και ψυχαγωγικές) 
στο νερό και τη θάλασσα, με ιδιαίτερη 
έμφαση στα θέματα ασφάλειας και 
πρόληψης των ατυχημάτων.

 την υλοποίηση δράσεων σε συνερ-
γασία με τον Ιδιωτικό και Δημόσιο 
τομέα για την ενίσχυση του ευρύτε-
ρου θεσμικού πλαισίου για την ασφά-
λεια στην χώρα μας.

 την εκπαίδευση - ενημέρωση των 
παιδιών στα σχολεία, με στόχο την 
διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας 
αναφορικά με την αντιμετώπιση της 
θάλασσας και των δραστηριοτήτων 
που σχετίζονται με αυτή.

Αφορμή για την ίδρυση της πρωτο-
βουλίας ήταν το θανάσιμο ατύχημα 
που έγινε το καλοκαίρι του 2014 στη 
Μύκονο, στο οποίο ένα 10χρονο παιδί, 
ο Μιχαήλ Πασχαλάκης, έχασε τη ζωή 
του όταν μαζί με φίλους έκανε ένα 

θαλάσσιο σπορ στην παραλία Καλό 
Λιβάδι.

Η πρωτοβουλία στηρίζεται καθαρά 
στον εθελοντισμό και χρησιμοποιεί 
την δύναμη της πληροφορίας για να 
αναδείξει και να ενισχύσει τον  κυρί-
αρχο ρόλο του πολίτη στον τομέα που 
δραστηριοποιείται. 

Ο Οργανισμός δεν λαμβάνει καμία 
κρατική χρηματοδότηση. Οι πόροι 
του, προέρχονται αποκλειστικά από 
τον ιδιωτικό τομέα. Σήμερα το σωμα-
τείο λειτουργεί με την στήριξη και 
συμμετοχή ενός βασικού πυρήνα 
ενεργών πολιτών που σε συνεργα-
σία με το Διοικητικό Συμβούλιο και 
τα μέλη του Σωματείου, σχεδιάζουν 
και υλοποιούν τις δράσεις του.  

Ο Οργανισμός έχει λάβει την αιγίδα 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλά-
δας (ΚΕΔΕ) και έχει υπογράψει μνη-
μόνιο στρατηγικής συνεργασίας με 
το Υπουργείο Ναυτιλίας.

Η δράση του Safe Water Sports 
έχει, εκτός από την ενίσχυση της 
ασφάλειας και την πρόληψη των ατυ-
χημάτων, έναν έντονο αναπτυξιακό 
χαρακτήρα. Γίνεται τόσο οργανωμένα 
για πρώτη φορά σε όλη την Ευρώπη 
και μπορεί να συμβάλει στην αναβάθ-
μιση της εικόνας της Ελλάδας στο 
εξωτερικό.
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Εκπαίδευση μαθητών  
στα σχολεία

Δημιουργήσαμε ειδικά 
inspirational video με 
την συμμετοχή γνωστών 
Ολυμπιονικών για την 
ενημέρωση μαθητών στα 
σχολεία όλης της χώρας.
 Σελ.2

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.5
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Σε συνεργασία με το Λιμενικό 
Σώμα Δ/νση Λιμενικής Αστυνομί-
ας, και το Υπ. παιδείας, σχεδιάσαμε 
ένα πρόγραμμα ενημέρωσης των 
μαθητών στα σχολεία όλης της 
χώρας με την ονομασία ΠΡΟΣΕ-
ΧΩ – ΜΑΘΑΙΝΩ – ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ. Η 
ενημέρωση αυτή, η οποία έχει ως 
βασικό αντικείμενο την εμπέδω-
ση 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 προ-
γράμματος, η ομάδα εκπαιδευτικών 
του SafeWaterSports εργάστη-
κε εθελοντικά και παρέδωσε στο 
Λιμενικό Σώμα τους κανόνες που 
πρέπει να διδάσκονται στα παιδιά 
(ανάλογα με την ηλικία τους) για 

την ασφάλεια στη θάλασσα και 
τα θαλάσσια σπορ, εκπαιδευτικά 
video, διαδραστικά power points, 
animations και quiz, ώστε η ενημέ-
ρωση να είναι αποτελεσματική και 
στοχευμένη.

Μέρος του εκπαιδευτικού υλι-

κού είναι και μια ειδική σειρά 
inspirational video που δημιουργή-
σαμε και στα οποία συμμετέχουν οι 
Ν. Κακλαμανάκης, Σ. Γιαννιώτης, Χ. 
Αφρουδάκης, Σ. Παπαδοπούλου, Α. 
Καραπατάκη, Ν.Πλυτάς και η ομά-
δα συγχρονισμένης κολύμβησης.

προσεΧΩ-
ΜαθαιΝΩ-
ΝοιαΖοΜαι

To 2017 εκπαιδεύτηκαν 37.000 μαθητές σε ολόκληρη την χώρα. 
Αναλυτικά: Στον νομό Αττικής εκπαιδεύτηκαν από το Λιμενικό 
Σώμα - Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας 1.542 μαθητές Δημοτικού σε 8 
δημοτικά σχολεία και 330 μαθητές Γυμνασίου.
Από το Safe Water Sports 3.500 μαθητές Δημοτικού & Γυμνασίου.
Στην υπόλοιπη Ελλάδα εκπαιδεύτηκαν 28.545 μαθητές σε 257 
δημοτικά σχολεία και 3.324 μαθητές σε 30 γυμνάσια.

εΝΗΜερΩτικα - inspirational video ολυΜπιοΝικΩΝ

Το οπτικοακουστικό αυτό υλικό αποτελεί  ήδη μέρος του 
εκπαιδευτικού περιεχομένου που χρησιμοποιήθηκε στα 
πλαίσια της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος 
«προσεΧΩ – ΜαθαιΝΩ – ΝοιαΖοΜαι» την τρέχουσα 
σχολική χρονιά με πολύ καλά αποτελέσματα και θετικές 
αξιολογήσεις, τόσο από τους μαθητές που το παρακο-
λούθησαν όσο και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων 
που πήραν μέρος στο πρόγραμμα. 

 Το ίδιο αυτό υλικό, με κατάλληλες προσαρμογές χρη-
σιμοποιήθηκε επίσης για την ενημερωτική καμπάνια 
που υλοποιήσαμε στα social media, στην τηλεόραση, 
σε επιλεγμένους κινηματογράφους, σε καράβια της 
ακτοπλοΐας καθώς και σε οθόνες τοποθετημένες σε 
καταστήματα εστίασης ή σημείων μαζικής διέλευσης 
κοινού.  

Με την ευγενική χορηγία του Πλωτού Μουσείου Νεράι-
δα του Ιδρύματος Λάτση και τη δωρεά του ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος, δημιουργήσαμε μια ειδική σειρά εκπαι-
δευτικών - inspirational video στα οποία συμμετέχουν 
κορυφαίοι Έλληνες Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές του 
υγρού στίβου. Πιο συγκεκριμένα συμμετέχουν οι εξής:
  
 

Νικοσ κακλαΜαΝακΗσ 
Χρυσός ολυμπιονίκης Windsurfing
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Το Safe Water Sports λαμβάνει μέρος σε πολλές εκδη-
λώσεις με στόχο την διανομή ενημερωτικών φυλλαδί-
ων και γενικότερα την ενημέρωση - ευαισθητοποίηση 
των πολιτών.  Η προβολή του έργου και σκοπού του 
Οργανισμού γίνεται επίσης μέσω ειδικών αφιερωμά-
των σε περιοδικά, εφημερίδες, την τηλεόραση, ενη-
μερωτικά sites, blogs κ.λ.π. Παράλληλα ο Οργανισμός 
δημιούργησε και μια σειρά ενημερωτικών video spots 
για την ασφάλεια στη θάλασσα τα οποία προβάλλο-
νται στην τηλεόραση, στους κινηματογράφους, στα 
social media, στα πλοία της ελληνικής ακτοπλοΐας 
και σε σημεία διέλευσης του κοινού. Η ανταπόκρι-
ση των πολιτών στην πρωτοβουλία, ξεπέρασε κάθε 
προσδοκία μας. Περισσότεροι από 60.000+ πολίτες 
μέχρι σήμερα έχουν γίνει followers στις σελίδες κοι-
νωνικής δικτύωσης του σωματείου μας ενώ η αντα-

πόκρισή τους στις δημοσιεύσεις μας είναι συνεχής.  
Επίσης, δεκάδες άνθρωποι από όλους τους χώρους 
(καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι, συγγραφείς, αθλητές 
κλπ.) συμμετείχαν στην ενημερωτική εκστρατεία του 
Safe Water Sports φωτογραφήθηκαν φορώντας την 
μπλούζα μας, δημοσιεύοντάς την ταυτόχρονα στα 
social media για να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες.  
(http://bit.ly/2ew0e5o) 

Αυτό που είναι όμως περισσότερο σημαντικό είναι 
η διάθεση συμμετοχής και προσφοράς, ενός μεγάλου 
αριθμού πολιτών, οι οποίοι, ανάλογα με τις γνώσεις 
και την επαγγελματική τους ενασχόληση, συμμετέχουν 
στην υλοποίηση των δράσεων καθαρά εθελοντικά. Αυτό 
έδωσε στην πρωτοβουλία τη δυνατότητα να σχεδιάσει 
και να φέρει σε πέρας ένα μεγάλο αριθμό δράσεων 
μέσα σε μόλις 2 χρόνια.

δρασεισ εΝΗΜερΩσΗσ πολιτΩΝ

σπυροσ γιαΝΝιΩτΗσ
αργυρός ολυμπιονίκης κολύμβησης 
στα 10 χλμ. ανοιχτής θάλασσας

αγγελικΗ καραπατακΗ 
αργυρή ολυμπιονίκης 
υδατοσφαίρισης

Νικολασ πλυτασ 
πρωταθλητής θαλασσίου σκι

ΜαλκογεΩργου, τσολα,
παπαΖογλου, πλαταΝιΩτΗ, 
συγχρονισμένη κολύμβηση

ΧρΗστοσ αφρουδακΗσ 
ολυμπιονίκης – αρχηγός εθνικής 
ομάδας υδατοσφαίρισης

σοφια παπαδοπουλου 
Χάλκινη ολυμπιονίκης ιστιοπλοΐας
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safe Water sports mobile app
Το Safe Water Sports, ανέπτυξε 
μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ενη-
μέρωσης των πολιτών, που είναι 
σήμερα διαθέσιμη στο Internet 
(μέσω του web site μας https://
safewatersports.gr/) 
αλλά κυρίως μέσω εφαρμογών 
(apps) για όλα τα κινητά τηλέ-
φωνα, οι οποίες προσφέρονται 
εντελώς δωρεάν. Με την πλατ-
φόρμα αυτή, που είναι διαθέσι-
μη τόσο στα ελληνικά όσο και 
αγγλικά, ο πολίτης σήμερα μπο-
ρεί εύκολα, με το πάτημα ενός 
πλήκτρου, να ενημερωθεί για:
 ΟΛΕΣ και ΜΟΝΟ τις νόμι-
μες επιχειρήσεις εκμίσθωσης 
θαλάσσιων σπορ (waterski, 
scuba diving, tubes, kitesurf 
κλπ.) που λειτουργούν στην 
Ελλάδα.
 Τις 3.000+ παραλίες με πρό-
σβαση που έχουμε από κοινού 
χαρτογραφήσει με το Λιμενικό 
Σώμα, και στις οποίες μπορούν 
οι πολίτες να κολυμπήσουν 
καθώς και τα χαρακτηριστι-
κά αυτών από την πλευρά της 
ασφάλειας (δηλαδή αν έχουν 
ναυαγοσώστη, βαθιά/ρηχά 
νερά, το είδος παραλίας –πχ. 
αμμώδης, με βότσαλα κλπ.-, το 
μήκος της παραλίας, αν είναι 
οργανωμένη με ξαπλώστρες και 
ομπρέλες, αν υπάρχει πρόσβαση 
για ΑΜΕΑ, καταστήματα υγειο-
νομικού ενδιαφέροντος, parking 
κλπ.), μια ενδεικτική φωτογρα-
φία, το στίγμα τους καθώς και 
άλλες χρήσιμες πληροφορίες.
 Όλα τα νοσοκομεία και τα 
κέντρα υγείας με πλήρη στοιχεία 
επικοινωνίας.
 Tις λιμενικές αρχές που βρί-
σκονται σε όλη την χώρα με 
στοιχεία επικοινωνίας.

 Τις μαρίνες και γενικότερα τις 
τοποθεσίες που επιτρέπεται ο 
ελλιμενισμός σκαφών καθώς 
τις υπηρεσίες που αυτές προ-
σφέρουν.
 Τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης 
σκαφών κάθε τύπου, για ανα-
ψυχή.
 Τους ισχύοντες κανονισμούς 
ασφάλειας (νομοθεσία) για 
κάθε θαλάσσιο σπορ και δρα-
στηριότητα στη θάλασσα.
 Τον καιρό σε κάθε περιοχή που 
γίνονται θαλάσσια σπορ.
 Πολλές άλλες πληροφορίες 
που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα 
με δραστηριότητες στην θάλασ-
σα και το νερό.

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

 Καταγγείλουν, αναφέρουν 
κάθε παραβατική ή παράνομη 
δραστηριότητα στη θάλασσα 
που πέφτει στην αντίληψή τους 
και η οποία βάζει σε κίνδυνο την 
ασφάλεια και την σωματική ακε-
ραιότητα των πολιτών, και μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
μας, να ενημερώσουν το Λιμενι-
κό Σώμα ώστε εκείνο να παρέμ-
βει όπου και αν χρειάζεται.

  Σχολιάσουν και να βαθμολο-
γήσουν (rate & comment) μια 
επιχείρηση θαλασσίων σπορ – 
μέσων αναψυχής, και με αυτό 
τον τρόπο να επιβραβεύσουν 
τους καλούς και να βοηθήσουν 
τους μέτριους να βελτιωθούν και 
να γίνουν καλύτεροι προσφέρο-
ντας υπηρεσίες ασφαλείς για 
τους πολίτες.

Το Safe Water Sports mobile app είναι διαθέσιμο ΔΩΡΕΑΝ 

στο Apple Store και Google Market. Για να κατεβάσετε την 

εφαρμογή στο κινητό σας χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους 

συνδέσμους:

iphone / ipad: http://apple.co/21rYZyx

android: http://bit.ly/1UFt4ki 

ΗλεκτροΝικο 
συστΗΜα 
λιΜεΝικου

Το Safe Water Sports έχει διαθέσει 
στο Λιμενικό Σώμα, χωρίς κανένα 
απολύτως κόστος για το Ελληνικό 
Δημόσιο, ένα Ολοκληρωμένο Πανελ-
λαδικό Πληροφοριακό Σύστημα Ελέγ-
χων & Επιθεωρήσεων που αφορά μια 
μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων που 
γίνονται στην θάλασσα. 
Μέσω του συστήματος αυτού, που 
σήμερα λειτουργεί σε όλα τα λιμε-
ναρχεία της χώρας καθώς και στην 
κεντρική υπηρεσία (Υπουργείο  – 
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος), οι 
λιμενικές αρχές διαχειρίζονται, ηλε-
κτρονικά πλέον:
 Όλες τις άδειες που εκδίδονται για 
τις επιχειρήσεις θαλασσίων σπορ 
στην Ελλάδα.
 Τη διαθεσιμότητα από τους Δήμους 
των ναυαγοσωστών στις παραλίες 
που είναι υποχρεωτική η παρουσία 
τους.
 Τους ελέγχους και τις επιθεωρή-
σεις που γίνονται από την 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.
Όλα αυτά άμεσα (real-time) και με 
διαφάνεια, χωρίς να απαιτείται οποια-
δήποτε επικοινωνία ή έγγραφο μετα-
ξύ Κεντρικής  Υπηρεσίας και των 
περιφερειακών λιμενικών αρχών. 



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 αυτά που έμαθαν. 
αναφορικά με την χρήση του app, για την περίοδο 
1 ιουνίου 2017 έως 31 αυγούστου 2017 η εφαρμογή 
εγκαταστάθηκε συνολικά 24,9κ ενώ ο συνολικός 
αριθμός των χρηστών για την περίοδο αυτή 
ανέρχεται σε 27,2κ χρήστες, με 82,3κ συμβάντα και 
μέσο όρο συμβάντων ανά χρήστη 3.  
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O   
            LICENSED centres only

Water Sports

Water Sports

Daily Cruises Play & Learn

Daily cruises
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στατιστικΗ

τραυματισμοί
Κάθε 

χρόνο 50.000 
Ευρωπαίοι πολίτες 

(EΕ 27) τραυματίζονται 
συμμετέχοντας σε 

θαλάσσια σπορ ή και σε 
δραστηριότητες με 

σκάφη.

πνιγμοί
Ο πνιγμός είναι 

η δεύτερη κύρια αιτία 
θανάτου από ατύχημα για 
τα παιδιά από τη βρεφική 

ηλικία έως την ηλικία των 14 
ετών με περισσότερους 

από 5.000 θανάτους 
ετησίως (σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο).

1

2

3

5
6

7

8

9

4

Ενημερωτικές 
δράσεις (παραλίες,
αθλητικά events,
εκδηλώσεις)

Συνεργασία 
με φορείς 
(Υπουργείο Ναυτιλίας, 
ΚΕΔΕ, ΗATTA, 
ναυαγοσώστες,
προπονητές, αθλητικούς 
συλλόγους

Safe Water
Sports Academy
(πλατφόρμα e-learning, 
δημιουργία 
διαδραστικού υλικού)

Σήματα Κώδικα 
Θαλάσσιας
Συμπεριφοράς
και εγκατάσταση 
πληροφοριακών 
πινακίδων 

Παιχνίδια
(Επιτραπέζιο
και online games)

Δημιουργία 
παιδικού ήρωα 
και παραμύθι

Εγκατάσταση 
ενημερωτικών  
& ψυχαγωγικών 
κέντρων σε 
παραλίες

Προτάσεις 
εκσυγχρονισμού 
νομοθεσίας και 
ρυθμιστικού 
πλαισίου

Eκπαιδευτική
βαλίτσα
για βιωματική 
εκπαίδευση
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πιστοποιΗσΗ επιΧειρΗσεΩΝ για τΗΝ ασφαλεια
Σε συνεργασία με την διεθνώς ανα-
γνωρισμένη εταιρεία πιστοποίηση TÜV 
AUSTRIA HELLAS, δημιουργήσαμε 
από κοινού ένα Ιδιωτικό πρωτόκολλο 
Ελέγχου Συμμόρφωσης και Σήματος 
Ποιότητας Επιχειρήσεων Εκμίσθω-
σης Θαλάσσιων Σπορ (ΕΕΘΣ) για την 
ασφάλεια

Η εγκαθίδρυση εξειδικευμένων προ-
διαγραφών για την εφαρμογή κατάλλη-
λων πρακτικών σε θέματα ασφάλειας 
των πολιτών-πελατών, καθώς και η 
αντικειμενική και αξιόπιστη προβολή 
της υλοποίησης αυτών μέσω του ελέγ-
χου και της πιστοποίησής τους από 
έναν διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα 
όπως η TÜV AUSTRIA HELLAS, δύνα-
νται να αποτελέσουν σημαντικό παρά-
γοντα διαφοροποίησης των υπηρεσιών 
των πιστοποιημένων επιχειρήσεων του 
χώρου (εκμίσθωσης θαλάσσιων σπορ 
και μέσων αναψυχής) και ταυτόχρονα 
να προσδώσουν προστιθέμενη αξία 
στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον 
χρήστη, μέσω της διασφάλισης της ποι-
ότητας και των προϋποθέσεων

Σκοπός του πρωτοκόλλου, είναι η 

αποτύπωση των προδιαγραφών και 
των προϋποθέσεων, ως των θεμελιω-
δών απαιτήσεων Ιδιωτικού Πρωτοκόλ-
λου, που θα αφορούν στα παρακάτω 
σημεία: 

 Προϋποθέσεις του χώρου 
δραστηριοποίησης 
 Υποδομές 
 Εξοπλισμός ασφάλειας 
 Εξοπλισμός και μέσα των 
θαλάσσιων σπορ και μέσων 
αναψυχής
 Μέσα και υποδομές ασφάλειας 
για τους χρήστες 
 Εκπαίδευση, δεξιότητες και 
κατάρτιση του προσωπικού για 
την χρήση του εξοπλισμού και την 
παροχή των υπηρεσιών 
 Εκπαίδευση, δεξιότητες και 
κατάρτιση του προσωπικού σε 
θέματα ασφάλειας των χρηστών 
 Υποδομές και προϋποθέσεις 
επικοινωνίας για την παροχή 
α’ βοηθειών 
 Σχέδια έκτακτων αναγκών 
και κρίσεων 
 Ποιοτική εξυπηρέτηση 

του πελάτη
Ο στόχος του Ιδιωτικού Πρωτοκόλ-

λου είναι να αποτελέσει το πρώτο και 
πλέον εξειδικευμένο «Ελληνικό Ιδιω-
τικό Σχήμα Ελέγχου Συμμόρφωσης» 
για τη Σήμανση και την Προβολή των 
εγκεκριμένων και συμμορφούμενων 
με τις σχετικές απαιτήσεις επιχειρήσεις 
εκμίσθωσης θαλασσίων σπορ. Το ειδι-
κό «Σήμα Συμμόρφωσης» φέρει ευδι-
άκριτη αναφορά επί του αντικειμένου 
της Βεβαίωσης Συμμόρφωσης και του 
logo του Φορέα Ελέγχου και Πιστοποί-
ησης TÜV AUSTRIIA HELLAS, προκει-
μένου να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη 
δυνατή αναγνωσιμότητα και ευκολία 
κατανόησης του ‘μηνύματος’ από τον 
πελάτη / χρήστη των υπηρεσιών.

Το πρότυπο αυτό (κάτι σαν το ISO) 
αποτελεί πανευρωπαϊκή καινοτομία, η 
εφαρμογή του οποίου στις επιχειρήσεις 
εκμίσθωσης θαλασσίων σπορ, ξεκίνη-
σε το καλοκαίρι του 2017 με την υπο-
στήριξη μεγάλων  χορηγών (Seajets & 
Aegean). Η επιτυχία του εγχειρήματος 
θα καταστήσει την χώρα μας παρά-
δειγμα για όλη την Ευρώπη.

οι πιστοποιΗσεισ αρΧισαΝ
Ήδη οι πρώτες  12 επιχειρήσεις εκμί-
σθωσης θαλάσσιων σπορ και μέσων 
αναψυχής πιστοποιήθηκαν. Costa 
Navarino, Kalafatis Water Sports-Μύκο-
νος, Kea Water Sports- Κέα, Plaka Water 
Sports-Νάξος, Nαυτικός Ομιλος Βου-
λιαγμένης, Platis Gyalos Water Sports- 
Μύκονος, Kimi Water Sports- Κύμη, Santa 
Maria Water Sports-Πάρος, Umbrellas 
Πευκοχώρι Θεσ/κης.Το 2017-2018 πιστεύ-
ουμε ότι η δράση θα γενικευθεί και ο 
αριθμός των πιστοποιημένων επιχειρή-
σεων που λειτουργούν στην Ελλάδα θα 
αυξηθεί με άμεσο αποτέλεσμα την γενι-
κότερη ενίσχυση της ασφάλειας.

tÜv aUstria Hellas
Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός 
παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, επιθεώρησης και 
πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον 
και τη διαχείριση πόρων.Ο Οργανισμός δραστηριοποιείται στην 
ευρύτερη λεκάνη των χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου 
και Μέσης Ανατολής με θυγατρικές εταιρείες, παραρτήματα και 
αντιπροσώπους. (http://www.tuvaustriahellas.gr/ )

logo πιστοποιΗσΗσ
Όλες οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασ-
σίων σπορ και μέσων αναψυχής θα 
φέρουν το παραπάνω logo ως αποδει-
κτικό της πιστοποίησής τους από την TÜV 
AUSTRIA HELLAS.
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εκπαιδευτικο προγραΜΜα 
saFe Water sports
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 στην ασφάλειά τους στην παραλία, το νερό, τη 
θάλασσα, τα θαλάσσια σπορ και τις λοιπές δραστηριότητες 
αναψυχής που γίνονται σε αυτή. το πρόγραμμα είναι 
εγκεκριμένο από το υπουργείο παιδείας για την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση.
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες 
από 50 δραστηριότητες που συνδυάζουν τη μάθηση και τη 
ψυχαγωγία . 
Η υλοποίηση του προγράμματος θεωρείται επιτυχής εφόσον 
ολοκληρωθεί  το 50% + 1 από τις δραστηριότητες του 
προγράμματος και τουλάχιστον μία από κάθε θεματική ενότητα.  
Η κονκάρδα «θαλασσοφύλακα» του προγράμματος θα δίνεται 
σε κάθε μαθητή, μέλος της ομάδας που συμμετέχει στο 
πρόγραμμα. στα παιδιά-μέλη των ομάδων και στους εθελοντές-
εκπαιδευτικούς τους που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα, το safe 
Water sports θα απονέμει ειδικό αναμνηστικό δίπλωμα.
το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιείται σε κάθε μια από τις 13 
περιφέρειες της χώρας. κάθε χρόνο ο αρχηγός της ομάδας 
της κάθε περιφέρειας που υλοποίησε τις περισσότερες 
δραστηριότητες, μαζί με τον επικεφαλής εκπαιδευτικό, θα 
επιλέγονται για να συμμετάσχουν στο ετήσιο συμβούλιο των 
«θαλασσοφυλάκων» 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. 
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 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, Καλλιτεχνικά, Τ.Π.Ε., 
Κοινωνική Αγωγή 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 θα διανέμεται μέσω 
της πλατφόρμας 
e-learning Safe Water 
Sports Academy, που θα 
χρησιμοποιείται και για 
την παρακολούθηση της 
προόδου.
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safe Water 
sports academy 
(e-learning)

To Safe Water Sports δημιούργησε την 
online διαδικτυακή πλατφόρμα εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης “Safe Water Sports 
Academy” για παιδιά και νέους ηλικίας από 
5 έως 16 ετών. Το εκπαιδευτικό υλικό που 
προσφέρεται μέσω του Safe Water Sports 
Academy χρησιμοποιείται επίσης από το 
Λιμενικό Σώμα του Υπουργείου Ναυτιλίας, 
για την εκπαίδευση των παιδιών μέσα στις 
σχολικές τάξεις στα δημόσια σχολεία όλης 
της χώρας, στα πλαίσια του εγκεκριμένου 
προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας 
με την ονομασία «ΠΡΟΣΕΧΩ – ΜΑΘΑΙΝΩ 
– ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ».  
Προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση 
στο εκπαιδευτικό αυτό υλικό μέσω του Safe 
Water Sports Academy χρειάζεστε μόνο 
έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση 
στο Internet. Το σύστημα είναι ήδη δομη-
μένο με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει 
το κατάλληλο εκπαιδευτικό περιεχόμεο 
ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα αυτών που 
συμμετέχουν. Παράλληλα όμως δίνει τη 
δυνατότητα σε εκπαιδευτές να επέμβουν 
στην δομή του εκπαιδευτικού σεναρίου και 
να δημιουργήσουν ένα νέο, προσαρμοσμέ-
νο στις δικές τους ιδιαίτερες ανάγκες.
http://e-learning.safewatersports.gr/el/
normal/academy 



Με στόχο να προσεγγίσουμε τα μικρά παιδιά που δεν έχουν πρό-
σβαση στο Internet και στα Social media για την ενημέρωσή τους, 
σχεδιάσαμε έναν παιδικό ήρωα και ένα παραμύθι που θα μιλάει 
τη «γλώσσα» των μικρών παιδιών και μέσα από ένα βιβλίο θα 
περνάει τα κατάλληλα μηνύματα για τη θάλασσα, και το σεβασμό 
που πρέπει όλοι να δείχνουν.  
Στην υλοποίηση της ιδέας αυτής, ο συγγραφέας Βαγγέλης Ηλιό-
πουλος και η εικονογράφος Βίλλυ Καραμπατζιά, σε συνεργασία 
με τις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ, δημιούργησαν το παιδικό βιβλίο που 
πρόσφατα κυκλοφόρησε με τίτλο, «Ο Χταπόδιος Σέιφ και οι τρεις 
Θαλασσοφύλακες».  Είναι ένα πολύ ωραίο και ταυτόχρονα διδα-
κτικό βιβλίο για τα παιδιά των μικρών ηλικιών. 

παιδικό βιβλίο

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Safe Water Sports στοχεύει στην 
εμπέδωση των κανόνων ασφάλειας για την παραλία, τη θάλασσα 
και τα θαλάσσια σπορ. Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προ-
γράμματος διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία των μαθητών, 
τόσο όσον αφορά τους κανόνες που παρουσιάζονται, όσο και τον 
τρόπο παρουσίασης. 
Οι ομάδες, με βάση την ηλικία των παιδιών που έχουν ληφθεί υπό-
ψη για τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού περιεχομένου είναι τρείς: 
Παιδιά από 4-8, 9-11 και 12+. 
Το αντικείμενο της εκπαίδευσης των μαθητών της 1η ομάδας είναι 
κυρίως η κολύμβηση, η παραμονή στην παραλία και η φροντίδα του 
περιβάλλοντος, της 2η ομάδας η κολύμβηση, τα θαλάσσια σπορ και 
η φροντίδα του περιβάλλοντος, ενώ της 3η ομάδας περισσότερο 
για θαλάσσια σπορ και οι θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής.

Το εκπαιδευτικό υλικό που έχουμε αναπτύξει περιλαμβάνει:
 Εικονογραφημένους κανόνες ασφάλειας σε μορφή κόμικς
 Quiz
 Ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα σχεδιασμένα για παιδιά
 Inspirational video με την συμμετοχή γνωστών Ελλήνων αθλητών
-ολυμπιονικών του υγρού στίβου (Κακλαμανάκης, Γιαννιώτης, Παπα-
δοπούλου κλπ)
 3D animation video για παιδιά μικρών ηλικιών
 Παραμύθια, τραγούδια 
 Εκπαιδευτική βαλίτσα για βιωματική εκπαίδευση
 Επιτραπέζια παιχνίδια
και πολλά άλλα, πάντα με κοινή συνισταμένη την εκπαίδευση και 
την ενημέρωση των παιδιών για την ασφάλεια στη θάλασσα.

εκπαιδευτικο υλικο
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εκπαιδευτικΗ βαλιτσα
Το διαδραστικό παιχνίδι, ειδικά για τις μικρές ηλικίες, είναι το πιο 
αποδοτικό μέσο για την εκπαίδευση. Για τον λόγο αυτό δημιουρ-
γήσαμε μια «εκπαιδευτική βαλίτσα» που περιλαμβάνει παιχνίδια 
με Playmobil (αναπαράσταση παραλίας και θαλάσσιων δραστη-
ριοτήτων), κάρτες δραστηριοτήτων, color books, story cubes 
(κύβοι με εικόνες για να κεντρίζουν τη φαντασία των παιδιών) 
και πολλά άλλα, με σκοπό την πληροφόρηση – εκπαίδευση των 
παιδιών μέσα από το παιχνίδι και τη διασκέδαση.
Η εκπαιδευτική βαλίτσα είναι κατάλληλη για σχολεία, παιδικές 
κατασκηνώσεις, ξενοδοχεία, κολυμβητήρια κ.λπ.



εΝΗΜερΩτικο & 
ψυΧαγΩγικο κεΝτρο 
στισ παραλιεσ
Το πρότυπο ενημερωτικό και ψυχαγωγικό κέντρο 
αυτό έχει σαν στόχο την εκπαίδευση των παι-
διών όλων των ηλικιών, μέσα από το παιχνίδι και 
την ψυχαγωγία, για όλα τα θέματα που έχουν 
σχέση με την ασφάλειά τους στη παραλία, τη 
θάλασσα, τα σπορ και τις δραστηριότητες που 
γίνονται σε αυτή.  Το ψυχαγωγικό πρόγραμμα 
σχεδιάστηκε από εκπαιδευτικούς και ψυχο-
λόγους, εθελοντές του Safe Water Sports και 
περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως: χρήση του 
Safe Water Sports app σε tabets ώστε τα παιδιά 
να ενημερωθούν παίζοντας για τους κανόνες 
ασφάλειας, ζωγραφικής με τον παιδικό μας 
ήρωα «Χταπόδιο Σέιφ», δημιουργία βραχιολιών 
και άλλων κατασκευών με το logo μας, παιχνί-
δια στόχου, ισορροπίας, ταχύτητας, επιτραπέζια, 
memory cards, storycubes, Playmobil, «μουσικές 
μαξιλάρες» και πολλά άλλα. Το κέντρο στελεχώ-
νεται με εθελοντές εκπαιδευτικούς και αθλητές 
θαλασσίων σπορ. Το πρώτο κέντρο λειτούργησε 
το 2017 στην παραλία Καλό Λιβάδι Μυκόνου. Η 
δράση υποστηρίζεται με δωρεά από το Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος.
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Η πρωτοβουλία του Safe Water Sports τελεί υπό την 
αιγίδα της ΚΕΔΕ, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του 
Διοικητικού της Συμβουλίου και στοχεύει, όπως όλοι 
αναγνώρισαν, στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας 
των πολιτών στις ελληνικές παραλίες. 
Ταυτόχρονα παρέχει εξειδικευμένες πληροφορίες 
σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα δημόσια 
νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα και 
συμβάλει στην προσέλκυση τουριστών και επενδύσεων..
Επιμέρους συμφωνίες έχει μέχρι σήμερα συνάψει ο 
Οργανισμός με τους Δήμους Βάρης - Βούλας - Βου-
λιαγμένης, Σαρωνικού, Τανάγρας κ.α.

στρατΗγικΗ συΝεγασια  
Με τουσ δΗΜουσ

Δημιουργήσαμε τον «Κώδικα Θαλάσσιας Συμπεριφο-
ράς», σε συνεργασία με σπουδαστές της σχολής ΑΚΤΟ, 
κάτι σαν τον Κώδικα οδικής κυκλοφορίας με στόχο, 
οι βασικοί κανόνες ασφάλειας στη θάλασσα και στις 
θαλάσσιες δραστηριότητες, να εικονογραφηθούν και 
να είναι εύκολα αναγνωρίσιμοι με μια μόνο ματιά.
Ο «Κώδικας Θαλάσσιας Συμπεριφοράς», περιλαμβά-
νεται μέσα στο app του SafeWaterSports και αποτε-
λεί επίσης μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος 
που ο Οργανισμός υλοποιεί σε συνεργασία με το Υπ. 
Παιδείας και το Λιμενικό Σώμα στα σχολεία όλης της 
χώρας καθώς και σε πλήθος άλλων εφαρμογών. Με 
την δράση αυτή στοχεύουμε στο να διαμορφώσουμε 
μια σειρά εικονογραμμάτων για την παρουσίαση των 
βασικών κανόνων ασφάλειας που έχουν να κάνουν 
με τη κολύμβηση, την παραμονή στην παραλία και τα 
θαλάσσια σπορ, και μέσω του αυτού κώδικα να διαμορ-
φώσουμε μια νέα κουλτούρα σε παιδιά και μεγάλους.

κΩδικασ θαλασσιασ 
συΜπεριφορασ



Η σήμανση των παραλιών της χώρας μας γίνεται 
και αυτή ένα μέσο για την ενημέρωση των πολιτών 
σχετικά με την ασφάλειά τους στη θάλασσα και στις 
δραστηριότητες που γίνονται σε αυτή. Με την υπο-
στήριξη των δημάρχων κ. Γεώργιου Σοφρώνη και κ. 
Κωνσταντίνου Κουκά, οι πρώτοι Δήμοι της χώρας μας, 
Δήμος Σαρωνικός και Δήμος Μυκόνου αντίστοιχα, 
συνεργάστηκαν με τον Οργανισμό μας σηματοδοτώ-
ντας τις παραλίες τους με την ενημερωτική πινακίδα 
του Safe Water Sports που παρουσιάζει μεταξύ άλλων 
τους βασικούς κανόνες ασφάλειας στη θάλασσα, στα 
σπορ και στις θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής, 
εικονογραφημένους με βάση τον «Κώδικα Θαλάσσιας 
Συμπεριφοράς», με ελληνική και αγγλική επεξήγηση. 
Σήμερα οι πινακίδες του SafeWaterSports είναι τοπο-
θετημένες σε 7 παραλίες του Δήμου Σαρωνικού Αττι-
κής και σε 16 του Δήμου Μυκόνου με τη συμμετοχή 
των Χορηγών Korres, Όμιλος Υγεία, ARENA, Εθνική 
Τράπεζα, Goody’s Burger House, Everest, Flora Super 
Markets, Ιωάννης Ρεβύθης, Anamnesia, Soho-Soho.

εγκαταστασΗ 
πλΗροφοριακΩΝ 
πιΝακιδΩΝ σε παραλιεσ

15Η ασφαλεια στΗ θαλασσα και τα σπορ

στρατΗγικΗ συΝεγασια  
Με τουσ δΗΜουσ

προιοΝτα 
saFe Water sports

Με στόχο την ευρύτερη ευαισθητοποίηση των 
πολιτών, αλλά και για την οικονομική ενίσχυση των 
δράσεών του, ο Οργανισμός δημιούργησε ένα 
ηλεκτρονικό κατάστημα http://eshop.safewatersports.
com/ καθώς και διάφορα προιόντα με το λογότυπό 
μας, τα οποία μπορεί κάποιος να αγοράσει από το 
eshop ή μέσω καταστημάτων γνωστών επιχειρήσεων 
που στηρίζουν την πρωτοβουλία.  



Το Safe Water Sports επιδιώκει την 
συστηματική και συνεχή ενεργοποίηση 
όλων των δυνάμενων της κοινωνίας 
με κύριο στόχο να αποτελέσει σημείο 
αναφοράς και βασικό εργαλείο ενημέ-
ρωσης στην χώρα μας για τις δραστη-
ριότητες στο νερό και την ασφάλεια.
Στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε 
χρειαζόμαστε την βοήθεια όλων. Οι 
κυριότεροι τρόποι που μπορεί κάποιος 
να συνδράμει το έργο μας είναι οι ακό-
λουθοι:
  Γίνετε μέλη της ομάδας εθελοντών 
μας και στηρίξτε έμπρακτα τις δράσεις 
μας.
 Κατεβάστε και χρησιμοποιήστε το Safe 
Water Sports app στο κινητό σας
 Αξιολογήστε (rating) και σχολιάστε 
(comments) τις επιχειρήσεις εκμίσθω-
σης θαλάσσιων σπορ και μέσων αναψυ-
χής, για τις υπηρεσίες και την ασφάλεια 
που προσφέρουν. Η βαθμολογία σας 
αλλά και τα σχόλια που κάνετε μπορούν 

να βοηθήσουν τους επιχειρηματίες να 
βελτιώσουν την ποιότητα και ασφάλεια 
των υπηρεσιών που προσφέρουν, αλλά 
ταυτόχρονα και άλλους πολίτες να επι-
λέξουν την επιχείρηση που τους ταιριά-
ζει καλύτερα. Η γνώμη σας μπορεί να 
συμβάλλει αποφασιστικά στην ενίσχυση 
της ασφάλειας και στην αναβάθμιση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 Κάντε Like στο Facebook Page του 
Safe Water Sports, ένα Follow στο 
Twitter & Instagram όπως επίσης και ένα 
subscribe στο κανάλι μας στο Youtube
 Κοινοποιήστε τους συνδέσμους μας 
στα προσωπικά προφίλ/σελίδες σας για 
να το δουν οι φίλοι σας αναγράφοντας 
τα #safewatersports, @safewatersport, 
@safe_water_sportΖητήστε από τους 
φίλους σας να συμμετάσχουν στην προ-
σπάθεια μας.
 Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter 
ώστε να λαμβάνετε τις περιοδικές μας 
ενημερώσεις.

συΜΜετοΧΗ ολΩΝ - εθελοΝτισΜοσ

soCial Media
Επισκεφτείτε τις σελίδες 
μας στα social media για 
να ενημερωθείτε αναλυ-
τικά για το Safe Water 
Sports και να παρακο-
λουθείτε τις δράσεις του.

29x3.3cm

Ε Θ Ν Ι Κ Η Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α

ΔΩΡΗΤΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

MEΓΑ ΧΟΡΗΓΟΙ

www.safewatersports.gr
Κονίτσης 11Β,  
Μαρούσι 15125, Αθήνα

Η ασφαλεια 
στΗ θαλασσα 
και τα σπορ


