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ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2017
Οι εθελοντές μας έδωσαν και φέτος το παρόν τους στον Αυθεντικό
Μαραθώνιο 2017.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΟΥΜΙΔΗΣ»
Τις νέες μας κούπες
μπορείτε να τις βρείτε
on line στην ηλεκτρονική
διεύθυνση antonisloumidis.
gr και στο κατάστημα
«Αντώνης Λουμίδης Καφεκοπτείο»,
Λ. Κηφισίας 236 στην
Κηφισιά.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΔΗΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Ο Δήμαρχος κ. Βασίλης Περγάλιας
υπέγραψε σήμερα το μνημόνιο
συνεργασίας με τον Οργανισμό
μας. Στην παραλία Δήλεσι του
Δήμου Τανάγρας θα λειτουργήσει
το ερχόμενο καλοκαίρι το 3ο
ενημερωτικό και ψυχαγωγικό
κέντρο για παιδιά και νέους του
Safe Water Sports.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ INTERSPORT
Τα προιόντα SAFE WATER SPORTS
powered by ARENA (t-shirts,
κολυμβητικά σκουφάκια, backpacks
κ.α.) μπορείτε να τα βρείτε και στα
καταστήματα intersport, στη Νέα
Ερυθραία, Νέα Σμύρνη, Γλυφάδα και
στο Runner Store (Golden Hall).

PHILOXENIA
Λάβαμε μέρος στην έκθεση Philoxenia, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο
Θεσσαλονίκης.
Ο κλάδος του Τουρισμού έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για το έργο του
Οργανισμού, καθότι πολλές Δράσεις του εξελίσσονται στον τομέα των
τουριστικών δραστηριοτήτων. Εκπαιδευτικά παιχνίδια στην παραλία,
σήμανση παραλιών, πιστοποίηση εταιρειών θαλασσίων μέσων αναψυχής
και το κυριότερο απ’όλα, η δωρεάν εφαρμογή που έχει αναπτύξει για όλα
τα smart phones η οποία έχει πάρει τη μορφή του απόλυτου «εργαλείου»
για το καλοκαίρι, λόγω του πλήθους των πληροφοριών που μπορεί να βρει
ο κάθε ενδιαφερόμενος.

OKTΩΒΡΙΟΣ
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Υπεγράφη την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου από τον
Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, κ. Γρηγόρη
Κωνσταντέλλο και τον Πρόεδρο του μη κερδοσκοπικού
οργανισμού «Safe Water Sports», κ. Παναγιώτη
Πασχαλάκη το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του
Δήμου και του οργανισμού. Μέσω του μνημονίου, τα
δύο μέρη συμφωνούν ότι η ευρύτερη ενημέρωση και
πληροφόρηση των πολιτών για τα θέματα ασφάλειας
στον χώρο των θαλάσσιων σπορ και μέσων αναψυχής,
είναι σημαντικός παράγοντας για την μείωση των
ατυχημάτων, την βελτίωση της ποιότητας των ζωής
αυτών αλλά και την οικονομική ανάπτυξη μέσω της
ενίσχυσης του τουρισμού.

MITE (Mediterranean International Tourism Exhibition)
Το Safe Water Sports πήρε μέρος στην έκθεση
ΜΙΤΕ στο MEC Παιανίας, από την Πέμπτη 19/10
έως και την Κυριακή 22/10. Οι εθελοντές του
περιπτέρου μας ενημέρωσαν για όλες τις δράσεις
του Οργανισμού και ειδικότερα στον θαλάσσιο
Τουρισμό με γνώμονα την ασφάλεια.

ΑUTHENIC BIG BLUE AMORGOS
Το Safe Water Sports, στο φετινό Authentic Big Blue
έδωσε το παρόν του με προσωπικότητες της ελεύθερης
κατάδυσης.
Ευχαριστούμε τους αθλητές Γιώργος Σακκάς, Miguel
Lozano, Pascal Berger , Homar Leuci , Giannis Kothonidis
για την υποστήριξή τους.

3ο Πανελλήνιο
πρωτάθλημα
ναυαγοσωστικής

Library4all
Θερμά συγχαρητήρια στο Library4all για
την προσπάθειά του να βοηθά τα σχολεία
να δημιουργήσουν μία βιβλιοθήκη ή να
διευρύνουν την υπάρχουσα συλλογή τους με
δωρεές βιβλίων.
Ο Χταπόδιος Σέιφ δίνει το παρόν στις
παιδικές συλλογές για να απολαυβάνουν
τα παιδιά τη θάλασσα και τα σπορ πάντα με
ασφάλεια.

To Safe Water Sports,
είναι πάντα κοντά στην
Πανελλήνια Σχολή
Ναυαγοσωστικής
στηρίζοντας το 3ο
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Ναυαγοσωστικής
2017 που διεξήχθει
το Σαββατοκύριακο
14-15/10/17.
Οι εθελοντές μας ήταν
εκεί για να ενημερώσουν
το κοινό με ενημερωτικά
έντυπα για την ασφάλεια
στη θάλασσα και στα
θαλάσσια σπορ, οπως
επίσης και για τη
δωρεάν εφαρμογή του
Οργανισμού για όλα τα
smartphones.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ στο δημοτικο θεατρο
«σοφια βεμπο» στη βουλα
Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην
Ελλάδα ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης μαζί
με το Safe Water Sports διοργάνωσας την εκδήλωση
«Ενημέρωση γύρω από την ασφάλεια στη θάλασσα
τα θαλάσσια σπορ», με αντικείμενο την παρουσίαση
της δράσης του Οργανισμού, του εκπαιδευτικού
προγράμματος που έχουμε εκπονήσει για τα παιδιά
καθώς και των πρωτοβουλιών που θα αναλάβουμε
από κοινού με στόχο την ενημέρωση των πολιτών,
την πρόληψη και την μείωση των ατυχημάτων στη
θάλασσα,

Serifos Sunset Race 2017
Eνημέρωση συμμετεχόντων σχετικά με την
ασφάλεια και την πρόληψη ατυχημάτων στο νερό
αλλά και για τη δράση της Safe Water Sports!

ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ Νότιου Ευβοϊκου
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης
Βίτσας, παρακολούθησε την Τρίτη 29 Αυγούστου 2017 στο
Θέρετρο Αξιωματικών Ναυτικού, στη Ναυτική Βάση Νοτίου
Ευβοϊκού στην Αγία Μαρίνα Αττικής, την παρουσίαση του
εκπαιδευτικού προγράμματος της Safe Water Sports, που
αφορά στην ασφάλεια στη θάλασσα και στα θαλάσσια
σπορ. Η εκδήλωση έγινε κατόπιν πρωτοβουλίας του
ΑΝΥΕΘΑ και με την υποστήριξη του ΓΕΝ.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο Αρχηγός ΓΕΝ
Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, ο Υπαρχηγός ΓΕΝ
Υποναύαρχος Ιωάννης Παξιβανάκης ΠΝ, ο δήμαρχος
Μαραθώνα Ηλίας Ψινάκης και ο δήμαρχος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ COLLEGE STORE
Back to school, παρέα με τον ήρωα του
καλοκαιριού, τον Χταπόδιο Σέιφ, για να μας
συντροφεύει στη καινούργια χρονιά..!!! Τη
νέα σειρά σχολικών SAFE WATER SPORTS
by ARENA θα την βρείτε στο e-shop μας
αλλά και στο College Store (Ολυμπιονικών
324-326 (Λ. Κηφισίας) Νέο Ψυχικό, καθώς
και στο Runner Store στο My Golden Hall
arena Water Instinct

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Στο περίπτερο μας ενημερώσαμε για την καινούργια
εφαρμογή, τους κινδύνους στη θάλασσα και
τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να
προφυλαχθούμε από αυτούς! Παρουσιάσαμε τις
δράσεις και πρωτοβουλίες του Οργανισμού για την
πρόληψη των ατυχημάτων και την ενίσχυση της
ασφάλειας στη θάλασσα και τα σπορ.
Το περίπτερό μας επισκεύθηκε ο Γενικός
Διευθυντής της αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στην Ελλάδα και ενημερώθηκε λεπτομερώς
για τη Δράση μας.

Πιστοποίηση WATER SPORTS Certified
Quality από την TUV Austria Hellas
Η συνεργασία του Safe Water Sports με την TUV Austria
Hellas προχωράει με γρήγορους ρυθμούς μεγαλώνοντας
τον αριθμό των εταιρειών εκμήσθωσης Θαλάσσιων Μέσων
Αναψυχής.
Συγχαρητήρια στις επιχειρήσεις: Costa Navarino Hotel με
2 watersports centers (Κοντοπουλος Μενέλαος και ΤΕΜΕΣ
ΑΕ) Mykonos Watersports at Kalafati Beach στην Μύκονο,
Platis Gialos Water Sports στην Μύκονο, ξενοδοχείο
Mykonos Palace Hotel , SANTA MARIA WATER Sports
στην Πάρο, Plaka watersports στην παραλία Πλάκα
της Νάξου, Παν. Τροβάς & Σια ΟΕ (εντός Ναυτικού
Ομίλου Βουλιαγμένης) ΚΕΑ Watersports στην Τζιά (Φ.
Αποστολίδης) Umbrellas Water Sports στο Πευκοχώρι
Χαλκιδικής, για την πιστοποίηση της λειτουργίας τους
με το πρότυπο “watersports certfied quality” της TÜV
AUSTRIA HELLAS
















ενημερωτικο & ψυχαγωγικο κεντρο στη μυκονο
Στήσαμε το πρώτο ενημερωτικό και ψυχαγωγικό κέντρο για παιδιά που
λειτούργησε όλο τον Αύγουστο.
Στόχος ήταν, παίζοντας τα παιδιά με εκπαιδευτικούς να μάθουν τι
πρέπει να προσέχουν για να απολαμβάνουν με ασφάλεια τη θάλασσα
και τα sports που γίνονται σ´αυτή...
Τους δόθηκε έτσι η ευκαιρία να μάθουν κανόνες συμπεριφοράς που
πρέπει να τηρούν στις παραλίες της Ελλάδας μας και όχι μόνο, που
ίσως να μην τους ξέρουν ή να μη φαντάζονται καν πως υπάρχουν.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Εγκατάσταση
πληροφοριακών
πινακίδων στους Δήμους
Σαρωνικού και Μυκόνου
Συγχαρητήρια στην πρωτοβουλία
των Δήμων Σαρωνικού και
Μυκόνου και στους δημάρχους
αντίστοιχα, Γεώργιο Σωφρόνη
και Κωνσταντίνο Κουκά, να να
τοποθετήσουν τις πληροφοριακές
πινακίδες του Safe Water Sports
με τους βασικούς κανόνες
ασφάλειας για την κολύμβηση
και τα θαλάσσια σπορ σε
πολυσύχναστες παραλίες των
Δήμων τους.
Οι πινακίδες αυτές σχεδιάστηκαν
σε συνεργασία με την
AKTO και περιλαμβάνουν
εικονογραφημένες συμβουλές για
την ασφάλειά μας στη θάλασσα,
σε μορφή ανάλογη με τον
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στα
ελληνικά και αγγλικά.
Σε 7 παραλίες του Δήμου
Σαρωνικού και σε 16 παραλίες του
Δήμου Μυκόνου εγκαταστάθηκαν
οι πινακίδες με τη συμμετοχή των
Χορηγών Korres, Όμιλος Υγεία,
ARENA, Εθνική Τράπεζα, Goody’s
Burger House, Everest, Flora
Super Markets, Ιωάννης Ρεβύθης,
Anamnesia, Soho-Soho.
Είμαστε σίγουροι ότι το
παράδειγμα των Δήμων
Σαρωνικού και Μυκόνου θα
ακολουθήσουν σύντομα και άλλοι
δήμοι της χώρας, βάζοντας όλοι
μαζί ένα μικρό λιθαράκι στην
προσπάθειά μας να ενισχύσουμε
την πρόληψη και να μειώσουμε τα
ατυχήματα στη θάλασσα.

Εγκαίνια του ενημερωτικού- εκπαιδευτικού
κέντρου στη Μύκονο
Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 13 Αυγούστου 2017, στην παραλία
Καλό Λιβάδι της Μυκόνου, τα εγκαίνια του πρώτου ενημερωτικού
και ψυχαγωγικού περιπτέρου μας, παρουσία κατοίκων του νησιού,
της πολιτικής ηγεσίας της χώρας και εκπροσώπων του Λιμενικού
Σώματος.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, κ. Κουρουμπλή γιατί με τις δικές του ενέργειες και
παρεμβάσεις έκανε πραγματικότητα την πρωτοβουλία μας αυτή
καθώς και τον Κωνσταντίνος Κουκάς - Δήμαρχος Μυκόνου και όλα
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί αγκάλιασαν από την πρώτη
στιγμή το εγχείρημά μας αυτό.
Ευχαριστούμε επίσης τον Αντιπροεδρο της Νέας Δημοκρατίας
Άδωνι Γεωργιάδη για την παρουσία του και την στήριξή του όπως και
τον Λιμενάρχη Μυκόνου κ. Καραμίτσα και τον Δήμαρχο Μαραθώνα
Ηλία Ψινάκη για το ενδιαφέρον τους και τα καλά τους λόγια.
Τον Αγιασμό τέλεσε, ως εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου κ.
Δωροθέου Β’, ο Αρχιερατικός Επίτροπος Άνω Μεράς Μυκόνου,
Πρωτοπρ. Βασίλειος Τζανιδάκης.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
Πρέβεζα - Αύγουστος 2017:
Παραλία Κυανή Ακτή & Παραλία Βράχου.
Χανιά- Αύγουστος 2017:
Παραλία Αγία Μαρίνα.
Χαλκιδική- Αύγουστος 2017:
Αιγαιοπελαγίτικα & Ποσείδι.






Η ενημερωτική μας εκστρατεία
πραγματοποιήθηκε στις ελληνικές
παραλίες σε συνεργασία με την Ένωση
Σχολών Ναυαγοσωστικής.

Δημοτικό
Κολυμβητήριο
περιστεριου

κατασκηνωσεισ τυπετ

Eκπαίδευση ενημέρωση των
παιδιών με το
νέο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα του
Safe Water Sports
για την ασφάλεια
στη θάλασσα και
τα σπορ.

Η κατασκήνωση του Ταμείου
Υγείας Προσωπικού της Εθνικής
Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Χαλκιδικής
ένεταξε στο πρόγραμμα της τις
ενημερωτικές και εκπαιδευτικές
δράσεις του Safe Water Sports.

Naoussa
Swim Club
Πραγματοποιήθηκε
παρουσίαση του
εκπαιδευτικού
προγράμματος Safe
Water Sports μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας
εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευσης.Η ενημέρωση
αφορούσε 250 παιδιά
στους παιδικούς σταθμούς
του Δήμου Νάουσας,
Ν. Ημαθίας.

Playmobil Family Day
KORRES: προιόντα
“προστασίας” από
τον Χταπόδιο Σέιφ..!!!
Ocean size Hug! Μία μεγάλη
αγκαλιά από την Korres Athens
και το Safe Water Sports για
τους μικρούς μας φίλους.
O Χταπόδιος Σέιφ τώρα και σε
παιδικό σαμπουάν & γαλάκτωμα.
Αναζητήστε τα προιόντα
αυτά στα φαρμακεία και στα
καταστήματα που συνεργάζονται
με την Κορρές και χαρίστε στα
παιδιά σας τον αγαπημένο τους
παιδικό ήρωα!

Οι μικροί μας φίλοι είχαν την
ευκαιρία να παίξουν αλλά και να
ενημερωθούν με το καινούργιο
παιχνίδι Playmobil, που η ομάδα
εκπαιδευτικών παρουσίασαν για 1η
φορά.
Η εκπαιδευτική βαλίτσα που το
Safe Water Sports δημιούργησε με
την δωρεά του Stavros Niarchos
Foundation μεταμόρφωσε την
αίθουσα σε μια τεράστια παραλία
που τα είχε όλα.. κουβαδάκια,
ξαπλώστες, jetski, tubes και πάνω
απ’ όλα διασκέδαση...
Η ενημέρωση των παιδιών για την
ασφάλεια στη θάλασσα και τα σπορ
απόκτησε νέες διαστάσεις δίνοντας
πρωταγωνιστικό ρόλο στα παιδιά.

ΙΟΥΝΙΟΣ
Νέα Καμπάνια για το καλοκαίρι 2017
Τρία spot δημιουργήθηκαν για τη νέα καμπάνια του Safe Water Sports.
Ο Σπύρος Γιαννιώτης, αργυρός
Ολυμπιονίκης κολύμβησης στα
10 χλμ. ανοικτής θαλάσσης και
πρεσβευτής του Safe Water
Sports, μέσα από μία μικρού
μήκους αυτοβιογραφική αφήγηση,
μοιράζεται το δικό του οδηγό
ασφαλούς κολύμβησης. Με πυξίδα
το μπλε του Αιγαίου και τη θέληση
του να βλέπει πάντα τη σημαία μας
ψηλά, στην κορυφή.

Η Εθνική Ομάδα Συγχρονισμένης
κολύμβησης, η Ευαγγελία
Πλατανιώτη, η Εβελίνα Παπάζογλου,
η Σοφία Μαλκογεώργου και η
Αθανασία Τσόλα, αγκαλιάζουν
τη Safe Water Sports και μαζί
όλη την Ελλάδα. Μέσα από μία
αυτοβιογραφική αφήγηση, τα
υπέροχα κορίτσια της Εθνικής,
τιμώντας το ακριβό μας εθνόσημο,
δίνουν μαθήματα δύναμης, θέλησης,
προσήλωσης και αγάπης.

Μαζί μας και η Τέχνη..!!!
Θοδωρής Αθερίδης και Σμαράγδα
Καρύδη πρωταγωνιστούν μαζί με
τον ήρωα “Χταπόδιο Σέιφ” που μας
μιλάει με τη φωνή του Κωνσταντίνου
Μαρκουλάκη, στο νέο spot του Safe
Water Sports...!!!

Απολαύστε τους όλους στο κανάλι μας στο Youtube

1η Πανευρωπαική πιστοποίηση επιχείρησης εκμίσθωσης
θαλασσίων σπορ
Με μεγάλη επιτυχία και παρουσία εκπροσώπων των θαλάσσιων σπορ και
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20/6/2017
η εκδήλωση απονομής της πιστοποίησης Water Sports Certified Quality
στην επιχείρηση εκμίσθωσης θαλάσσιων σπορ του Ναυτικός Όμιλος
Βουλιαγμένης (Επίσημο Προφίλ) (ΝΟΒ) από την Tuv Austria Hellas.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης τονίστηκε ότι το πρωτοποριακό σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο σχήμα πιστοποίησης, το οποίο αποτελεί αποτέλεσμα
της συνεργασίας της TÜV AUSTRIA HELLAS με τον μη κερδοσκοπικό
οργανισμό Safe Water Sports, διασφαλίζει την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών
και την εφαρμογή αυστηρών κανόνων ασφαλείας.

KATAΣΤΗΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
Τώρα στα Παιχνίδια Μουστάκας
μπορείτε να αγοράσετε από
τα ειδικά μας stand, παιχνίδια,
βιβλία και άλλα αξεσουάρ με τον
Χταπόδιο Σέιφ και το logo του Safe
Water Sports, ειδικά σχεδιασμένα
για το καλοκαίρι και τους μικρούς
μας φίλους.
Tα προϊόντα μας θα τα βρείτε στο
κατάστημα Αλίμου, Μοναστηράκι,
Ν. Ερυθραίας και River West.

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ
Xterra Greece

Συνέντευξη τύπου στην ΕΟΕ

To Safe Water Sports,
με την βοήθεια των
εθελοντών του,
έδωσε το παρόν στην
κορυφαία διεθνή
διοργάνωση του Off
Road τριάθλου Xterra
2017 Xterra Greece για
να ενημερώσει τους
συμμετέχοντες για την
ασφάλεια στη θάλασσα
και τα θαλάσσια σπορ
καθώς και για την
εφαρμογή Safe Water
Sports.

Πραγματοποιήθηκε συνένετυξη τύπου του Safe Water
Sports, παρουσία των Ολυμπιονικών – αθλητών του
υγρού στίβου και άλλων πολλών προσωπικοτήτων,
που είχε σαν στόχο την παρουσίαση των δράσεων
του Οργανισμού για την ενίσχυση της ασφάλειας στη
θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο πρόεδρος
της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Καπράλος,
ο Β’ Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος – Αντιναύαρχος
Παναγιώτης Παρασκευάς, οι βουλευτές Α’ Αθήνας κ.
Όλγα Κεφαλογιάννη και Βασίλης Κικίλιας.

NFL Athens 2017
To Safe Water Sports στήριξε και συμμετείχε στον
μεγαλύτερο διεθνή αγώνα για φιλανθρωπικό σκοπό “NO
FINISH LINE” στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Ολοι οι φίλοι και υποστηρικτές μας έτρεξαν μαζί μας,
στην ειδικά διαμορφωμένη κυκλική διαδρομή 1000μ.
γύρω από το Κανάλι του ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ, φορώντας την μπλούζα του Safe
Water Sports.

Πανελλήνιος Διαγωνισμός
Ζωγραφικής του Υπουργείου
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής σε
συνεργασία με το SAFE WATER SPORTS
Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν
στις 15/06/2017, στο πλωτό μουσείο “HELLAS
LIBERTY” στο λιμάνι του Πειραιά, ως
επιστέγασμα του ειδικά διαμορφωμένου
για παιδιά εκπαιδευτικού προγράμματος, με
τίτλο “ΠΡΟΣΕΧΩ – ΜΑΘΑΙΝΩ – ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ”,
αντικείμενο του οποίου είναι η πρόληψη των
ατυχημάτων στη θάλασσα.
Την οργάνωση της έκθεσης επιμελήθηκε το
Λιμενικό Σώμα και το Safe Water Sports.
Ο κ. Κουρουμπλής τόνισε τη σημασία
της πρόληψης, λέγοντας ότι «αποτελεί τη
μεγαλύτερη επαναστατική παρέμβαση στη ζωή
του ανθρώπου. Μπορείς να προλάβεις γεγονότα
δραματικά, καταστροφικά, καταλυτικά αλλά και
να αναβαθμίζεις την ποιότητα της ζωής σου, με
την πρόληψη».

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - MAΡΤΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ Fedhatta
H Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών
Γραφείων, Fedhatta και το Safe Water Sports ενώνουν τις δυνάμεις τους
με στόχο την προσφορά υπηρεσιών πληροφόρησης σε Έλληνες και ξένους
επισκέπτες της Ελλάδας σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα και την
πρόληψη ατυχημάτων.
Η συνεργασία των δύο φορέων γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος
ΔΩΔΕΚΑ της FedHATTA και εστιάζεται στην παροχή νέων υπηρεσιών
πληροφόρησης οι οποίες αναβαθμίζουν το προσφερόμενο τουριστικό
προϊόν και συμβάλλουν ουσιαστικά στην ασφάλεια των επισκεπτών.
Στο πλαίσιο αυτής, οι φορείς θα προγραμματίσουν κοινές μελλοντικές
δράσεις και πρωτοβουλίες που άπτονται των σκοπών τους..

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
Στο Ecali Club, μοιραστήκαμε με τους προσκεκλημένους μας
τον απολογισμό των δράσεων μας για την χρονιά που πέρασε,
καθώς και για να παρουσιάσουμε τις νέες πρωτοβουλίες του
Safe Water Sports για το καινούργιο έτος.

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
Η εθελοντική ομάδα του Δήμου Αλίμου μας
προσκάλεσε σε μια ειδική ενημερωτική ημερίδα
που διοργανώνει στο δημοτικό θέατρο “Κάρολος
Κουν”. Προσκεκλημένοι είναι οι δημότες, γονείς
και μαθητές, ώστε να παρακολουθήσουν την
ομιλία μας με θέμα την ασφάλεια στη θάλασσα
και τα θαλάσσια σπορ.

Ecali run

TEDxKids@Ilissos

Οι εθελοντές μας
ήταν και πάλι δίπλα
μας, μοιράζοντας
φυλλάδια σε
αυτό το αθλητικό
event. Στόχος μας
ήταν ενημέρωση
των μικρών και
μεγάλων για την
ασφάλεια στην
θάλασσα και τα
σπορ.

To Δημοτικό Σχολείο Κολλεγίου Αθηνών και
το Safe Water Sports διοργάνωσαν σήμερα
για τους μικρούς μας φίλους το εργαστήρι
“Μαθαίνοντας προγραμματισμό με τον Χταπόδιο
και τον Οδυσσέα¨” στα πλαίσια του φετινού
TEDxKids@Ilissos
Με την χρήση της πληροφορικής και
συνοδοιπόρο τον Χταπόδιο Σέιφ, κάναμε
όλοι ένα συναρπαστικό και διασκεδαστικό
ταξίδι συνάμα, μαθαίνοντας τους κανόνες που
οφείλουμε όλοι να ακολουθούμε για τη δική μας
ασφάλεια στη θάλασσα.

MAΣ ΣΤΗΡΙΞΑΝ
ΤΟ

2017

