Δημόσια Διαβούλευση
Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Πρόληψη, Διάσωση και
Φροντίδα Ατυχημάτων στο Νερό για την Προστασία της Δημόσιας
Υγείας»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) χαρακτηρίζει τον πνιγμό ως ένα σοβαρό
πρόβλημα δημόσιας υγείας παγκοσμίως. Η Ελλάδα κατατάσσεται 6η στην Ευρωπαϊκή
Ένωση των 28 (20% περισσότεροι θανατηφόροι πνιγμοί από το μέσο όρο) και 36η στον
κόσμο σε σύνολο 116 χωρών (Π.Ο.Υ., 2014). Επίσης, βάση ερευνών, οι μη-θανατηφόροι
πνιγμοί που οδηγούν συχνά σε χρόνια σωματικά, κινητικά, κοινωνικά και ψυχολογικά
προβλήματα υγείας είναι εικοσαπλάσιοι.
Πολλά από τα ανωτέρω περιστατικά πνιγμού και άλλα συνδεόμενα με αυτόν
ατυχήματα, όπως τραυματισμός από πρόσκρουση με σκάφος, απώλεια ζωής από
καρδιογενή αίτια, τραυματισμός σπονδυλικής στήλης, επισυμβαίνουν στην Ελλάδα σε
λουτρικούς χώρους όπως λίμνες, κολυμβητικές δεξαμενές και υδροψυχαγωγικά πάρκα.
Στους χώρους αυτούς απαιτείται η παρουσία πιστοποιημένου ναυαγοσώστη, υπεύθυνου
για την πρόληψη, διάσωση και φροντίδα των ατόμων. Παρόλα αυτά, ως τώρα από κανένα
νομοθετικό πλαίσιο δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια ποιές είναι οι προϋποθέσεις
πιστοποίησής του ναυαγοσώστη (πχ φορέας πιστοποίησης, εκπαιδευτές, διδακτέα ύλη,
εκπαιδευτικός εξοπλισμός, εξετάσεις κτλ) για τους συγκεκριμένους λουτρικούς χώρους.
Αυτό το νομοθετικό κενό μεγιστοποιεί το πρόβλημα στον χώρο της δημόσιας υγείας,
με συνέπεια την συνεχή αύξηση των κρουσμάτων πνιγμού και άλλων ατυχημάτων τα
τελευταία χρόνια. Συνεπώς, για την αντιμετώπιση του οξυμένου προβλήματος, είναι
καθοριστικής σημασίας η θέσπιση νομοθεσίας που θα ορίζει με σαφήνεια (α) τις
προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των σχολών ναυαγοσωστικής που θα πιστοποιούν
ναυαγοσώστες που θα εργάζονται σε λίμνες, κολυμβητικές δεξαμενές και υδροψυχαγωγικά
πάρκα, και (β) την δημόσια αρχή που θα μεριμνά για τον έλεγχο και την λειτουργία των
σχολών αυτών.
Στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ατυχήματα 2008-2012» του Υπουργείου Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2008), αναγράφεται ότι «ο στρατηγικός σχεδιασμός της πολιτικής
προηγείται των θεσμικών και νομοθετικών παρεμβάσεων» (σελ. 10). Αναγράφει επίσης ότι
δεν υπάρχει συγκεκριμένος επιστημονικός διαχωρισμός μεταξύ νοσήματος και ακούσιας
κάκωσης, για αυτό και χαρακτηρίζεται ως «μη κλασική νόσος» (σελ. 14). Ως εκ τούτου, είναι
δυνατή η ανάληψη του ρόλου της εποπτεύουσας αρχής των σχολών ναυαγοσωστικής, από
έναν δημόσιο οργανισμό που θα έχει ως αποστολή του τα ατυχήματα (ως ατύχημα
αναφέρονται οι κακώσεις στην Ελληνική βιβλιογραφία).
Το Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) του Υπουργείου Υγείας, έχει
ως αποστολή του την αποτροπή των ατυχημάτων -μέσα στα οποία συγκαταλέγεται και ο
πνιγμός. Αυτό ορίζει το ανωτέρω Εθνικό Σχέδιο στον Άξονα 1-Δράση 1 («Εθνικό Μητρώο
Τραύματος», σελ. 46-47), στον Άξονα 2-Δράση 1 («Πρόληψη, Μέτρα, Παρεμβάσεις», σελ.
49), στον Άξονα 4-Δράση 3 («Εκπαίδευση Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης στην Πρόληψη Ατυχημάτων», σελ. 62), και στον Άξονα 5-Δράση 1
(«Συντονισμός Εθνικής Πολιτικής», σελ. 63). Επίσης, προβλέπεται νομοθετικά με σαφήνεια
η λειτουργία Διεύθυνσης Πρόληψης και Ελέγχου Ατυχημάτων στο ΚΕΕΛΠΝΟ (άρθρο 20,
παράγραφος 2γ Ν. 3370/2005, ΦΕΚ 176 Α’ – 11/7/2005).

έχοντας υπόψη τα παρακάτω:
1. Το Π.Δ. 106/2014, «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173/Α’/28-08-2014),
όπως ισχύει.
2. Το Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21 Α΄).
3. την Υπουργική Απόφαση Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/2Β/24.1.1973) «Περί κολυμβητικών
δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών»
4. την Υγειονομική Διάταξη Γ4/1150/1976 (ΦΕΚ 937/Β/17.7.1976)
5. την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας-Πρόνοιας Υ2/81301/2002 «οδηγίες-διευκρινήσεις
εφαρμογής της Υγειονομικής διάταξης ‘για την λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών’»
6. την Υ.Α. ΔΥΓ2/80825/05/2006 - Τροποποίηση της υπ αριθ Γ1/443/73 (87/Β) Υγ.
Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ Γ4/1150/76 (937/Β) όμοια περί
λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών (Υγειονομική Διάταξη)
7. τον Ν. 3766/2009 (ΦΕΚ 102/Α/1.7.2009) «Λειτουργική τακτοποίηση και λοιπές
διατάξεις»
8. τον Ν. 3766/2009 (ΦΕΚ 102/Β/1.6.2009) «Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές
διατάξεις» και συγκεκριμένα τα άρθρα 1 και 2 του πρώτου κεφαλαίου «Λειτουργική
τακτοποίηση τουριστικών καταλυμάτων και αδειοδότηση κολυμβητικών δεξαμενών
αρμοδιότητας Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού»
9. το ΦΕΚ 219/Β/22.02.2007 «Κανόνες Οργάνωσης Συστήματος Καρδιοαναπνευστικής
Αναζωογόνησης»
10. το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ατυχήματα 2008-2012» του Υπουργείου Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2008), στο οποίο εφ’ ενός ως ατύχημα νοείται και ο πνιγμός
(σελ. 17) και αφ’ ετέρου το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) είναι
ένας εκ των φορέων που έχουν ως αποστολή τους την αποτροπή του πνιγμού και των
λοιπών ατυχημάτων με βάση τον Άξονα 1-Δράση 1 («Εθνικό Μητρώο Τραύματος», σελ.
46-47), τον Άξονα 2-Δράση 1 («Πρόληψη, Μέτρα, Παρεμβάσεις», σελ. 49), τον Άξονα 4Δράση 3 («Εκπαίδευση Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην
Πρόληψη Ατυχημάτων», σελ. 62), και τον Άξονα 5-Δράση 1 («Συντονισμός Εθνικής
Πολιτικής», σελ. 63)
11. τον Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α’ – 11/7/2005,) «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις», και συγκεκριμένα το άρθρο 20 και την
παράγραφο 2γ που προβλέπει τη λειτουργία Διεύθυνσης Πρόληψης και Ελέγχου
Ατυχημάτων στο ΚΕΕΛΠΝΟ.
12. την υπ. αρ. πρωτ. 243/24.08.2015 εισήγηση της Γενικής Γραμματεία Δημόσιας Υγείας
του Υπουργείου Υγείας προς τον Υπουργό Υγείας για την πρόληψη, διάσωση και
φροντίδα των ατυχημάτων στο νερό με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας
13. την άποψη του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας ότι ο πνιγμός αποτελεί σοβαρό
πρόβλημα δημόσιας υγείας και την αύξηση του αριθμού των θανατηφόρων
κρουσμάτων από πνιγμό και άλλων ατυχημάτων στην Ελλάδα
14. το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού
15. την ανάγκη εποπτείας των σχολών ναυαγοσωστικής από μια διοικούσα αρχή ως προς
την πρόληψη, διάσωση και φροντίδα ατυχημάτων σε κολυμβητικές δεξαμενές,
υδροψυχαγωγικά πάρκα και λίμνες με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας με
οργανωμένο και συστηματικό τρόπο, εκδίδουμε την παρούσα Υπουργική Απόφαση η
οποία θα ισχύει σε όλη την επικράτεια:
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Άρθρο 1
Πρόληψη Ατυχημάτων στο Νερό
Ανατίθεται η αρμοδιότητα της πρόληψης και ελέγχου των ατυχημάτων στο νερό, στο
Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από την
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
Άρθρο 2
Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ
1. Συστήνεται Γραφείο Ατυχημάτων, υπαγόμενο απευθείας στον Γενικό Διευθυντή του
ΚΕΕΛΠΝΟ.
2. Για την εκπλήρωση των σκοπών του, στελεχώνεται, κατ’ ελάχιστο, από ένα υπεύθυνο
γραφείου και ένα γραμματέα με τα παρακάτω ελάχιστα τυπικά προσόντα:
2.1 Ο Υπεύθυνος Γραφείου Ατυχημάτων (ΥΓΑ) πρέπει να: (1) είναι κάτοχος βασικού
πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης ή διδακτορικού με ειδικότητα και/ή
διατριβή την διάσωση ή την ναυαγοσωστική από τη ΣΕΦΑΑ ή άλλη ισότιμη σχολή
της αλλοδαπής αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ, (2) είναι κάτοχος διπλώματος
εκπαιδευτή ή εκπαιδευτή εκπαιδευτών ναυαγοσωστών και/ή πρώτης βοήθειας από
αναγνωρισμένο οργανισμό, (3) να έχει μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του
τουλάχιστον δύο δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή ισότιμο
συγγραφικό έργο με θέμα την ναυαγοσωστική ή την διάσωση ή την πρώτη βοήθεια,
και (4) να έχει εμπειρία ως εκπαιδευτής/ εξεταστής σε εθνικούς ή αλλοδαπούς
οργανισμούς πρόληψης ατυχημάτων, πρώτης βοήθειας, ναυαγοσωστικής και
διάσωσης στο νερό.
2.2 Ο Γραμματέας Γραφείου Ατυχημάτων (ΓΑ) πρέπει να είναι πτυχιούχος τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης με εμπειρία σε θέματα πρόληψης ατυχημάτων.
3 Αρμοδιότητες Γραφείου Ατυχημάτων: Το Γραφείο είναι ιδίως αρμόδιο για: (1) την
επιθεώρηση και τον έλεγχο των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, για την ίδρυσή
τους, κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος, (2) την επιθεώρηση και τον έλεγχο
των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης για ανανέωση αδείας λειτουργίας κατά τις
διατάξεις του άρθρου 6, (3) την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων, του αρχείου και των
διατιθέμενων μέσων, των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, (4) την
δειγματοληπτική επιθεώρηση των διενεργούμενων εξετάσεων για την λήψη
πιστοποιητικών/ διπλωμάτων, (5) την δημιουργία κατευθυντηρίων γραμμών, σε
εκπαιδευτικό και διοικητικό επίπεδο, καθώς και την εκπόνηση εθνικού σχεδίου ως προς
την πρόληψη, διάσωση και φροντίδα κινδυνευόντων ατόμων από ατυχήματα στο νερό,
(6) την διοργάνωση συνεδριών, σεμιναρίων, ημερίδων και άλλων εκπαιδευτικών
συναντήσεων, στις οποίες θα εξετάζει και επιμορφώνει διευθυντές, εκπαιδευτές
εκπαιδευτών, εκπαιδευτές, ναυαγοσώστες και το κοινό για τις τελευταίες εξελίξεις σε
θέματα πρόληψης, διάσωσης, πρώτης βοήθειας και επείγουσας φροντίδας, (7) την
υπόδειξη εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιείται από τις σχολές
ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης όπως διαφάνειες, βίντεο, έντυπα, και τηλεοπτικά
κοινωνικά μηνύματα, (8) την επικοινωνία, για λογαριασμό της πολιτείας, με τη Διεθνής
Ομοσπονδία Διάσωσης (ΔΟΔ), σε συνεργασία με τον οργανισμό που αποτελεί το
πλήρες μέλος της στην Ελλάδα, (9) την γνωμοδότηση εκ μέρους του ΚΕΕΛΠΝΟ για την
επιλογή του εκπαιδευτικού συγγράμματος που θα δίνεται ως βοήθημα στους
μαθητευόμενους των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και τους λουτρικούς
χώρους καθώς και κάθε διευκρινιστική ερμηνεία παροραμάτων ή επικαιροποιήσεων,
(10) την διοργάνωση και συμμετοχή σε εγχώρια και αλλοδαπά εκπαιδευτικά
προγράμματα, πανεπιστημίων, κυβερνητικών και μη-κυβερνητικών οργανισμών, που
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έχουν περιεχόμενο συναφές με τον παρόντα νόμο και το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα
Ατυχήματα 2008-2012» του ΥΥ, όπως διάσωση και πρόληψη ατυχημάτων στο νερό,
αγωγή υγείας, και εκτιμητή κινδύνου λουτρικών εγκαταστάσεων, (11) την θέσπιση
διαγωνισμών και εκδηλώσεων επιβράβευσης πρωτοβουλιών που προάγουν την
πρόληψη ατυχημάτων στο νερό σε επίπεδο ιδιωτικό, δημοτικό και δημόσιο, (12) την
εκπόνηση ερευνητικών εργασιών και την δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης για τα
ατυχήματα στο νερό με συναφές περιεχόμενο, (13) την έκδοση εγκυκλίου για τους
επόπτες υγείας και επιθεωρητές υγείας του ΥΥ, που θα ορίζει κάθε έτος την ημερομηνία
τέλεσης, την διαδικασία ελέγχου και την σύνταξη αιτιολογημένης έκθεσης ευρημάτων,
σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων των επαγγελματικών ομάδων των
παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 8, (14) την εκπόνηση εισηγήσεων με σκοπό την
επικαιροποίηση του εκάστοτε νομοθετικού πλαισίου για τα ατυχήματα στο νερό, (15)
οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει κατά την εφαρμογή του παρόντος μεταξύ του
ΚΕΕΛΠΝΟ και των σχολών ναυαγοσωστικής.
Η κρίση του ΥΓΑ ως προς την αξιολόγηση των σχολών ναυαγοσωστικής, πρέπει να είναι
πλήρως αιτιολογημένη και να καταγράφεται σε ειδικό πρακτικό.
Τα έξοδα μετακίνησης και παραμονής του ΥΓΑ για τον έλεγχο και την τακτική
επιθεώρηση βαρύνουν την σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.
Για την κατανόηση του παρόντος και την λειτουργία του Γραφείου Ατυχημάτων στο
Νερό, καθορίζονται αρκτικόλεξα και ορισμοί (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).
Άρθρο 3
Ίδρυση Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης

Βεβαίωση για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης
χορηγείται στους ενήλικες από το Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ, το οποίο επιθεωρεί
και ελέγχει την σχολή, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως.
Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά στην αίτηση:
1.1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος.
1.2. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών
έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ευρίσκεται νόμιμα εκτός
στρατεύματος.
1.3. Πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικών, πρόσφατης, όχι πέραν του τριμήνου,
έκδοσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει τεθεί σε κατάσταση
πτώχευσης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης.
1.4. Μια (1) φωτογραφία του αιτούντος – ιδιοκτήτη της σχολής, του διευθυντή και όλων
των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού της σχολής.
1.5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β για τον αιτούντα, διευθυντή και το
εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολής, πρόσφατης, όχι πέραν του τριμήνου, έκδοσης.
Δεν χορηγείται άδεια εάν ο αιτών, ο διευθυντής ή ο/οι εκπαιδευτές της σχολής
έχουν καταδικασθεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία,
κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία,
δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική
δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση
της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων,
παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που
παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία
καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων και δεν
έχει παρέλθει από την τέλεσή τους πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για
τα κακουργήματα.
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1.6.

1.7.
1.8.

1.9.
1.10.

1.11.

1.12.
1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής πρόσφατης έκδοσης, όχι πέραν του τριμήνου,
από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών, ο διευθυντής και το εκπαιδευτικό προσωπικό
της σχολής δεν διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι.
Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης εργασιών με αντικείμενο τη λειτουργία σχολής
ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, που εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.
Πιστοποιητικό υγείας για τον Διευθυντή, τους Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών και τους
Εκπαιδευτές. Χορηγείται από παθολόγο ή καρδιολόγο ιατρό, το οποίο ανανεώνεται
την ίδια περίοδο με την ανανέωση της ισχύος του τίτλου σπουδών τους.
Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/86 του αιτούντος, για τον ακριβή τόπο πρακτικής
εξάσκησης-εκπαίδευσης, όπως αίθουσα, ακτή, λίμνη, πισίνα.
Κατάσταση του εκπαιδευτικού προσωπικού στην οποία θα αναγράφονται τα τυπικά
προσόντα αυτού, και θα επισυνάπτονται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα.
Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/86 του αιτούντος, ότι η διδακτέα ύλη της
ναυαγοσωστικής σχολής θα εναρμονίζεται με την εθνική πολιτική εκπαίδευσης και
θα βασίζεται σε κοινό εκπαιδευτικό σύγγραμμα που θα διανέμεται δωρεάν σε κάθε
υποψήφιο.
Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τα απαραίτητα μέτρα στις κτιριακές
εγκαταστάσεις της σχολής.
Βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολεοδομίας για τη νομιμότητα και καταλληλότητα των
κτιριακών εγκαταστάσεων στην οποία περιγράφονται και απεικονίζονται οι
διατιθέμενοι χώροι.
Φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου για ασφαλιστική κάλυψη της αστικής
ευθύνης του ιδιοκτήτη και κατόχου της άδειας, του Διευθυντή και οιουδήποτε
προστηθέντος ή εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου έναντι τρίτων για θάνατο ή
σωματικές βλάβες.
Η βεβαίωση λειτουργίας σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορηγείται και σε
νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή οι προϋποθέσεις ίδρυσης της σχολής
πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός τουλάχιστον από τους κατά νόμο
εκπροσώπους του νομικού προσώπου, ο οποίος δηλώνεται στο Γραφείο
Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ και η βεβαίωση λειτουργίας εκδίδεται στο όνομα του
νομικού προσώπου.
Δικαιολογητικά σπουδών για τον Διευθυντή. Ως Διευθυντής της σχολής ορίζεται
κάθε φυσικό πρόσωπο που κατέχει ένα από τα παρακάτω: (1) Βασικό πτυχίο ή
μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών της ΣΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολής της
αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ, με διατριβή ή ειδικότητα
που έχει θέμα τη ναυαγοσωστική ή τη διάσωση στο νερό. (2) Βασικό πτυχίο ή
μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών της ΣΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολής της
αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ με ειδικότητα «κολύμβηση»
ή «υδατοσφαίριση» με την προϋπόθεση ότι έχει επιπλέον ένα από τα παρακάτω:
(α) βαθμό 8 ή ανώτερο στο μάθημα επιλογής «ναυαγοσωστική» της ΣΕΦΑΑ, (β)
δίπλωμα Εκπαιδευτή Ναυαγοσωστών, (γ) δίπλωμα Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών
Ναυαγοσωστών, (δ) πιστοποιητικό Πρώτης Βοήθειας και δίπλωμα Ναυαγοσώστη
Πισίνας ή Υδροψυχαγωγικού Πάρκου ή Διάσωσης ή Λίμνης. Τα β, γ, δ πρέπει να
έχουν εκδοθεί από εγκεκριμένο φορέα όπως η ΔΟΔ ή οργανισμό-μέλος της ή
αναγνωρισμένη σχολή ναυαγοσωστικής της Ελλάδας ή χώρας-μέλους της ΕΕ-ΕΖΕΣ-Ε.
Δικαιολογητικά σπουδών για τους Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών (ΕΕ). Η πρόσληψη και
αξιοποίηση φυσικών προσώπων ως Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών στα παρακάτω
αντικείμενα, είναι προαιρετική για τη λήψη βεβαίωσης λειτουργίας σχολής
ναυαγοσωστικής. Η σχολή που δεν δύνανται ή δεν επιθυμεί να πιστοποιεί
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εκπαιδευτές, δεν απαιτείται να προσκομίσει τίτλους σπουδών για τα παρακάτω
αντικείμενα.
1.17.1. Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Ναυαγοσωστών Πισίνας/ Υδροψυχαγωγικού
Πάρκου (ΕΕ-ΝΠΥΠ). Ως ΕΕ-ΝΠΥΠ της σχολής ορίζεται το φυσικό πρόσωπο
που κατέχει ένα από τα παρακάτω: (1) Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή
διδακτορικό τίτλο σπουδών της ΣΕΦΑΑ ή ισότιμη σχολή της αλλοδαπής
επίσημα αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ με διατριβή ή ειδικότητα που
έχει θέμα τη ναυαγοσωστική ή τη διάσωση στο νερό. (2) Βασικό πτυχίο ή
μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών της ΣΕΦΑΑ ή ισότιμη σχολή
της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ, με ειδικότητα
«κολύμβηση» ή «υδατοσφαίριση» με την προϋπόθεση ότι έχει επιπλέον
δίπλωμα «Εκπαιδευτή Ναυαγοσωστών Πισίνας/ Υδροψυχαγωγικού
Πάρκου» όπως προβλέπεται στο εδάφιο 2.3.1 του παρόντος άρθρου και
με μέγιστη ισχύ την προβλεπόμενη από τον εν λόγω οργανισμό και όχι
μεγαλύτερη από 4 έτη. (3) Κάτοχος διπλώματος ΕΕ-ΝΠΥΠ από εγκεκριμένο
φορέα όπως τη ΔΟΔ ή οργανισμού-μέλους της, αναγνωρισμένη σχολή
ναυαγοσωστικής της Ελλάδας ή χώρας-μέλους της ΕΕ-ΕΖΕΣ-Ε ή κρατικά
αναγνωρισμένου οργανισμού χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν στο
πρόγραμμά της καλύπτεται αποδεδειγμένα η διδακτέα ύλη του παρόντος
και με μέγιστη ισχύ την προβλεπόμενη από τον εν λόγω οργανισμό και όχι
μεγαλύτερη από 4 έτη.
1.17.2. Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Ναυαγοσωστών Λίμνης (ΕΕ-ΝΛ). Ως ΕΕ-ΝΛ της
σχολής ορίζεται πρόσωπο που κατέχει ένα από τα παρακάτω: (1) Βασικό
πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών της ΣΕΦΑΑ ή
ισότιμης σχολής της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένης από το
ΔΟΑΤΑΠ, με διατριβή ή ειδικότητα που έχει θέμα τη ναυαγοσωστική ή τη
διάσωση στο νερό. (2) Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο
σπουδών της ΣΕΦΑΑ ή ισότιμη σχολή της αλλοδαπής επίσημα
αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ με ειδικότητα «κολύμβηση» ή
«υδατοσφαίριση» με την προϋπόθεση ότι έχει επιπλέον δίπλωμα, είτε
«Εκπαιδευτή Ναυαγοσωστών Λίμνης» όπως προβλέπεται στο εδάφιο
2.3.2(3) του παρόντος άρθρου είτε «Εκπαιδευτή Ναυαγοσωστών Ακτής»,
από εγκεκριμένο φορέα όπως η ΔΟΔ ή οργανισμό-μέλος της ή
αναγνωρισμένη σχολή ναυαγοσωστικής χώρας-μέλους της ΕΕ-ΕΖΕΣ-Ε ή
κρατικά αναγνωρισμένου οργανισμού χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αν στο πρόγραμμά της καλύπτεται αποδεδειγμένα η διδακτέα ύλη του
παρόντος για τις λίμνες και με μέγιστη ισχύ την προβλεπόμενη από τον εν
λόγω οργανισμό και όχι μεγαλύτερη από 4 έτη. (3) Κάτοχος διπλώματος
ΕΕ-ΝΛ ή Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών Ναυαγοσωστών Ακτής σε ισχύ από
εγκεκριμένο φορέα όπως η ΔΟΔ ή οργανισμό-μέλος της ή αναγνωρισμένη
σχολή ναυαγοσωστικής της Ελλάδας ή χώρας-μέλους της ΕΕ-ΕΖΕΣ-Ε ή
κρατικά αναγνωρισμένου οργανισμού χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αν στο πρόγραμμά της καλύπτεται αποδεδειγμένα η διδακτέα ύλη του
παρόντος και με μέγιστη ισχύ την προβλεπόμενη από τον εν λόγω
οργανισμό και όχι μεγαλύτερη από 4 έτη.
1.17.3. Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Πρώτης Βοήθειας (ΕΕ-ΠΒ). Ως ΕΕ-ΠΒ της σχολής
ορίζεται πρόσωπο που κατέχει ένα από τα παρακάτω: (1) Βασικό πτυχίο ή
μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Ιατρική ή ισότιμη σχολή
της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ, με ειδικότητα,
διατριβή ή μάθημα επιλογής την πρώτη βοήθεια. (2) Κάτοχος διπλώματος
σε ισχύ Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών Βασικής Υποστήριξης Ζωής ή
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Προχωρημένης Υποστήριξης Ζωής ή Πρώτης Βοήθειας, πιστοποιημένος
από διεθνείς οργανισμούς αναζωογόνησης και πρώτης βοήθειας όπως οι
ILCoR, EFR, ERC ή οργανισμούς των οποίων οι κατευθυντήριες γραμμές
εναρμονίζονται με αυτές των ανωτέρω οργανισμών, για την διδασκαλία
των εν λόγω γνωστικών αντικειμένων, με μέγιστη ισχύ την προβλεπόμενη
από τον εν λόγω οργανισμό και όχι μεγαλύτερη από 4 έτη.
1.17.4. Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδισμού (ΕΕ-ΑΕΑ).
Ως ΕΕ-ΑΕΑ της σχολής ορίζεται πρόσωπο που κατέχει ένα από τα
παρακάτω: (1) Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο
σπουδών στην Ιατρική ή ισότιμη σχολή της αλλοδαπής επίσημα
αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ, με ειδικότητα, διατριβή ή μάθημα
επιλογής με θέμα τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό (ΑΕΑ) ή την
καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. (2) Κάτοχος διπλώματος ΕΕ-ΑΕΑ σε
ισχύ, πιστοποιημένος από αναγνωρισμένους οργανισμούς των οποίων οι
κατευθυντήριες γραμμές εναρμονίζονται με το ILCoR και το ERC. (3)
Κάτοχος διπλώματος ΕΕ-ΑΕΑ σε ισχύ, πιστοποιημένος από σχολή ή
σωματείο, αναγνωρισμένο από το κράτος ή χώρα-μέλος της ΕΕ-ΕΖΕΣ-Ε με
μέγιστη ισχύ την προβλεπόμενη από τον εν λόγω οργανισμό και όχι
μεγαλύτερη από 4 έτη.
1.17.5. Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Διαχείρισης Τραυματισμένης Σπονδυλικής
Στήλης (ΕΕ-ΔΤΣΣ). Ως ΕΕ-ΔΤΣΣ της σχολής ορίζεται πρόσωπο που κατέχει
ένα από τα παρακάτω: (1) Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό
τίτλο σπουδών της ΣΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής επίσημα
αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ, με διατριβή ή ειδικότητα που έχει θέμα
τη ναυαγοσωστική ή τη διάσωση στο νερό. (2) Βασικό πτυχίο ή
μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών της ΣΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολής
της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ, με ειδικότητα
«κολύμβηση» ή «υδατοσφαίριση» και επιπλέον δίπλωμα Εκπαιδευτή
Εκπαιδευτών Ναυαγοσωστών της ΔΟΔ ή το «Πιστοποιητικό Διαχείρισης
Τραυματισμένης Σπονδυλικής Στήλης» σε ισχύ, αναγνωρισμένης σχολής
ναυαγοσωστικής της Ελλάδας ή χώρας-μέλους της ΕΕ-ΕΖΕΣ-Ε. (3) Κάτοχος
διπλώματος ΕΕ-ΔΤΣΣ σε ισχύ, πιστοποιημένος από οργανισμούς-μέλη της
ΔΟΔ και με μέγιστη ισχύ την προβλεπόμενη από τον εν λόγω οργανισμό
και όχι μεγαλύτερη από 4 έτη.
1.18. Δικαιολογητικά σπουδών για τους Εκπαιδευτές:
1.18.1. Εκπαιδευτής Ναυαγοσωστών Πισίνας/ Υδροψυχαγωγικού Πάρκου (ΕΝΠΥΠ) για την εκπαίδευση εποπτών πισίνας, ναυαγοσωστών πισίνας και
υδροψυχαγωγικού πάρκου. Ως Ε-ΝΠΥΠ ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο
που κατέχει ένα από τα παρακάτω: (1) Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή
διδακτορικό τίτλο σπουδών της ΣΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής
επίσημα αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ, με διατριβή ή ειδικότητα που
έχει θέμα τη ναυαγοσωστική ή τη διάσωση στο νερό. (2) Βασικό πτυχίο ή
μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, της ΣΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολής
της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ, με ειδικότητα
«κολύμβηση» ή «υδατοσφαίριση», και επιπλέον πιστοποιητικό Πρώτης
Βοήθειας (ΠΒ) σε ισχύ και δίπλωμα ΝΠ ή ΝΥΠ σε ισχύ από εγκεκριμένο
φορέα όπως η ΔΟΔ ή οργανισμό-μέλος της ή αναγνωρισμένη σχολή
ναυαγοσωστικής της Ελλάδας ή χώρας-μέλους της ΕΕ-ΕΖΕΣ-Ε ή κρατικά
αναγνωρισμένου οργανισμού χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αν στο
πρόγραμμά της καλύπτεται αποδεδειγμένα η διδακτέα ύλη του παρόντος.
(3) Κάτοχος διπλώματος «Εκπαιδευτή Ναυαγοσωστών Πισίνας» ή
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1.18.2.

1.18.3.

1.18.4.

«Εκπαιδευτή Ναυαγοσωστών Υδροψυχαγωγικού Πάρκου» σε ισχύ, από
εγκεκριμένο φορέα όπως η ΔΟΔ ή οργανισμό-μέλος της ή αναγνωρισμένη
σχολή ναυαγοσωστικής της Ελλάδας ή χώρας-μέλους της ΕΕ-ΕΖΕΣ-Ε ή
κρατικά αναγνωρισμένου οργανισμού χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
αν στο πρόγραμμά του καλύπτεται αποδεδειγμένα η διδακτέα ύλη του
παρόντος και με μέγιστη ισχύ την προβλεπόμενη από τον εν λόγω
οργανισμό και όχι μεγαλύτερη από 4 έτη.
Εκπαιδευτής Ναυαγοσωστών Λίμνης (Ε-ΝΛ) για την εκπαίδευση
ναυαγοσωστών λιμνών. Ως Ε-ΝΛ ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο που
κατέχει ένα από τα παρακάτω: (1) Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή
διδακτορικό τίτλο σπουδών της ΣΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής
επίσημα αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ, με διατριβή ή ειδικότητα που
έχει θέμα τη ναυαγοσωστική ή τη διάσωση στο νερό. (2) Βασικό πτυχίο ή
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, της ΣΕΦΑΑ ή
ισότιμης σχολής της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένης από το
ΔΟΑΤΑΠ, με ειδικότητα «κολύμβηση» ή «υδατοσφαίριση», και επιπλέον
πιστοποιητικό ΠΒ και δίπλωμα ΝΛ σε ισχύ από εγκεκριμένο φορέα, όπως
η ΔΟΔ ή οργανισμό-μέλος της ή αναγνωρισμένη σχολή ναυαγοσωστικής
της Ελλάδας ή χώρας-μέλος της ΕΕ-ΕΖΕΣ-Ε ή κρατικά αναγνωρισμένου
οργανισμού χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αν στο πρόγραμμά της
καλύπτεται αποδεδειγμένα η διδακτέα ύλη του παρόντος. (3) Κάτοχος
διπλώματος «Εκπαιδευτή Ναυαγοσωστών Λίμνης» ή «Εκπαιδευτής
Ναυαγοσωστών Ακτής» σε ισχύ από εγκεκριμένο φορέα, όπως η ΔΟΔ ή
οργανισμό-μέλος της ή αναγνωρισμένη σχολή ναυαγοσωστικής της
Ελλάδας ή χώρας-μέλους της ΕΕ-ΕΖΕΣ-Ε ή κρατικά αναγνωρισμένου
οργανισμού χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αν στο πρόγραμμά της
καλύπτεται αποδεδειγμένα η διδακτέα ύλη του παρόντος και με μέγιστη
ισχύ την προβλεπόμενη από τον εν λόγω οργανισμό και όχι μεγαλύτερη
από 4 έτη.
Εκπαιδευτής Πρώτης Βοήθειας (Ε-ΠΒ). Ως Ε-ΠΒ ορίζεται κάθε φυσικό
πρόσωπο που κατέχει ένα από τα παρακάτω: (1) Κάτοχος βασικού πτυχίου
ή μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης ή διδακτορικού τίτλου σπουδών
Ιατρικής, Ελληνικής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής επίσημα
αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ, με ειδικότητα, διατριβή ή μάθημα
επιλογής με θέμα την πρώτη βοήθεια (ΠΒ). (2) Κάτοχος διπλώματος ΕΠΒ
από σχολή ναυαγοσωστικής ή πρώτης βοήθειας αναγνωρισμένης από το
Ελληνικό κράτος ή χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΕ-ΕΖΕΣ-Ε ή από
οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αν στο πρόγραμμά της
καλύπτεται αποδεδειγμένα η διδακτέα ύλη που προβλέπεται στις
διάφορες ειδικότητες του παρόντος και ότι ο οργανισμός είναι
αναγνωρισμένος από επίσημη κρατική αρχή της χώρας προέλευσης όπως
οι οργανισμοί ILCoR, ERC, Red Cross, και EMF. Ο Ε-ΠΒ, θα έχει το δικαίωμα
να εκπαιδεύει το γνωστικό αντικείμενο της ΠΒ είτε για την λήψη
πιστοποιητικού ΠΒ είτε για την λήψη άλλου διπλώματος που
περιλαμβάνει ΠΒ, με μέγιστη ισχύ την προβλεπόμενη από τον εν λόγω
οργανισμό και όχι μεγαλύτερη από 4 έτη.
Εκπαιδευτής Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδισμού (Ε-ΑΕΑ): Ως Ε-ΑΕΑ
ορίζεται κάθε πρόσωπο που κατέχει ένα από τα παρακάτω: (1) Κάτοχος
βασικού πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης ή διδακτορικού
τίτλου σπουδών Ιατρικής Ελληνικής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής
επίσημα αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ, με ειδικότητα, διατριβή ή
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μάθημα επιλογής με θέμα την καρδιοπνευμονική ανάνηψη και τον
απινιδισμό. (2) Κάτοχος διπλώματος Ε-ΑΕΑ σε ισχύ από σχολή
ναυαγοσωστικής ή πρώτης βοήθειας αναγνωρισμένη από το Ελληνικό
κράτος, χώρα-μέλους της ΕΕ-ΕΖΕΣ-Ε ή από οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν στο πρόγραμμά της καλύπτεται αποδεδειγμένα η
διδακτέα ύλη που προβλέπεται στο παρόν και ότι ο οργανισμός είναι
αναγνωρισμένος από επίσημη κρατική αρχή της χώρας προέλευσης και με
μέγιστη ισχύ την προβλεπόμενη από τον εν λόγω οργανισμό και όχι
μεγαλύτερη από 4 έτη.
1.18.5. Εκπαιδευτής Διασωστών Νερού (Ε-ΔΝ). Ως Ε-ΔΝ ορίζεται κάθε πρόσωπο
που κατέχει ένα από τα παρακάτω: (1) Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή
διδακτορικό τίτλο σπουδών της ΣΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής
επίσημα αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ, με διατριβή ή ειδικότητα που
έχει θέμα τη ναυαγοσωστική ή τη διάσωση στο νερό. (2) Βασικό πτυχίο ή
μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών της ΣΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολής
της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ, με ειδικότητα
«κολύμβηση» ή «υδατοσφαίριση» και επιπλέον πιστοποιητικά ΠΒ και ΔΝ
από εγκεκριμένο φορέα όπως η ΔΟΔ ή οργανισμό-μέλος της,
αναγνωρισμένη σχολή ναυαγοσωστικής της Ελλάδας ή χώρας-μέλους της
ΕΕ-ΕΖΕΣ-Ε ή κρατικά αναγνωρισμένου οργανισμού χώρας εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης αν στο πρόγραμμά του καλύπτεται αποδεδειγμένα η
διδακτέα ύλη του παρόντος. (3) Κάτοχος διπλώματος Ε-ΔΝ σε ισχύ από
εγκεκριμένο φορέα όπως η ΔΟΔ ή οργανισμό-μέλος της, αναγνωρισμένη
σχολή ναυαγοσωστικής της Ελλάδας ή χώρας-μέλους της ΕΕ-ΕΖΕΣ-Ε ή
κρατικά αναγνωρισμένου οργανισμού χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
αν στο πρόγραμμά του καλύπτεται αποδεδειγμένα η διδακτέα ύλη του
παρόντος και με μέγιστη ισχύ την προβλεπόμενη από τον εν λόγω
οργανισμό και όχι μεγαλύτερη από 4 έτη.
2. Απαραίτητες υλικοτεχνικές δομές:
2.1. Ιδιόκτητες ή μισθωμένες κτιριακές εγκαταστάσεις κυρίας χρήσεως, που
αποτελούνται κατά ελάχιστο από μία αίθουσα διδασκαλίας με εμβαδόν ανάλογο
του μεγίστου αριθμού των εκπαιδευόμενων μαθητών με συντελεστή επιφάνειας
τουλάχιστον δυόμισι (2,5) τ.μ. για κάθε εκπαιδευόμενο, ένα γραφείο Διεύθυνσης
και ανάλογους βοηθητικούς χώρους και χώρους υγιεινής.
2.2. Ο εξής ελάχιστος υλικοτεχνικός εξοπλισμός: (1) ένα πλήρες σύστημα προβολής
διαφανειών (power point), (2) μία τηλεόραση και μαγνητοσκόπιο (video ή DVD
player), (3) ένα πίνακα γραφής, (4) έξι εκπαιδευτικούς επιδέσμους μέτριου
μεγέθους, (5) έξι εκπαιδευτικούς ελαστικούς επιδέσμους, (6) έξι τριγωνικούς
επιδέσμους, (7) έξι νάρθηκες χειρός, (8) έξι νάρθηκες δακτύλων, (9) ένα πακέτο
γάζες, (10) ένα πακέτο γάντια μιας χρήσης, (11) έξι ναυαγοσωστικά σωσίβια
«σωστικός σωλήνας» (rescue tube), (12) έξι σφυρίχτρες χωρίς στραγάλι (τύπου Fox
40 Classic ή όμοια), (13) έξι μάσκες τσέπης (pocket mask), (14) έξι ασκούς
ανάνηψης χειρός (bag valve mask), (15) έξι σωστικούς σάκους (throw bag), (16) έξι
κυκλικά σωσίβια, (17) έξι ανδρείκελα ενηλίκων πρακτικής εξάσκησης ΚΑΡΠΑ, (18)
έξι ανδρείκελα παιδιών πρακτικής εξάσκησης ΚΑΡΠΑ, (19) έξι ανδρείκελα βρεφών
πρακτικής εξάσκησης ΚΑΡΠΑ, (20) ένας εκπαιδευτικός αυτόματος εξωτερικός
απινιδιστής, (21) δύο φορεία για ακινητοποίηση τραυματισμένης σπονδυλικής
στήλης με το συνοδευτικό εξοπλισμό (σταθεροποιητής κεφαλής, λουριά), (22) δύο
αυχενικά κολάρα πολλαπλών μεγεθών, (23) τρία κοντάρια με μεταλλικό έλασμα
για διάσωση με έκταση, (24) μία σωστική σανίδα (rescue board).
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3. Εκπρόσωποι του Γραφείου Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ εξετάζουν τα υποβαλλόμενα
δικαιολογητικά, επιθεωρούν τις εγκαταστάσεις και τα διατιθέμενα μέσα και
συντάσσουν πρακτικό, γνωμοδοτώντας αιτιολογημένα για τη χορήγηση της βεβαίωσης
λειτουργίας ή την απόρριψη της αίτησης.
Άρθρο 4
Πιστοποιήσεις και Διδακτέα Ύλη
Σχολών Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης
1. Η σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης κατόπιν επιτυχούς εκπαίδευσης, χορηγεί
διπλώματα και πιστοποιητικά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). Η διδασκαλία πραγματοποιείται από
τον διευθυντή, τους εκπαιδευτές εκπαιδευτών και τους εκπαιδευτές όπως ορίζεται στις
υποπαραγράφους 2.1, 2.2, και 2.3 του άρθρου 3. Η εκπαίδευση παρέχεται σε τμήματα
των δώδεκα (12) κατά ανώτατο όριο εκπαιδευομένων. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι
ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών την πρώτη ημέρα της εκάστοτε εκπαίδευσης. Οι ελάχιστες
ώρες και το περιεχόμενο διδασκαλίας για κάθε πιστοποίηση, είναι:
1.1. «Πιστοποιητικό Πρώτης Βοήθειας» (ΠΒ), ελάχιστης διάρκειας 20 ωρών: (1)
καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, αντιμετώπιση πνιγμονής και θέση ανάνηψης
βρέφους, παιδιού και ενηλίκου, (2) πρωτοβάθμιος έλεγχος, (3) δευτεροβάθμιος
έλεγχος, (4) άσθμα, (5) αιμορραγία, (6) εγκεφαλικό επεισόδιο, (7) διάσειση, (8)
δήγμα, ιδίως, εντόμων και ερπετών, (9) διαβήτης, (10) επιληψία στο νερό και
στην στεριά, (11) διάστρεμμα, (12) θλάση, (13) λιποθυμία, (14) έγκαυμα, (15)
υποθερμία, (19) θερμοπληξία, (17) ξένο αντικείμενο σε μάτι-μύτη-σώμα, (18)
ακρωτηριασμός, (19) δηλητηρίαση, (20) πνευμοθώρακας, (21) συμπλήρωση
αναφοράς περιστατικού, (22) τραυματισμός από επαφή με θαλάσσια ζωή, όπως
τσούχτρα και αχινό.
1.2. «Πιστοποιητικό Βασικής Υποστήριξης Ζωής» (ΒΥΖ) ελάχιστης διάρκειας 6 ωρών:
για όλες τις ηλικιακές ομάδες διδάσκονται (1) καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση
και αντιμετώπιση πνιγμονής, (2) θέση ανάνηψης, (3) πρωτοβάθμιος έλεγχος.
1.3. «Πιστοποιητικό Διασώστη Νερού» (ΔΝ) ελάχιστης διάρκειας 15 ωρών: (1)
είσοδος στο νερό, (2) προσέγγιση θύματος με αισθήσεις και απώλεια
συνείδησης, (3) τεχνικές απόκρουσης, (4) τεχνικές απαλλαγής από εναγκαλισμό
με θύμα, (5) τεχνικές διάσωσης χωρίς εξοπλισμό (φωνή, άπλωμα άκρου,
άπλωμα αντικειμένου, πέταγμα αντικειμένου, υδροβασία), (6) ρυμουλκήσεις
θύματος με άμεση σωματική επαφή, (7) έξοδος από το νερό, (8) μέθοδοι
μεταφοράς κινδυνεύοντος ατόμου.
1.4. «Πιστοποιητικό Διάσωσης Προπονητών Κολύμβησης» (ΠΔΠΚ) ελάχιστης
διάρκειας 20 ωρών: (1) πρωτοβάθμιος έλεγχος, καρδιοπνευμονική
αναζωογόνηση, αντιμετώπιση πνιγμονής και θέση ανάνηψης σε βρέφος, παιδί
και ενήλικο, (2) τις τεχνικές διάσωσης χωρίς εξοπλισμό με «φωνή», «άπλωμα
άκρου», «άπλωμα αντικειμένου», «πέταγμα αντικειμένου» και «υδροβασία», (3)
τις τεχνικές διάσωσης με σωστικό σωλήνα, «μπροστινό σπρώξιμο» και «πισινό
αγκάλιασμα», σε θύμα με αισθήσεις και χωρίς αναπνοή, (4) έξοδος από το νερό,
(5) γενικά μέτρα ασφαλείας για αθλητικές δραστηριότητες υγρού στίβου.
1.5. «Πιστοποιητικό Διάσωσης Επιτηρητών Κολυμβητών με Αναπηρία» (ΠΔΕΚΑ)
ελάχιστης διάρκειας 20 ωρών: (1) χαρακτηριστικά και συμπεριφορά στο νερό
ατόμων με αναπηρία και άλλους πληθυσμούς όπως κώφωση, τύφλωση,
εγκεφαλική παράλυση, σύνδρομο Down, νοητική στέρηση, αυτισμό,
σπαστικότητα, λαρυγγεκτομή - τραχειοτομή, άτομο με ακρωτηριασμό, επιληψία,
άσθμα, έγκυος, ηλικιωμένοι, άτομα με προβλήματα καρδιάς, και διαβήτη, (2)
Γραπτές Διαδικασίας Λειτουργίας για κολυμβητικές δραστηριότητες σε πισίνα
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1.6.

1.7.

1.8.

δηλαδή Διαδικασίες Καθημερινής Λειτουργίας και Σχέδιο Επείγουσας Δράσης,
(3) τεχνικές διάσωσης χωρίς εξοπλισμό, (4) τεχνικές διάσωσης με εξοπλισμό, (5)
ασφαλής είσοδος και έξοδος από το νερό.
«Δίπλωμα Επόπτη Πισίνας» για πισίνα με μέγιστο βάθος 1.50μ (ΕΠ) ελάχιστης
διάρκειας 28 ωρών: (1) το περιεχόμενο διδασκαλίας που προβλέπεται για το
πιστοποιητικό πρώτης βοήθειας, στην παράγραφο 1.1 του παρόντος άρθρου, (2)
αντιμετώπιση κατάγματος αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης από 2 επόπτες
πισίνας, (3) τις υποχρεώσεις του επόπτη πισίνας της παραγράφου 5 του άρθρου
8, (4) μέτρα ασφαλείας, (5) παθοφυσιολογία και επιδημιολογία πνιγμού, (6)
τεχνικές σαρώματος του νερού, (7) κανόνες και μοντέλα πνιγμού και διάσωσης,
(8) είδη επικοινωνίας με λουομένους, συναδέλφους και ΥΑΒ, (9) άτομα, ώρες και
τοποθεσίες υψηλού κινδύνου, (10) είδη θυμάτων, (11) τις τεχνικές διάσωσης με
άπλωμα άκρου, άπλωμα αντικειμένου και υδροβασία, (12) νομοθεσία, (13)
τεχνικές εξόδου από το νερό, (14) Αγγλική ορολογία ναυαγοσωστικής
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3), (15) χρήση του ναυαγοσωστικού εξοπλισμού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
4-7 Α, Γ, Δ, Ε, Ζ, 8-9).
«Δίπλωμα Ναυαγοσώστη Πισίνας» (ΝΠ) ελάχιστης διάρκειας 36 ωρών: (1) το
περιεχόμενο διδασκαλίας που προβλέπεται για το πιστοποιητικό πρώτης
βοήθειας, στην παράγραφο 1.1 του παρόντος άρθρου, (2) διαχείριση
κατάγματος αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης από 2 επόπτες πισίνας ή
άτομα πιστοποιημένα στην ΔΤΣΣ όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1.11 του
παρόντος άρθρου, (3) υποχρεώσεις ναυαγοσώστη τις παραγράφου 4 του
άρθρου 8, (4) μέτρα ασφαλείας σε πισίνα για δραστηριότητες αθλητισμού και
αναψυχής, (5) παθοφυσιολογία και επιδημιολογία πνιγμού, (6) τεχνικές
σαρώματος του νερού, (7) κανόνες και μοντέλα πνιγμού και διάσωσης, (8)
επικοινωνία, (9) άτομα, ώρες και τοποθεσίες υψηλού κινδύνου, (10) είδη
θυμάτων, (11) τεχνικές διάσωσης με σωστικό σωλήνα σε κινδυνεύοντα με
παρουσία ή απουσία αισθήσεων, με παρουσία ή απουσία αναπνοής, που
βρίσκεται στην επιφάνεια του νερού, βυθισμένος κατά ένα χέρι απόσταση από
την επιφάνεια και στον πυθμένα, (12) νομοθεσία, (13) κώδικας ασφαλείας
νερού, (14) αντιμετώπιση ατόμων με αναπηρία, (15) Αγγλική ορολογία
ναυαγοσωστικής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3), (16) χρήση του ναυαγοσωστικού εξοπλισμού
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4-7 Α, Γ, Δ, Ε, Ζ, 8-9).
«Δίπλωμα Ναυαγοσώστη Υδροψυχαγωγικού Πάρκου» (ΝΥΠ) ελάχιστης
διάρκειας 36 ωρών: (1) το περιεχόμενο διδασκαλίας που προβλέπεται για το
πιστοποιητικό πρώτης βοήθειας στην παράγραφο 1.1 του παρόντος άρθρου, (2)
διαχείριση κατάγματος αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης από 2 ή
περισσότερους ναυαγοσώστες ή άτομα πιστοποιημένα στην ΔΤΣΣ, όπως
προβλέπεται στην παράγραφο 1.11 του παρόντος άρθρου, (3) τις υποχρεώσεις
του ναυαγοσώστη της παραγράφου 4 του άρθρου 8, (4) μέτρα ασφαλείας
υδροψυχαγωγικού πάρκου, (5) παθοφυσιολογία και επιδημιολογία πνιγμού, (6)
τεχνικές σαρώματος του νερού, (7) κανόνες και μοντέλα πνιγμού και διάσωσης,
(8) είδη επικοινωνίας (με λουομένους, συναδέλφους, ΥΑΒ), (9) άτομα, ώρες και
τοποθεσίες υψηλού κινδύνου, (10) είδη θυμάτων, (11) τεχνικές διάσωσης με
σωστικό σωλήνα σε κινδυνεύοντα με ή χωρίς αισθήσεις και αναπνοή, που
βρίσκεται στην επιφάνεια του νερού, βυθισμένος κατά ένα χέρι απόσταση από
την επιφάνεια και στον πυθμένα, (12) νομοθεσία, (13) κώδικας ασφαλείας
νερού, (14) αντιμετώπιση ατόμων με αναπηρία, (15) Αγγλική ορολογία
ναυαγοσωστικής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3), (16) χρήση του ναυαγοσωστικού εξοπλισμού
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4-7 Α, Γ, Δ, Ε, Ζ, 8-9).
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

«Δίπλωμα Ναυαγοσώστη Λίμνης» (ΝΛ) ελάχιστης διάρκειας 30 ωρών: (1) το
περιεχόμενο διδασκαλίας που προβλέπεται για το πιστοποιητικό πρώτης
βοήθειας στην παράγραφο 1.1 του παρόντος άρθρου, (2) διαχείριση κατάγματος
αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης από 2 ή περισσότερους ναυαγοσώστες ή
άτομα πιστοποιημένα στην ΔΤΣΣ, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1.11 του
παρόντος άρθρου, (3) τις υποχρεώσεις του ναυαγοσώστη της παραγράφου 4 του
άρθρου 8, (4) μέτρα ασφαλείας σε λίμνη, (5) παθοφυσιολογία και επιδημιολογία
πνιγμού, (6) τεχνικές σαρώματος του νερού, (7) κανόνες και μοντέλα πνιγμού και
διάσωσης, (8) είδη επικοινωνίας με λουομένους, συναδέλφους και τις ΥΑΒ, (9)
άτομα, ώρες και τοποθεσίες υψηλού κινδύνου, (10) είδη θυμάτων, (11) τεχνικές
διάσωσης με σωστικό σωλήνα και σωστική σανίδα σε κουρασμένο κολυμβητή,
σε αρχάριο κολυμβητή, σε θύμα αναίσθητο με αναπνοή και σε θύμα αναίσθητο
χωρίς αναπνοή που βρίσκεται στην επιφάνεια του νερού, (12) νομοθεσία, (13)
κώδικας ασφαλείας νερού, (14) αντιμετώπιση ατόμων με αναπηρία, (15) Αγγλική
ορολογία ναυαγοσωστικής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3), (16) δύο τεχνικές ρυμούλκησης με
άμεση σωματική επαφή, (17) δύο τεχνικές αποκρούσεων και (18) δύο λαβέςαπαλλαγές, (19) χρήση του ναυαγοσωστικού εξοπλισμού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4-11).
«Πιστοποιητικό Αρχηγού Ναυαγοσωστών» (ΑΝ) ελάχιστης διάρκειας 10 ωρών:
(1) τις υποχρεώσεις του ΑΝ της παραγράφου 3 του άρθρου 7, (2) διαφορές
ηγεσίας και διοίκησης, (3) ακόλουθοι, (4) ηγεσία και ναυαγοσωστική ομάδα, (5)
αποτελεσματικό μάνατζμεντ και ηγεσία, (6) στυλ αποφάσεων ενός ηγέτη, (7) η
κατάσταση ως μεταβλητή στην λήψη αποφάσεων ενός ηγέτη, (8) η ανάπτυξη
ενός αρχηγού ναυαγοσωστών ως ηγέτη, (9) κρίση αποτελεσματικότητας της
ναυαγοσωστικής ομάδας, (10) παραδείγματα αποτελεσματικής ηγεσίας, (11)
προβλήματα που μπορεί να συναντήσει ένας αρχηγός στη ναυαγοσωστική
ομάδα. Προαπαιτούμενο για την συμμετοχή σε αυτό το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα είναι η κατοχή οποιουδήποτε διπλώματος ναυαγοσώστη ή επόπτη
πισίνας
και
βεβαίωσης
παρακολούθησης
προπονητή
αθλητικής
ναυαγοσωστικής.
«Πιστοποιητικό Διαχείρισης Κατάγματος Σπονδυλικής Στήλης» (ΔΤΣΣ) ελάχιστης
διάρκειας 8 ωρών: (1) βασικά στοιχεία ανατομίας, (2) αίτια πρόκλησης
κατάγματος της σπονδυλικής στήλης, (3) συμπτώματα και κλινική σημειολογία
κινδυνεύοντος ατόμου, (4) ακινητοποίηση τραυματισμένης σπονδυλικής στήλης
σε όρθια θέση από δύο ναυαγοσώστες, (5) ακινητοποίηση τραυματισμένης
σπονδυλικής στήλης (ΤΣΣ) στο νερό με σπονδυλικό φορείο από 2 ή 3 ή 4 ή 5
πιστοποιημένα άτομα, (6) ακινητοποίηση θύματος με ΤΣΣ σε ρηχό νερό από 2
διασώστες και σπονδυλικό φορείο, (7) ακινητοποίηση θύματος με ΤΣΣ σε ρηχό
νερό από 5 διασώστες χωρίς σπονδυλικό φορείο, (8) χορήγηση οξυγόνου, (9)
διαχείριση θύματος τοποθετημένου στο σπονδυλικό φορείο που κάνει εμετό.
«Πιστοποιητικό Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδισμού» (ΑΕΑ) ελάχιστης διάρκειας
4 ωρών: (1) αλυσίδα της επιβίωσης, (2) ο «χρυσός κανόνας» των 10 λεπτών, (3)
καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, (4) χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή,
(5) ερωτήσεις και απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα.
«Δίπλωμα Εκπαιδευτή Ναυαγοσωστών Πισίνας/ Υδροψυχαγωγικού Πάρκου» (ΕΝΠΥΠ) ελάχιστης διάρκειας 20 ωρών: Ο υποψήφιος εκπαιδευτής εκπαιδεύεται
στα παρακάτω: (1) αρχές διδακτικής, (2) αρχές πραγματοποίησης μιας διάλεξης,
(3) μέθοδοι διδασκαλίας, (4) προετοιμασία ενός σεμιναρίου, (5) καταγραφή
ερωτήσεων αυτο-αξιολόγησης, (6) κατανόηση συστήματος βαθμολόγησης
υποψηφίων, (7) ο ρόλος του εξεταστή, (8) σκοποί εικονικών επειγόντων
περιστατικών, (9) εκμάθηση των κριτηρίων εξέτασης και επανεξέτασης
αποτυχόντων υποψηφίων, (10) εκμάθηση μεθόδων κατοχύρωσης απόδειξης
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συνεχούς εκπαίδευσης, (11) συμπλήρωση ερωτηματολογίου εξέτασης, (12)
διδασκαλία τεχνικών διάσωσης σε πισίνες, σπα, υδροψυχαγωγικά πάρκα, (13)
εξήγηση των λόγων χρήσης του ναυαγοσωστικού εξοπλισμού, (14) ανατομία της
σπονδυλικής στήλης, (15) αίτια σπονδυλικού τραυματισμού σε λουτρικούς
χώρους, (16) επίδειξη τοποθέτησης αυχενικού κολάρου, (17) περιγραφή
συστήματος σταθεροποίησης της κεφαλής, (18) διδασκαλία διαχείρισης
υποψίας τραυματισμένης σπονδυλικής στήλης στην ξηρά, (19) διδασκαλία του
ηλεκτρικού συστήματος της καρδιάς, (20) διδασκαλία χρήσης αυτόματου
εξωτερικού απινιδιστή, (21) εκμάθηση του τρόπου εξέτασης υποψηφίων των
διαφόρων εκπαιδεύσεων που προβλέπονται για κάθε δίπλωμα εκπαιδευτή, (22)
υποχρεώσεις εκπαιδευτή της παραγράφου 2 του άρθρου 8. Με την ολοκλήρωση
της ανωτέρω διδασκαλίας, ο υποψήφιος εκπαιδευτής πραγματοποιεί: (23)
πλήρη εκπαίδευση ομάδας τουλάχιστον τεσσάρων υποψηφίων και (24) πλήρη
εξέταση δεύτερης ομάδας τουλάχιστον τεσσάρων υποψηφίων, για την λήψη
οποιουδήποτε διπλώματος ναυαγοσώστη. Προαπαιτούμενο για την συμμετοχή
σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι η κατοχή των διπλωμάτων ΕΠ, ΝΠ,
ΝΥΠ, και του πιστοποιητικού ΑΝ.
1.14. «Δίπλωμα Εκπαιδευτή Ναυαγοσωστών Λίμνης» (Ε-ΝΛ) ελάχιστης διάρκειας 20
ωρών: Ο υποψήφιος εκπαιδευτής εκπαιδεύεται στα παρακάτω: (1) αρχές
διδακτικής, (2) αρχές πραγματοποίησης μιας διάλεξης, (3) μέθοδοι διδασκαλίας,
(4) προετοιμασία ενός σεμιναρίου, (5) καταγραφή ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης, (6) κατανόηση συστήματος βαθμολόγησης υποψηφίων, (7) ο
ρόλος του εξεταστή, (8) σκοποί εικονικών επειγόντων περιστατικών, (9)
εκμάθηση των κριτηρίων εξέτασης και επανεξέτασης αποτυχόντων υποψηφίων,
(10) εκμάθηση μεθόδων κατοχύρωσης απόδειξης συνεχούς εκπαίδευσης, (11)
συμπλήρωση ερωτηματολογίου εξέτασης, (12) διδασκαλία τεχνικών διάσωσης
σε λίμνη, (13) εξήγηση των λόγων χρήσης του ναυαγοσωστικού εξοπλισμού, (14)
ανατομία της σπονδυλικής στήλης, (15) αίτια σπονδυλικού τραυματισμού σε
λουτρικούς χώρους, (16) επίδειξη τοποθέτησης αυχενικού κολάρου, (17)
περιγραφή συστήματος σταθεροποίησης της κεφαλής, (18) διδασκαλία
διαχείρισης υποψίας τραυματισμένης σπονδυλικής στήλης στην ξηρά, (19)
διδασκαλία του ηλεκτρικού συστήματος της καρδιάς, (20) διδασκαλία χρήσης
αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή, (21) εκμάθηση του τρόπου εξέτασης
υποψηφίων των διαφόρων εκπαιδεύσεων που προβλέπονται για κάθε δίπλωμα
εκπαιδευτή, (22) υποχρεώσεις εκπαιδευτή της παραγράφου 2 του άρθρου 8. Με
την ολοκλήρωση της ανωτέρω διδασκαλίας, ο υποψήφιος εκπαιδευτής
πραγματοποιεί (23) πλήρη εκπαίδευση ομάδας τουλάχιστον τεσσάρων
υποψηφίων και (24) πλήρη εξέταση δεύτερης ομάδας τουλάχιστον τεσσάρων
υποψηφίων, για την λήψη οποιουδήποτε διπλώματος ναυαγοσώστη.
Προαπαιτούμενο για την συμμετοχή σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι η
κατοχή των διπλωμάτων ΝΛ και του πιστοποιητικού ΑΝ.
1.15. «Δίπλωμα Εκπαιδευτή Πρώτης Βοήθειας» (Ε-ΠΒ) ελάχιστης διάρκειας 15 ωρών:
Ο υποψήφιος εκπαιδευτής εκπαιδεύεται στα παρακάτω: (1) στο περιεχόμενο
διδασκαλίας του πιστοποιητικού πρώτης βοήθειας, όπως προβλέπεται στην
παράγραφο 1.1 του παρόντος άρθρου, (2) στην διδασκαλία και εξέταση του
τρόπου παροχής πρώτης βοήθειας σε κινδυνεύοντα άτομα, και (3) στις
υποχρεώσεις εκπαιδευτή της παραγράφου 2 του άρθρου 8. (4) Με την
ολοκλήρωση της ανωτέρω διδασκαλίας, ο υποψήφιος εκπαιδευτής
πραγματοποιεί πλήρη εκπαίδευση ομάδας τουλάχιστον τεσσάρων υποψηφίων
και (5) πραγματοποιεί πλήρη εξέταση δεύτερης ομάδας τουλάχιστον τεσσάρων
υποψηφίων για την λήψη του πιστοποιητικού «Πρώτη Βοήθεια».
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1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

Προαπαιτούμενο για την συμμετοχή σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι η
κατοχή του πιστοποιητικού ΠΒ.
«Δίπλωμα Εκπαιδευτή Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδισμού» (Ε-ΑΕΑ) ελάχιστης
διάρκειας 8 ωρών: Ο υποψήφιος εκπαιδευτής εκπαιδεύεται στα παρακάτω: (1)
βασική υποστήριξη ζωής, θέση ανάνηψης και πρωτοβάθμιος έλεγχος ενηλίκου
χωρίς αναπνοή, (2) διδασκαλία και εξέταση καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης
και τοποθέτησης του κινδυνεύοντος σε θέση ανάνηψης, (3) διδασκαλία και
εξέταση της χρήσης αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή και χορήγησης οξυγόνου,
(4) ο «χρυσός κανόνας» των 10 λεπτών, (5) καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση,
(6) χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή, (7) απαντήσεις σε συχνά
ερωτήματα, (8) υποχρεώσεις εκπαιδευτή της παραγράφου 2 του άρθρου 8. Με
την ολοκλήρωση της ανωτέρω διδασκαλίας, ο υποψήφιος εκπαιδευτής
πραγματοποιεί (9) πλήρη εκπαίδευση ομάδας τουλάχιστον τεσσάρων
υποψηφίων και (10) πλήρη εξέταση δεύτερης ομάδας τουλάχιστον τεσσάρων
υποψηφίων, για την λήψη του πιστοποιητικού ΑΕΑ. Προαπαιτούμενο για την
συμμετοχή σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι η κατοχή του
πιστοποιητικού ΑΕΑ.
«Δίπλωμα Εκπαιδευτή Διάσωσης Νερού» (Ε-ΔΝ) ελάχιστης διάρκειας 15 ωρών:
Ο υποψήφιος εκπαιδευτής εκπαιδεύεται στα παρακάτω: (1) διδασκαλία
τεχνικών διάσωσης έξω από τον περιβάλλοντα χώρο της ακτής και μέσα από το
νερό με άμεση σωματική επαφή (διάσωση με φωνή, άπλωμα άκρου, άπλωμα
αντικειμένου, πέταγμα αντικειμένου, υδροβασία, πλωτό μέσο, σωστικό
εξοπλισμό, άμεση σωματική επαφή), (2) τεχνικές απόκρουσης εναγκαλισμού
από το θύμα, (4) τεχνικές απαλλαγής από εναγκαλισμό με θύμα, (5) τεχνικές
εξόδου από το νερό, (6) τεχνικές μεταφοράς και παροχής φροντίδας στο θύμα,
(6) τεχνικές διάσωσης πολλαπλών θυμάτων (διπλός πνιγμός και διπλή
ρυμούλκηση), (7) εικονικά σενάρια για την καλλιέργεια πρωτοβουλίας, (8)
υποχρεώσεις εκπαιδευτή της παραγράφου 2 του άρθρου 8. Με την ολοκλήρωση
της ανωτέρω διδασκαλίας, ο υποψήφιος εκπαιδευτής διάσωσης πραγματοποιεί
(9) πλήρη εκπαίδευση ομάδας τουλάχιστον τεσσάρων υποψηφίων και (10)
πλήρη εξέταση δεύτερης ομάδας τουλάχιστον τεσσάρων υποψηφίων του
εκπαιδευτικού προγράμματος ΔΝ. Προαπαιτούμενο για την συμμετοχή σε αυτό
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι η κατοχή των πιστοποιητικών ΔΝ και ΠΒ.
«Δίπλωμα Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών» ελάχιστης διάρκειας 20 ωρών: Ο
υποψήφιος για την λήψη πιστοποιητικού Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών στις
ειδικότητες ΕΕ-ΝΠΥΠ, ΕΕ-ΝΛ, ΕΕ-ΠΒ, ΕΕ-ΑΕΑ και ΕΕ-ΔΤΣΣ, εκπαιδεύεται στα
παρακάτω: (1) διοργάνωση ενός σεμιναρίου εκπαιδευτών, (2) διδασκαλία ενός
σεμιναρίου εκπαιδευτών, (3) εξέταση ενός σεμιναρίου εκπαιδευτών, (4) τήρηση
των προδιαγραφών του οργανισμού πιστοποίησης, (5) διατήρηση
ευανάγνωστου και πλήρους του ατομικού φακέλου των υποψηφίων, (6)
επακριβής και επικαιροποιημένη επιτήρηση των υποψηφίων εκπαιδευτών
καθώς εξελίσσονται, (6) καλλιέργεια στοιχείων εχεμύθειας και εμπιστοσύνης
στις σχέσεις τους με τους μαθητές και την σχολή, (7) εξασφάλιση
επικαιροποιημένων εγγράφων, εντύπων εξέτασης και διδακτέας ύλης, (8)
συνεργασία με το προσωπικό της σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, (9)
υποχρεώσεις εκπαιδευτή εκπαιδευτών της παραγράφου 1 του άρθρου 8.
Προαπαιτούμενο για την συμμετοχή σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι η
κατοχή του αντίστοιχου διπλώματος εκπαιδευτή σε ισχύ.
Άλλη πιστοποίηση: Σε περίπτωση που η σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης
επιθυμεί να δημιουργήσει επιπλέον πιστοποιητικά ή διπλώματα για τη
διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων των οποίων η ανάγκη θα καταστεί σαφής
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στο μέλλον και δεν προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να κάνει αίτηση στο
Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ μέσα στην οποία θα συμπεριλάβει: (1) τον
τίτλο του πιστοποιητικού, (2) την διάρκεια και το περιεχόμενό του, (3) κατάλογο
που να βεβαιώνει πως διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διδασκαλία
τουλάχιστον 2 ατόμων ταυτόχρονα, (4) το πιστοποιητικό σπουδών εκπαιδευτή
του ατόμου που θα εργαστεί ως εκπαιδευτής (το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται
σε ισχύ) και θα προέρχεται από αναγνωρισμένο φορέα της Ελλάδας ή της
αλλοδαπής και (5) ένα αντίτυπο του εκπαιδευτικού συγγράμματος που θα
δίνεται δωρεάν στους υποψηφίους.
1.20. Πιστοποιημένη προηγούμενη μάθηση: Σε περίπτωση που ο κάτοχος ενός από τα
παραπάνω πιστοποιητικά/διπλώματα, που βρίσκονται σε ισχύ, επιθυμήσει να
εκπαιδευτεί και σε κάποιο άλλο, απαλλάσσεται από την υποχρέωση της
διδασκαλίας της διδακτέας ύλης που είναι κοινή στις δυο πιστοποιήσεις και
οφείλει να παρακολουθήσει μόνο την διδακτέα ύλη που δεν έχει διδαχτεί.
2. Ο Διευθυντής τηρεί φάκελο για κάθε εκπαιδευόμενο όπου καταχωρεί:
2.1.
αίτηση εγγραφής με υπογραφή του εκπαιδευόμενου στην οποία να
αναγράφεται ότι έχει κατανοήσει και θα τηρεί τους κανονισμούς της
ναυαγοσωστικής σχολής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12).
2.2.
μία (1) πρόσφατη φωτογραφία του εκπαιδευόμενου
2.3.
ένα (1) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2.4.
πιστοποιητικό υγείας Κέντρου Υγείας ή Κρατικού Νοσοκομείου ή ιδιώτη
γιατρού που θα συνυπογράφεται από παθολόγο ή καρδιολόγο και θα
αναφέρει τα εξής: «βεβαιώνεται ότι όπως προκύπτει από την εξέταση που
διενεργήθηκε, ο/η δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια ή/και από
καρδιαγγειακό νόσημα και συνεπώς είναι ικανός/ή από ιατρικής άποψης να
εκπαιδευτεί για το επάγγελμα του ναυαγοσώστη». Η λήψη του πιστοποιητικού
υγείας είναι απαραίτητη για τους υποψηφίους των οποίων η εκπαίδευση
απαιτεί την είσοδο στο νερό.
2.5.
πιστοποιητικό από ωτορινολαρυγγολόγο και οφθαλμίατρο κέντρου υγείας,
κρατικού νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού που θα πιστοποιεί την
οπτικοακουστική οξύτητα και αντίληψη χρωμάτων, για όσους επιθυμούν να
εκπαιδευτούν ως EΠ, ΝΠ, NΥΠ, NΛ, ΑΝ, ως εξής: (1) Οπτική Οξύτητα: Οι
υποψήφιοι πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα τουλάχιστον 5/10 χωρίς διόρθωση
σε κάθε μάτι ή πάνω από 7/10 με διόρθωση σε κάθε μάτι με ειδικά γυαλιά ή
φακούς. (2) Αντίληψη Χρωμάτων: Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν
αχρωματοψία. (3) Ακουστική Οξύτητα: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τελείως
φυσιολογική ακουστική οξύτητα, δηλαδή ικανότητα αντίληψης και κατανόησης
ψυθιριστικής φωνής από απόσταση 5 μέτρων και στα δύο αυτιά, κάθε ένα
χωριστά εξεταζόμενο, ακοομετρική δε πτώση όχι μεγαλύτερη από 20db σε όλες
τις συχνότητες. Η λήψη του ανωτέρω ιατρικού πιστοποιητικού είναι
απαραίτητη για τους υποψηφίους που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως
ναυαγοσώστες.
2.6.
έντυπο της πολιτικής που εφαρμόζεται για την προστασία των παιδιών
υπογεγραμμένο από τον υποψήφιο ναυαγοσώστη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13).
2.7.
έντυπο αξιολόγησης που συμπληρώνεται στο τέλος της εκπαίδευσης από τον
υποψήφιο ναυαγοσώστη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14).
2.8.
το συμπληρωμένο και βαθμολογημένο έντυπο γραπτών εξετάσεων του
υποψηφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 5.
2.9.
το συμπληρωμένο και βαθμολογημένο έντυπο πρακτικής εξέτασης του
υποψηφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5, όπως προβλέπεται στα
παραρτήματα.
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2.10.

Όσοι αποφοιτούν επιτυχώς από την σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης
εφοδιάζονται με πιστοποιητικό ή δίπλωμα ανάλογου τύπου με αυτό που
αναγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15.
Άρθρο 5
Εξεταστέα Ύλη, Διάρκεια Ισχύος, και Ανανέωση των Πιστοποιητικών

1. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι μαθητευόμενοι των σχολών
ναυαγοσωστικής υποβάλλονται σε γραπτές και πρακτικές δοκιμασίες προκειμένου να
λάβουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών. Οι γραπτές και πρακτικές εξετάσεις
διενεργούνται από κοινού για όλους τους υποψηφίους.
2. Γραπτή δοκιμασία: Διενεργείται με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 4 πιθανές
απαντήσεις στην ελληνική γλώσσα, σε αίθουσα που έχει προκαθοριστεί κατά ορισμένες
ημερομηνίες και ώρες. Τα θέματα των γραπτών εξετάσεων ορίζονται από την σχολή
ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. Η χρονική διάρκεια της κάθε γραπτής εξέτασης
υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το σύνολο των ερωτήσεων επί 2 λεπτά της ώρας.
Επιτυχημένη γραπτή δοκιμασία θα θεωρείται εκείνη όπου οι σωστές απαντήσεις θα
ξεπερνούν το 70% των ερωτήσεων.
3. Πρακτική δοκιμασία: Διενεργείται σε αίθουσα, πισίνα, και σε ακτή ή λίμνη. Τα κριτήρια
πρακτικής αξιολόγησης των διαφόρων πιστοποιήσεων αναφέρονται συνοπτικά στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16. Οι πρακτικές δοκιμασίες όλων των πιστοποιήσεων περιγράφονται σε
αντίστοιχα παραρτήματα. «Πιστοποιητικό Πρώτης Βοήθειας» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17).
«Πιστοποιητικό Βασικής Υποστήριξης Ζωής» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 18). «Πιστοποιητικό
Διάσωσης Προπονητών Κολύμβησης» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19). «Πιστοποιητικό Διάσωσης
Επιτηρητών Κολυμβητών με Αναπηρία» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 20). «Πιστοποιητικό Διασώστη
Νερού» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 21). «Δίπλωμα Επόπτη Πισίνας» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 22). «Δίπλωμα
Ναυαγοσώστη Πισίνας» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 23). «Δίπλωμα Ναυαγοσώστη Υδροψυχαγωγικού
Πάρκου» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24). «Δίπλωμα Ναυαγοσώστη Λίμνης» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 25).
«Πιστοποιητικό Αρχηγού Ναυαγοσωστών» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 26). «Πιστοποιητικό
Διαχείρισης Κατάγματος Σπονδυλικής Στήλης» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 27). «Πιστοποιητικό
Χειριστή Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 28). «Δίπλωμα Εκπαιδευτή
Ναυαγοσωστών Πισίνας/Υδροψυχαγωγικού Πάρκου», «Δίπλωμα Εκπαιδευτή
Ναυαγοσωστών Λίμνης», «Δίπλωμα Εκπαιδευτή Πρώτης Βοήθειας», «Δίπλωμα
Εκπαιδευτή Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδισμού», «Δίπλωμα Εκπαιδευτή Διάσωσης
Νερού»,
«Δίπλωμα
Εκπαιδευτή
Εκπαιδευτών
Ναυαγοσωστών
Πισίνας/
Υδροψυχαγωγικού Πάρκου», «Δίπλωμα Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών Ναυαγοσωστών
Λίμνης», «Δίπλωμα Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών Πρώτης Βοήθειας», «Δίπλωμα Εκπαιδευτή
Εκπαιδευτών Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδισμού», και «Δίπλωμα Εκπαιδευτή
Εκπαιδευτών Διαχείρισης Τραυματισμένης Σπονδυλικής Στήλης» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 29).
4. Τόπος-χρόνος διεξαγωγής: Οι γραπτές και πρακτικές δοκιμασίες, διενεργούνται σε
τοποθεσία, ημερομηνίες και ώρες που έχουν ανακοινωθεί τουλάχιστον 7
ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα με ηλεκτρονικό μήνυμα στο Γραφείο Ατυχημάτων του
ΚΕΕΛΠΝΟ. Στο ηλεκτρονικό μήνυμα αυτό, αναφέρονται, μεταξύ άλλων τα ατομικά
στοιχεία όσων θα συμμετάσχουν στις δοκιμασίες. Ως τέτοια ορίζονται: (1) το
ονοματεπώνυμο, (2) το είδος εκπαίδευσης για το οποίο θα διεξαχθεί η εξέταση, (3) ο
τόπος και χρόνος της εξέτασης, (4) το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτή, (5) το
ονοματεπώνυμο του εξεταστή το οποίο πρέπει να είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον
εκπαιδευτή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 30).
5. Μετά το πέρας των εξετάσεων ο εξεταστής συμπληρώνει τα έντυπα εξέτασης των
υποψηφίων που υπογράφονται από τον ίδιο με την ένδειξη «πέτυχε» ή «απέτυχε».
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6.

7.

8.

9.

10.
11.

Δίνει στην σχολή ναυαγοσωστικής το έγγραφο της γραπτής δοκιμασίας και το 1 ο έντυπο
εξέτασης του τριπλότυπου της πρακτικής δοκιμασίας.
Μετά την εξέταση, η σχολή ναυαγοσωστικής στέλνει στο Γραφείο Ατυχημάτων του
ΚΕΕΛΠΝΟ τα παρακάτω έγγραφα: (1) την αίτηση του υποψηφίου στη ναυαγοσωστική
σχολή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12), (2) το έντυπο της εξέτασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 17-29), και (3) το
έντυπο αξιολόγησης της εκπαίδευσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14).
Το δίπλωμα/πιστοποιητικό χορηγείται σε όσους, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας τους την ημέρα έναρξης της εκπαίδευσης, με εξαίρεση τα πιστοποιητικά που
χορηγούνται και/ή σε μικρότερες ηλικίες όπως «Ασφάλεια στο Νερό», «Επιβίωση στην
Θάλασσα», «Μικρός Διασώστης» ή παρόμοια. Ο υποψήφιος που απορριφθεί έστω και
σε μια από τις γραπτές και πρακτικές δοκιμασίες της εξέτασης, απορρίπτεται και έχει
δικαίωμα επανεξέτασης οποιαδήποτε ημέρα εντός διαστήματος 2 μηνών. Εκ νέου
απόρριψη ή μη επανεξέταση σε αυτό το διάστημα, οδηγεί στην ολική απόρριψη του
υποψηφίου, οπότε και πρέπει να παρακολουθήσει την εκπαίδευση από την αρχή.
Οι μαθητευόμενοι των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης λαμβάνουν
πιστοποιητικό ή δίπλωμα που θα βεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσής
τους εφόσον έχουν εξεταστεί στις προβλεπόμενες θεωρητικές και/ή πρακτικές
δοκιμασίες. Η ισχύς των διπλωμάτων και πιστοποιητικών είναι διετής ή τετραετής κατά
το μέγιστο και προβλέπεται στα επιμέρους εδάφια του παρόντος.
Ανανέωση ισχύος διπλωμάτων και πιστοποιητικών: Τα διπλώματα/πιστοποιητικά
ανανεώνονται στην σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης που τα εξέδωσε ή σε
οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη σχολή, οποιαδήποτε ημερομηνία πριν την λήξη της
ισχύος τους. Προϋποθέσεις για την ανανέωση είναι: (1) η παρακολούθηση των μισών
ωρών από όσες προβλέπονται κατά την αρχική εκπαίδευση, και (2) η επιτυχής εξέταση
που διενεργείται όπως και παραπάνω. Μετά την παρέλευση τριών μηνών από την λήξη
τους, απαιτείται η εκ νέου επανεκπαίδευση και εξέταση για την ανανέωση της ισχύος
του πιστοποιητικού/διπλώματος.
Επιγενόμενη έλλειψη των προϋποθέσεων, που ήταν απαραίτητες για την έκδοση των
διπλωμάτων/ πιστοποιητικών, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος τους.
Δικαίωμα απασχόλησης ως ΕΠ, ΝΠ, NΥΠ, ΝΛ έχουν όσοι διαθέτουν τον ανάλογο τίτλο
σπουδών σε ισχύ, είναι ηλικίας από δεκαοκτώ (18) και άνω και έχουν τα πιστοποιητικά
υγείας των παραγράφων 2.2.4 και 2.2.5 του άρθρου 4 σε ισχύ.
Άρθρο 6
Ισχύς και Ανανέωση των Αδειών των Σχολών

1. Οι χορηγούμενες άδειες είναι τετραετούς ισχύος και ανανεώνονται εντός του
τελευταίου, πριν την λήξη της ισχύος τους, εξαμήνου αφού υποβληθεί αίτηση του
ενδιαφερομένου μαζί με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 (Α’ 75) με την
οποία να δηλώνεται ότι: (1) ουδεμία μεταβολή υπήρξε και ότι δεν εξέλιπε καμία από τις
προϋποθέσεις χορήγησης και (2) ο προβλεπόμενος υλικοτεχνικός εξοπλισμός
διατίθεται, είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της
ισχύος για όσα εφόδια προβλέπεται σχετικώς.
2. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο ΥΓΑ του ΚΕΕΛΠΝΟ εξετάζει τα δικαιολογητικά του
φακέλου, επιθεωρεί και ελέγχει τις εγκαταστάσεις και τα διατιθέμενα μέσα και
συντάσσει πρακτικό, γνωμοδοτώντας αιτιολογημένα για την ανανέωση ή μη της αδείας.
3. Για την ανανέωση υποβάλλεται επίσης πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας, εργοδότη και εργαζομένων, καθώς και βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ ότι
δηλώθηκε κατά τα προηγούμενα έτη η επαγγελματική δραστηριότητα της σχολής.
4. Σε περίπτωση αντικατάστασης του Διευθυντή της σχολής κατά την διάρκεια της
τετραετούς ισχύος της άδειας, η άδεια ισχύει έως ότου παρέλθει η τετραετία εφόσον
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πριν την αντικατάσταση υποβληθούν τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 που αφορούν το
νέο Διευθυντή, διαφορετικά η άδεια παύει να ισχύει.
5. Ο ΥΓΑ του ΚΕΕΛΠΝΟ έχει δικαίωμα, τόσο κατά τις διαδικασίες της ανανέωσης των
αδειών, όσο και εκτάκτως, να ζητήσει την υποβολή, εκ μέρους του ενδιαφερόμενου –
αιτούντος την υποβολή και οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού από τα
προβλεπόμενα στο παρόν κρίνει σκόπιμο ή και να επιθεωρήσει και ελέγξει τις
εγκαταστάσεις, το αρχείο και τα διατιθέμενα μέσα.
6. Αν από τον έλεγχο της προηγούμενης παραγράφου, το Γραφείο Ατυχημάτων του
ΚΕΕΛΠΝΟ διαπιστώσει, ότι δεν συντρέχει έστω και μία από τις προϋποθέσεις έκδοσης ή
ανανέωσης της άδειας, η άδεια ανακαλείται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση γνωμοδότηση του ΥΓΑ του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Άρθρο 7
Χορήγηση Αδειών Εργασίας σε Αλλοδαπούς
Οι διατάξεις του παρόντος σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 530/91 (Α’205), έχουν
ανάλογη εφαρμογή και για αλλοδαπούς των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, πλην Ελβετίας (Ν.2155/93). Επιπλέον των
προσόντων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από το παρόν οι αλλοδαποί διευθυντές
και το εκπαιδευτικό προσωπικό πρέπει να γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα. Η πιστοποίηση
της ελληνομάθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2413/96
(Α’124), όπως εκάστοτε ισχύει, και αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού
επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις.
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις Επαγγελματικών Κατηγοριών
Αναπόσπαστο μέρος της διδακτέας ύλης για την χορήγηση με το αντίστοιχο δίπλωμα των
διαφόρων επαγγελματικών κατηγοριών του άρθρου 4, αποτελεί η γνώση των υποχρεώσεών
τους όπως προβλέπονται στο παρόν άρθρο:
1. Οι υποχρεώσεις του Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών είναι να: (1) διατηρεί σε ισχύ το δίπλωμα
«Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών», στην υποπερίπτωση που αυτό απαιτείται, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 2 υπό στοιχείο 2.2, (2) παρακολουθεί, συντονίζει και διατηρεί
υψηλό το διδακτικό επίπεδο των Εκπαιδευτών, (3) εντοπίζει διδακτικές ανάγκες, (4)
δημιουργεί μελλοντικούς δρόμους ανάπτυξης για τους Εκπαιδευτές, (5) αποτελεί το
συνδετικό κρίκο μεταξύ σχολής, Εκπαιδευτών και υποψηφίων μαθητών, (6) συμβάλει
στην προβολή και προώθηση της πρόληψης ατυχημάτων μέσα και γύρω από το νερό με
κάθε δυνατό τρόπο, (7) και ενημερώνει τους Εκπαιδευτές για αλλαγές στην
εκπαιδευτική διαδικασία όπως αλλαγή του αλγόριθμου καρδιοπνευμονικής
αναζωογόνησης και απινιδισμού και των τεχνικών διάσωσης.
2. Οι υποχρεώσεις του Εκπαιδευτή είναι να: (1) διατηρεί σε ισχύ το «Δίπλωμα
Εκπαιδευτή», στην υποπερίπτωση που αυτό απαιτείται, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2
υπό στοιχείο 2.3, (2) διδάσκει θεωρητικά και πρακτικά τους υποψηφίους για τη λήψη
διαφόρων πιστοποιητικών, (3) εξετάζει θεωρητικά και πρακτικά τους υποψηφίους, (4)
ενημερώνει τον υποψήφιο για την πρόοδό του κατά την εκπαίδευση, αλλά και για το
αποτέλεσμα της εξέτασης, (5) δίνει τα έντυπα εξέτασης στον υποψήφιο προς
συμπλήρωση και τα επιστρέφει συμπληρωμένα στην σχολή, (6) φροντίζει για την
φύλαξη και διατήρηση του διδακτικού και ναυαγοσωστικού εξοπλισμού σε καλή
κατάσταση.
3. Οι υποχρεώσεις του Αρχηγού Ναυαγοσωστών είναι να: (1) διατηρεί σε ισχύ το
«Πιστοποιητικό Αρχηγού Ναυαγοσωστών», (2) αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της
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διεύθυνσης της λουτρικής εγκατάστασης και της ναυαγοσωστικής ομάδας
μεταφέροντας τα αιτήματα της μιας ομάδας στην άλλη, (3) εκπαιδεύει στην αρχή της
σεζόν, αν πρόκειται για εποχική εργασία, ή κατά την διάρκειά της αν πρόκειται για νεοπροσληφθέντες εργαζόμενους, τους ναυαγοσώστες βοηθώντας τους να
προσαρμοστούν στον χώρο και να γνωριστούν με τους συναδέλφους τους, (4) φροντίζει
για τη συστηματική προπόνηση προσωπικού πάνω στις διαδικασίες καθημερινής
λειτουργίας και το σχέδιο επείγουσας δράσης του συγκεκριμένου λουτρικού χώρου, (5)
τηρεί αρχείο με τους ατομικούς φακέλους κάθε ναυαγοσώστη, όπως βιογραφικό
σημείωμα, δίπλωμα ναυαγοσώστη, άλλοι σχετικοί τίτλοι σπουδών, έκθεση διαγωγής
και απόδοσης εργαζομένου, (6) διαμορφώνει τις ημερήσιες και εβδομαδιαίες βάρδιες
των ναυαγοσωστών, (7) εργάζεται ως ναυαγοσώστης σε περίπτωση έκτακτης απουσίας
κάποιου συναδέλφου, (8) συντονίζει τις ενέργειες κατά την διάρκεια μιας επείγουσας
κατάστασης, (9) επικοινωνεί με τις ΥΑΒ και συνεργάζεται μαζί τους όταν απαιτείται, (10)
αντιμετωπίζει αιτήματα λουομένων που αδυνατούν να επιλύσουν οι ναυαγοσώστες,
(11) διοργανώνει αγωνιστικές δραστηριότητες μεταξύ των ναυαγοσωστών του
λουτρικού χώρου, (12) βραβεύει τους καλύτερους ναυαγοσώστες, (13) διευκολύνει τη
συμμετοχή τους σε προπονήσεις και εθνικούς αγώνες αθλητικής ναυαγοσωστικής.
4. Οι υποχρεώσεις του Ναυαγοσώστη είναι να: (α) φροντίζει για την πρόληψη των
ατυχημάτων της λουτρικής εγκατάστασης, (β) εκτελεί διάσωση στο νερό εφαρμόζοντας
το ΣΕΔ, (γ) προσφέρει πρώτη βοήθεια, ενημερώνει την αρμόδια ΥΑΒ και πραγματοποιεί
τις επακόλουθες ενέργειες εφαρμόζοντας το ΣΕΔ. Για την επίτευξη των υποχρεώσεών
του, πράττει ως εξής:
4.1. Ενημερώνεται και εκπαιδεύεται πάνω στις Γραπτές Διαδικασίες Λειτουργίας (ΓΔΛ)
της λουτρικής εγκατάστασης από τον προϊστάμενο της λουτρικής εγκατάστασης
σε συνεργασία με Εκτιμητή Κινδύνου: (1) Διατηρεί σε ισχύ το «Δίπλωμα
Ναυαγοσώστη» για τον λουτρικό χώρο στον οποίο εργάζεται. (2) Ζητά από τον
προϊστάμενο της λουτρικής εγκατάστασης να μεριμνήσει για τη συνεργασία με
Εκτιμητή Κινδύνου που θα δημιουργήσει ΓΔΛ για τον λουτρικό χώρο. (3) Κάθε
εβδομάδα συμπληρώνει τουλάχιστον 2 ώρες πρακτικής προπόνησης και 2 ώρες
εξάσκησης πάνω στις ΔΚΛ και το ΣΕΔ του χώρου. Σε μικρούς λουτρικούς χώρους,
όπου ο ναυαγοσώστης είναι ένας και δεν υπάρχει η δυνατότητα προπόνησης από
εκπαιδευτή ναυαγοσωστών ή αρχηγό ναυαγοσωστών, η εβδομαδιαία πρακτική
προπόνηση του ναυαγοσώστη γίνεται σε σύλλογο αθλητικής ναυαγοσωστικής και
η θεωρητική εκπαίδευσή του γίνεται με την ανάγνωση εκπαιδευτικού βιβλίου. Σε
μεγάλους λουτρικούς χώρους, η εβδομαδιαία προπόνηση προσωπικού
περιλαμβάνει την ανάγνωση εκπαιδευτικού βιβλίου, την πρακτική εξάσκηση σε
τεχνικές διάσωσης, και την προπόνηση εντός του λουτρικού χώρου ή σε σύλλογο
αθλητικής ναυαγοσωστικής. Σε όλους τους λουτρικούς χώρους η εβδομαδιαία
προπόνηση του προσωπικού πρέπει να καταγράφεται και να τηρείται σχετικό
αρχείο για όλα τα χρόνια λειτουργίας του λουτρικού χώρου.
4.2. Εφαρμόζει τις ΔΚΛ: (1) Ελέγχει αν έχουν αναρτηθεί ενημερωτικές,
προειδοποιητικές, απαγορευτικές πινακίδες που αφορούν την λειτουργία του
χώρου ευθύνης του. Αναρτά πινακίδες σε διάφορα σημεία για την εύρυθμη
λειτουργία του χώρου με χαρακτήρα απαγορευτικό, ενημερωτικό,
προειδοποιητικό ή υποχρεωτικό. Το κείμενο να είναι γραμμένο τουλάχιστον σε
Ελληνικά και Αγγλικά. (2) Τοποθετεί σημαδούρες ή σχοινί για την παρεμπόδιση
της διέλευσης σε συγκεκριμένα σημεία της λουτρικής εγκατάστασης ή τη
δημιουργία διαδρόμων. Οριοθετεί το χώρο ευθύνης του στην περιοχή των
λουομένων και την διασφαλίζει από άλλες δραστηριότητες κολύμβησης του
κοινού και προπόνησης αθλητικών ομάδων με σημαδούρες και σημαίες. (3)
Σαρώνει οπτικά το χώρο ευθύνης του, μόνος με εκτεταμένη ζώνη ή περιορισμένη
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ζώνη σε συνεργασία με τους συναδέλφους του. Τηρεί τους ισχύοντες κανόνες και
τα μοντέλα ναυαγοσωστικής, όπως τους κανόνες προστασίας 10/20 και 30/120, το
Μοντέλο 4W του Πνιγμού, την 5-λεπτη Στρατηγική Σαρώματος, την Ενστικτώδη
Αντίδραση Πνιγμού, τον Παράγοντα RID του πνιγμού, και τις C-Ζώνες του Connolly
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Κάθε 30 λεπτά αντικαθίσταται από συνάδελφό του και πηγαίνει
σε άλλη θέση του λουτρικού χώρου, για την αποφυγή των αρνητικών
συμπτωμάτων του οπτικού σαρώματος. Τη στιγμή της αντικατάστασης, κανείς από
τους ναυαγοσώστες δεν στρέφει την πλάτη του στο νερό. (4) Τηρεί επαγγελματική
στάση. Δεν χρησιμοποιεί το φορητό τηλέφωνο για προσωπικούς λόγους, δεν
καπνίζει, δεν καταναλώνει αλκοόλ και δε φοράει τιμαλφή όπως σκουλαρίκια,
βραχιόλια, κολιέ ή σταυρούς. (5) Με ευγενικό τρόπο και διάφορα μέσα
πληροφορεί τους λουομένους για τους κανόνες λειτουργίας της λουτρικής
εγκατάστασης έχοντας συνεχώς την προσοχή του στο νερό. Κατά την επιτήρηση
των λουομένων δεν επιτρέπεται να του ανατίθεται ή να εκτελεί παράλληλα άλλη
εργασία, με εξαίρεση στον Επόπτη Πισίνας. (6) Επικοινωνεί, συνεργάζεται και
ορίζει πλάνα με τους συναδέλφους για την αποτροπή και αντιμετώπιση
ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση των λουομένων. Με διάφορα μέσα επικοινωνεί
με τους συναδέλφους του και τους πληροφορεί για τις ανάγκες των λουομένων,
χωρίς να αποσπάται η προσοχή του από το νερό. Ζητά βοήθεια όταν απαιτείται η
επέμβαση περισσοτέρων ναυαγοσωστών ή εγκαταλείπει την θέση του. (7)
Ενημερώνει τις ΥΑΒ για λουομένους που ανήκουν σε κατηγορίες υψηλού κινδύνου
όπως άτομα με ριψοκίνδυνη συμπεριφορά, ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρία.
(8) Εντοπίζει τον κινδυνεύοντα μέσω οπτικού σαρώματος, ναυαγοσωστικού
συστήματος υποβρυχίου εντοπισμού, συναδέλφου ή λουομένου και διακρίνει αν
είναι αρχάριος κολυμβητής, κουρασμένος κολυμβητής, τραυματίας ή αναίσθητος.
(9) Αποφασίζει ποια μέθοδο διάσωσης θα χρησιμοποιήσει λαμβάνοντας υπ’ όψιν
το πρόβλημα του κινδυνεύοντος και την απόσταση που τους χωρίζει, την
απόσταση του ναυαγοσώστη από το σημείο της λουτρικής εγκατάστασης που θα
του επιτρέψει να πλησιάσει τον κινδυνεύοντα προσεγγίζοντας από τη
συντομότερη ευθεία, και χρησιμοποιώντας τον διαθέσιμο εξοπλισμό του.
4.3. Ενεργοποιεί το Σχέδιο Επείγουσας Δράσης (ΣΕΔ): (1) Σφυρίζει 3 φορές ή/και
πατάει την σειρήνα του πνιγμού για να ενημερώσει το συνάδελφο ότι θα
εγκαταλείψει τον χώρο ευθύνης του, θα προβεί σε διάσωση και για το αν θα
χρειαστεί βοήθεια ή αλληλοκάλυψη. Αν απαιτείται, φωνάζει στους λουομένους
«απομακρυνθείτε, διάσωση». (2) Τρέχει γύρω από την στεριά μέχρι το σημείο που
θα του επιτρέψει να μετακινηθεί στο νερό κάθετα κατευθυνόμενος προς τον
κινδυνεύοντα. Παίρνει τον σωστικό εξοπλισμό μαζί του. (3) Εισέρχεται στο νερό
προσέχοντας να μην τραυματίσει τους λουόμενους που βρίσκονται γύρω του και
διατηρεί συνεχή οπτική επαφή με τον κινδυνεύοντα. (4) Προσεγγίζει τον
κινδυνεύοντα προσέχοντας να μην τον τραυματίσει. Τον ενημερώνει για το πώς
θα τον βοηθήσει και τον ενθαρρύνει. (5) Τοποθετεί τον κινδυνεύοντα στο σωστικό
βοήθημα χρησιμοποιώντας την προβλεπόμενη τεχνική με βάση την κατάστασή
του και τον μεταφέρει έξω από το νερό. (6) Ενημερώνει το συνάδελφο
ναυαγοσώστη για το αν χρειάζεται βοήθεια κατά τη διάσωση ή αν πρέπει να
κληθεί ασθενοφόρο. (7) Μεταφέρει με το σωστικό βοήθημα τον κινδυνεύοντα
μέχρι τα ρηχά νερά όσο το δυνατόν πιο κοντά στην άκρη της στεριάς, ώστε να μη
χρειαστεί να τον μεταφέρει μέσα στο νερό. (8) Βγάζει τον κινδυνεύοντα από το
νερό. Απαιτεί από τον συνάδελφο ή/και λουομένους να απομακρυνθούν ή να τον
βοηθήσουν να βγάλει τον κινδυνεύοντα από το νερό. (9) Επιλέγει τον πιο ασφαλή
τρόπο ακινητοποίησης του κινδυνεύοντος και τον ανάλογο εξοπλισμό. (10)
Αποφασίζει τον αριθμό των ατόμων που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του
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συμβάντος. Συνεκτιμώντας δεδομένα όπως το είδος και την ποσότητα του
εξοπλισμού, τον αριθμό των βοηθών του και επίπεδο γνώσης τους, αποφασίζει
τον αριθμό όσων θα τον βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του συμβάντος. (11)
Αναθέτει αρμοδιότητες σε ναυαγοσώστες ή θεατές για την αντιμετώπιση του
περιστατικού σύμφωνα με το ΣΕΔ της λουτρικής εγκατάστασης. (12) Κάνει τις
ερωτήσεις A.M.P.L.E. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) ώστε να διαπιστώσει τα αίτια της
επείγουσας κατάστασης. (13) Ψηλαφίζει το κεφάλι, λαιμό, στήθος, άνω άκρα,
θώρακα, λεκάνη, κάτω άκρα για τυχόν αιμορραγία ή κάταγμα. (14) Εξασφαλίζει
την ατομική του ασφάλεια και στη συνέχεια προσεγγίζει τον κινδυνεύοντα.
Προσεγγίζει τον κινδυνεύοντα αφού βεβαιωθεί ότι είναι ασφαλής
χρησιμοποιώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως γάντια μιας χρήσης, και
ανιχνεύοντας το περιβάλλον. (15) Προσφέρει πρώτη βοήθεια με σκοπό την
προστασία της ανθρώπινης ζωής ή την προώθηση ανάνηψης ή την αποτροπή
επιδείνωσης της κατάστασης του κινδυνεύοντος, με βάση τους ισχύοντες
αλγόριθμους διεθνών οργανισμών. (16) Εμψυχώνει τον κινδυνεύοντα και τους
άλλους λουομένους. Προσπαθεί να αντιμετωπίσει την επείγουσα κατάσταση και
όχι να κάνει κριτική για τα αίτιά της. (17) Τηλεφωνεί ο ίδιος ή αναθέτει σε άλλον
να ειδοποιήσει τις υπηρεσίες επείγουσας βοήθειας. Ρωτά για τον αναμενόμενο
χρόνο άφιξης τους. Δίνει πληροφορίες για την κατάσταση του κινδυνεύοντος, τη
ιδιότητά του, και για τον τόπο του συμβάντος. (18) Συμβάλει στην ταχεία είσοδο
τους στον λουτρικό χώρο και βοηθά στην διακομιδή του κινδυνεύοντος. Αναθέτει
σε συνάδελφο του να ανοίξει την είσοδο της λουτρικής εγκατάστασης ώστε να
μην υπάρξει καθυστέρηση κατά την άφιξη της ΥΑΒ. Συμβάλει στη μεταφορά και
ομαλή διακομιδή. (19) Καθαρίζει την περιοχή από σωματικά υγρά με αντισηπτικά
απολυμαντικά και γάντια. Απομακρύνει τα χρησιμοποιηθέντα αναλώσιμα σε
ειδικές σακούλες για ιατρικά απόβλητα. (20) Ανανεώνει ό,τι φαρμακευτικό και
λοιπό υλικό χρησιμοποιήθηκε όπως γέμισμα φιάλης οξυγόνου, φόρτιση
απινιδιστή, και γάζες/επιδέσμους. (21) Καταγράφει το συμβάν στο βιβλίο
συμβάντων. Όταν είναι εφικτό, ζητάει πληροφορίες και υπογραφή από τον
κινδυνεύοντα, τους συναδέλφους, τον προϊστάμενο, και αυτόπτες μάρτυρες. (22)
Δηλώνει το συμβάν στο ηλεκτρονικό Μητρώο Ατυχήματος που διατηρεί το
Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ.
5. Οι υποχρεώσεις του Επόπτη Πισίνας είναι ίδιες με αυτές του Ναυαγοσώστη, όπως
προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος άρθρου, με την διαφορά ότι μπορεί να
εργάζεται ταυτόχρονα σε pool-bar ή spa που έχει μέγιστο βάθος 1.5μ και μέγιστη
διάσταση 170 τετραγωνικά μέτρα.
6. Οι υποχρεώσεις του Εκτιμητή Κινδύνου Λουτρικών Εγκαταστάσεων είναι να συντάξει τις
Γραπτές Διαδικασίες Λειτουργίας (ΓΔΛ) που περιλαμβάνουν τις Διαδικασίες
Καθημερινής Λειτουργίας (ΔΚΛ) και το Σχέδιο Επείγουσας Δράσης (ΣΕΔ).
6.1. Οι ΔΚΛ περιλαμβάνουν: (1) τα φυσικά χαρακτηριστικά και το σχήμα του λουτρικού
χώρου, (2) τους συγκεκριμένους κινδύνους και τα ληπτέα μέτρα αποφυγής τους,
όπως γλιστερά σημεία, «τυφλά σημεία» και βράχια, (3) τον τρόπο καταγραφής
ελέγχου εξοπλισμού, (4) τους κανόνες ασφαλείας και τους τρόπους λειτουργίας/
χρήσης διαφόρων χώρων όπως λίμνη, τσουλήθρα, σχέδια, σωσίβια και αγώνες
κολύμβησης, (5) τον ρόλο του ναυαγοσώστη ως μέλος της ομάδας στην πρόληψη
και καταστολή, (6) την συστηματική επιθεώρηση των εγκαταστάσεων της
λουτρικής εγκατάστασης, (7) τον έλεγχο της εισόδου στο νερό, (8) την ενδυμασία
προσωπικού, (9) τη λεπτομερή ανάλυση του τρόπου και των μέσων επικοινωνίας
μεταξύ των εργαζομένων εντός του λουτρικού χώρου και της εξωτερικής κλήσης
των Υπηρεσιών Άμεσης Βοήθειας, (10) το σύστημα σαρώματος και επίβλεψης του
νερού, (11) τη διαδικασία εναλλαγής φύλαξης της λουτρικής εγκατάστασης (12)
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τον έλεγχο του ανώτατου αριθμού λουομένων στην λουτρική περιοχή, (13) την
εβδομαδιαία προπόνηση προσωπικού, (14) την εκπαίδευση και διάθεση ικανού
αριθμού ναυαγοσωστών, (15) την ενδεδειγμένη συμπεριφορά των λουομένων,
(16) τις προϋποθέσεις ενοικίασης λουτρικού χώρου από ιδιώτες και φορείς, (17)
τις απαιτήσεις επίβλεψης για εξειδικευμένες δραστηριότητες, (18) τις διαδικασίες
συναγερμού σε κατάσταση κινδύνου.
6.2. Το ΣΕΔ περιλαμβάνει: (1) την αντιμετώπιση πυρκαγιάς, (2) την αντιμετώπιση
σεισμού, (3) την αντιμετώπιση τρομοκρατικής ενέργειας όπως η τοποθέτηση
βόμβας μέσα ή κοντά στις εγκαταστάσεις, (4) την αντιμετώπιση πνιγμού, (5) την
παροχή πρώτης βοήθειας, (6) την διαχείριση τραυματισμένης σπονδυλικής στήλης,
(7) τον τρόπο εισόδου του ασθενοφόρου στον λουτρικό χώρο και την μεταφορά
του κινδυνεύοντος, και (8) όποια άλλη επείγουσα κατάσταση μπορεί να υπάρξει
στον συγκεκριμένο λουτρικό χώρο. Το ΣΕΔ θα πρέπει να περιλαμβάνει τον τρόπο
αντιμετώπισης κάθε κινδύνου με βάση την σοβαρότητα και την πιθανότητά του,
όπως αυτές θα καταγραφούν από τον εκτιμητή κινδύνου που θα χρησιμοποιήσει
τον Πίνακα Εκτίμησης Κινδύνου Λουτρικών Εγκαταστάσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 31).
Άρθρο 9
Λοιπές, Μεταβατικές και Καταργούμενες Διατάξεις
1. Η βεβαίωση παρακολούθησης «Προπονητή Αθλητικής Ναυαγοσωστικής» που εκδίδεται
από άλλους φορείς, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, πιστοποιεί τους προπονητές για
την καλλιέργεια των αγωνισμάτων του αθλήματος της ναυαγοσωστικής και όχι για την
επαγγελματική εκπαίδευση ναυαγοσωστών με σκοπό την εργασία σε λουτρικούς
χώρους όπως προβλέπεται στο παρόν.
2. Κάθε σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης δύναται να προσφέρει επιπρόσθετα
εκπαιδευτικά προγράμματα και σχετική πιστοποίηση όπως «Ασφάλεια στο Νερό»,
«Επιβίωση στην Θάλασσα», «Διασώστης Ποταμού» και άλλα παρόμοια σύμφωνα με
την παράγραφο 1.20 του άρθρου 4 της παρούσας υπουργικής απόφασης.
3. Η τριμελής επιτροπή των οργανισμών ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΣΔΥ και του ΥΥ που συγκροτείται για
τον καθορισμό του εκπαιδευτικού συγγράμματος που θα διατίθεται αυτούσιο, χωρίς
επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, από τις σχολές ναυαγοσωστικής σε όλους τους
μαθητευόμενούς τους (άρθρο 3, παράγραφος 1.11), κατά την κρίση της θα πρέπει να
λάβει υπ’ όψιν: (α) την επιστημονική τεκμηρίωση του συγγράμματος, (β) την πληρότητά
του από πλευράς εύρους ύλης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 32), (γ) την σαφήνεια του κειμένου και της
εικονογράφησης, και (δ) την προέλευση, πανεπιστημιακή και επαγγελματική κατάρτιση
των συγγραφέων. Η επιτροπή αφού μελετήσει τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά
συγγράμματα της Ελληνικής βιβλιογραφίας, αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Εκδίδει
γραπτή ανακοίνωση που κοινοποιείται στο Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ προς
ενημέρωση αφ’ ενός μεν των σχολών ναυαγοσωστικής, και αφ’ ετέρου δε των ΥΑΕΛΕ,
μέσω των αρμόδιων δημοσίων υπηρεσιών. Η διάρκεια ισχύος της απόφασης είναι
τετραετής.
4. Το δίπλωμα «Εκτιμητή Κινδύνου Λουτρικών Εγκαταστάσεων» χορηγείται από το Κέντρο
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), ή τη ΔΟΔ
ή οργανισμούς-μέλη της. Κάθε πιστοποιημένος Εκτιμητής Κινδύνου Λουτρικών
Εγκαταστάσεων, πρέπει να είναι καταχωρημένος, κατόπιν αιτήσεως, στο Εθνικό
Μητρώο Εκτιμητών Κινδύνου του Γραφείου Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ και να
σημειώνει στα έντυπα των Γραπτών Διαδικασιών Λειτουργίας τον αριθμό μητρώου του.
5. Το Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ, δύναται να διοργανώνει εξετάσεις, αυτόνομα ή
σε συνεργασία με το ΚΕΚ της ΕΣΔΥ, για τη χορήγηση «Εθνικού Διπλώματος» στα
γνωστικά αντικείμενα των επιπέδων Β, Δ και Ε του παραρτήματος 2. Για τη συμμετοχή,
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απαιτείται αίτηση βάση προϋποθέσεων που θα δίνει η σχετική προκήρυξη από το
Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ.
6. Οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 530/91
(Α’205), έχουν ανάλογη εφαρμογή και για αλλοδαπούς των χωρών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, πλην Ελβετίας
(Ν.2155/93). Επιπλέον των προσόντων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από το
παρόν οι αλλοδαποί διευθυντές και το εκπαιδευτικό προσωπικό πρέπει να γνωρίζουν
την Ελληνική γλώσσα. Η πιστοποίηση της ελληνομάθειας γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2413/96 (Α’124), όπως εκάστοτε ισχύει, και
αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού επιτυχούς συμμετοχής στις
εξετάσεις.
7. Η ανάθεση πολλαπλών καθηκόντων Διευθυντή, Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών και
Εκπαιδευτή σε ένα πρόσωπο, είναι δυνατή εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για
κάθε ένα από τα επιμέρους καθήκοντα όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις της
παρούσας υπουργικής απόφασης. Εξαίρεση σε αυτό αποτελεί η δυνατότητα του ιδίου
φυσικού προσώπου να δρα ως διδάσκων και εξεταστής ταυτόχρονα στην ίδια ομάδα
υποψηφίων.
8. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος, παύει να εφαρμόζεται κάθε άλλη διάταξη ή
ρύθμιση που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 10
Κυρώσεις
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα
για τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου, πέραν των προβλεπομένων
αστικών και ποινικών κυρώσεων της ισχύουσας νομοθεσίας. Με την ίδια απόφαση, θα
καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την επιβολή των κυρώσεων αυτών, τον
καταλογισμό και την είσπραξη του προστίμου.
Άρθρο 11
Επισυναπτόμενα Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα εξής παραρτήματα:
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Αρκτικόλεξα και Ορισμοί.
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Διαβάθμιση Πιστοποιητικών και Διπλωμάτων που Χορηγούν οι Σχολές
Ναυαγοσωστικής που Εμπίπτουν στην Αρμοδιότητα του ΚΕΕΛΠΝΟ.
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Αγγλική Ορολογία Ναυαγοσωστικής.
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Δείγματα Αυτόματου Συστήματος Υποβρύχιου Εντοπισμού Θυμάτων
για Όλους τους Λουτρικούς Χώρους.
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Σήματα σε Ταμπέλες.
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: Περιεχόμενο Φαρμακείου Ναυαγοσώστη.
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: Ναυαγοσωστικός εξοπλισμός.
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: Βιβλίο Συμβάντων.
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9: Ναυαγοσωστική Ενδυμασία.
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10: Είδη Σημαιών.
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11: Σχηματική Απεικόνιση Ναυαγοσωστικά Φυλασσόμενης Λίμνης με
Έμφαση στην Ράμπα για την Πρόσβαση Αναπηρικού Αμαξιδίου στο Νερό (α), την
Οριοθέτηση του Λουτρικού Χώρου σε Ακτίνα 100μ από την Στεριά (β) και τον Διάδρομο
Μηχανοκίνητων-Κωπήλατων Σκαφών (γ).
▬ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12: Αίτηση Υποψηφίου σε Ναυαγοσωστική Σχολή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13: Έντυπο Πολιτικής Προστασίας Παιδιών.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14: Έντυπο Αξιολόγησης Εκπαίδευσης.
ΠΑΡΑΣΤΗΜΑ 15: Δείγμα Διπλώματος Ναυαγοσώστη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16: Κριτήρια Πρακτικής Αξιολόγησης των Διάφορων Πιστοποιήσεων που
μπορεί να εκδίδουν οι Σχολές Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17: Έντυπο Εξέτασης Πρώτης Βοήθειας (ΠΒ).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 18: Έντυπο Εξέτασης Βασικής Υποστήριξης Ζωής (ΒΥΖ).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19: Έντυπο Εξέτασης Πιστοποιητικού Διάσωσης για Προπονητή
Κολύμβησης (ΠΔΠΚ).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 20: Έντυπο Εξέτασης Πιστοποιητικού Διάσωσης για Επιτηρητή
Κολυμβητών με Αναπηρία (ΠΔΕΚΑ).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 21: Έντυπο Εξέτασης Διασώστη Νερού (ΔΝ).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 22: Έντυπο Εξέτασης Επόπτη Πισίνας (ΕΠ).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 23: Έντυπο Εξέτασης Ναυαγοσώστη Πισίνας (ΝΠ).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24: Έντυπο Εξέτασης Ναυαγοσώστη Υδροψυχαγωγικού Πάρκου (ΝΥΠ).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 25: Έντυπο Εξέτασης Ναυαγοσώστη Λίμνης (ΝΛ).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 26: Έντυπο Εξέτασης Αρχηγού Ναυαγοσωστών (ΑΝ).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 27: Έντυπο Εξέτασης Διαχείρισης Τραυματισμένης Σπονδυλικής Στήλης
(ΔΤΣΣ).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 28: Έντυπο Εξέτασης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδισμού (AEA).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 29: Έντυπο Εξέτασης Εκπαιδευτή Ναυαγοσωστών Πισίνας/
Υδροψυχαγωγικού Πάρκου (Ε-ΝΠΥΠ), Εκπαιδευτή Ναυαγοσωστών Λίμνης (Ε-ΝΛ),
Εκπαιδευτή Πρώτης Βοήθειας (ΕΠΒ), Εκπαιδευτή Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδισμού
(Ε-ΑΕΑ) Εκπαιδευτή Διάσωσης Νερού (Ε-ΔΝ), Δίπλωμα Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών
Ναυαγοσωστών Πισίνας/ Υδροψυχαγωγικού Πάρκου (ΕΕ-ΝΠΥΠ), Εκπαιδευτή
Εκπαιδευτών Ναυαγοσωστών Λίμνης (ΕΕ-ΝΛ), Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών Πρώτης
Βοήθειας (ΕΕ-ΠΒ), Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδισμού (ΕΕΑΕΑ), Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών Διαχείρισης Τραυματισμένης Σπονδυλικής Στήλης (ΕΕΔΤΣΣ).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 30: Έντυπο Δήλωσης Διεξαγωγής Γραπτής και Πρακτικής Δοκιμασίας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 31: Πίνακας Εκτίμησης Κινδύνου Λουτρικών Εγκαταστάσεων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 32: Θεματικές ενότητες που πρέπει να καλύπτονται κατά το ελάχιστο στο
εκπαιδευτικό σύγγραμμα που (α) θα διανέμουν δωρεάν οι ναυαγοσωστικές σχολές
στους υποψηφίους τους και (β) θα διατίθεται σε κάθε λουτρικό χώρο ως μέρος των
ΓΔΛ.

24

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Αρκτικόλεξα και Ορισμοί
A.M.P.L.E. ερωτήσεις: Ακρωνύμιο που χρησιμοποιεί ο ναυαγοσώστης/πρώτος βοηθός
για την παροχή πρώτης βοήθειας στον κινδυνεύοντα, ρωτώντας τον ίδιο ή άτομα που
μπορεί να γνωρίζουν την κατάστασή του: «έχεις καμία αλλεργία;» (Allergy), «παίρνεις
κάποιο φάρμακο;» (Medication), «έχεις προηγούμενο ιατρικό ιστορικό;» (Previous
medical history), «πότε είχες το τελευταίο σου γεύμα;» (Last meal), «τι σε οδήγησε στον
τραυματισμό ή την ασθένεια;» (Events leading to injury or illness).
E.R.C.: European Resuscitation Council (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης).
I.L.Co.R.: International Liaison Committee on Resuscitation (Διεθνής Σύνδεσμος
Επιτροπών Αναζωογόνησης).
E.F.R.: Emergency First Response (Οργανισμός Επείγουσας Αρχικής Ανταπόκρισης).
Γ.Γ.Α.: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Γ.Α.Ν: Γραμματέας Γραφείου Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Γραφείο Ατυχημάτων του Κ.Ε.Λ.Π.ΝΟ.: Το γραφείο του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων που είναι αρμόδιο για την οργάνωση και τον συντονισμό των ενεργειών
που στοχεύουν στην διασφάλιση της δημόσιας υγείας στο νερό σε εθνικό επίπεδο μέσα
από την πρόληψη, διάσωση και φροντίδα των ατόμων από ατυχήματα στο νερό.
Επιτυγχάνει τους σκοπούς του (α) πραγματοποιώντας δράσεις συντονισμού με άλλους
οργανισμούς, (β) εποπτεύοντας τις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, και (γ)
γνωμοδοτώντας στα υπουργεία που εποπτεύουν τις ΥΑΕΛΕ (βλ. παρακάτω) για την
ασφαλή λειτουργία των λουτρικών χώρων βάση του παρόντος. Οι αρμοδιότητές του,
περιγράφονται στο άρθρο 2, παράγραφος 3 του παρόντος.
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.: Διαπανεπιστημιακός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης.
Δ.Ο.Δ.: Διεθνής Ομοσπονδία Διάσωσης (International Life Saving Federation).
Δ.Ο.Υ.: Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της
Αλλοδαπής.
Ε.Ε.-Ε.Ζ.Ε.Σ.-Ε:
Ευρωπαϊκή Ένωση- Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών πλην
Ελβετίας.
Ε.Ε.Κ.Α.Α.: Ελληνική Εταιρεία Καρδιο-Αναπνευστικής Αναζωογόνησης.
Ε.Ο.Υ.Δ.Α.: Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας & Αθλητικής Αλιείας.
ΚΑΡ.Π.Α.: Καρδιοπνευμονική Ανάνηψη.
Υ.Γ.Α.Ν: Υπεύθυνος Γραφείου Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Ε.Σ.Δ.Υ.: Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.: Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων.
Κ.Φ.Α.: Καθηγητής Φυσικής Αγωγής.
Ο.Τ.Α.: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σ.Ε.Φ.Α.Α.: Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (πρώην Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Τμήμα
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού).
Υ.Α.Β.: Υπηρεσία Άμεσης Βοήθειας (αστυνομία, ασθενοφόρο, πυροσβεστική).
Υ.Π.Θ.Π.Α.: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Υ.Υ.: Υπουργείο Υγείας.
Υ.Α.Ε.Λ.Ε.: Υπηρεσία Αδειοδότησης και Ελέγχου Λουτρικών Εγκαταστάσεων. ΥΑΕΛΕ για
την λίμνη είναι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη μέσω του
οικείου Αστυνομικού Τμήματος, για τις πισίνες των τουριστικών καταλυμάτων και των
spa το Υπουργείο Τουρισμού μέσω της Αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας, και για τα
δημόσια και ιδιωτικά κολυμβητήρια το Υπουργείο Υγείας (Γενική Διεύθυνση Υγείας)
μέσω της Υγειονομικής Υπηρεσίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Δ.Κ.Λ.: Διαδικασίες Καθημερινής Λειτουργίας.
25

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.

36.

37.

38.

39.

40.

Σ.Ε.Δ.: Σχέδιο Επείγουσας Δράσης.
Ν.Π.Δ.Δ.: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
Ν.Π.Ι.Δ.: Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.
ΣΩΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ: Το ναυαγοσωστικό σωσίβιο (rescue tube).
ΛΟΥΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: (1) Ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος της λίμνης,
κολυμβητικής δεξαμενής (σε spa, κολυμβητήριο), υδροψυχαγωγικό πάρκο νερού (water
park), στον οποίο εισέρχονται με την καταβολή εισιτηρίου (αντιτίμου) άτομα για λήψη
λουτρού ή άλλες υπηρεσίες (ιαματικές, ψυχαγωγικές, αναψυχής, ιατρικής
αποκατάστασης, καλλιέργειας αναγνωρισμένων ή μη αθλημάτων κτλ). (2) Ως λουτρική
εγκατάσταση νοείται και ο χώρος των ανωτέρω ο οποίος παραχωρείται ή εκμισθώνεται
από το Δημόσιο σε διάφορους φορείς ή επιχειρήσεις (οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης, ξενοδοχειακές μονάδες, οργανωμένες κατασκηνώσεις, ιδιωτικές
εταιρίες, νομικά πρόσωπα κ.λπ.) για χρήση εκμισθούμενων υδάτινων μέσων αναψυχής,
τοποθέτηση καθισμάτων ή ανακλίντρων ή μέσων προφύλαξης από τον ήλιο, των
λουομένων ανεξάρτητα αν τα άτομα που εισέρχονται για λήψη λουτρού στην
έμπροσθεν αυτού περιοχή καταβάλλουν ή όχι εισιτήριο (πχ καφετέριες, μπαρ κτλ). Την
υποχρέωση πρόσληψης ναυαγοσωστών στις λουτρικές εγκαταστάσεις έχουν οι φορείς
με την σχετική άδεια εκμετάλλευσης αυτών που εισπράττουν χρηματικό αντίτιμο για τις
υπηρεσίες που παρέχουν στους χρήστες αυτών.
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η σχολή που είναι εφοδιασμένη με βεβαίωση
λειτουργίας σε ισχύ από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας
του Υπουργείου Υγείας, κατόπιν γνωμοδότησης του Γραφείου Ατυχημάτων του
ΚΕΕΛΠΝΟ.
ΔΙΠΛΩΜΑ: Το απαραίτητο τυπικό προσόν που εξασφαλίζει εργασία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2).
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ: Το τυπικό προσόν που εξασφαλίζει γνώση σε ένα συγκεκριμένο
αντικείμενο αλλά όχι εργασία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2).
ΠΡΩΤΟΣ ΒΟΗΘΟΣ: Πρώτος Βοηθός (First Aider) είναι ο κάτοχος ομώνυμου
πιστοποιητικού σε ισχύ που έχει εκπαιδευτεί στην παροχή πρώτης βοήθειας σε
επείγουσες καταστάσεις που απειλούν την υγεία ή την ζωή του κινδυνεύοντος ατόμου.
ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ: Ο όρος Βασική Υποστήριξη της Ζωής (Basic Life Support)
αναφέρεται στη διατήρηση του αεραγωγού και την υποστήριξη της αναπνοής και της
κυκλοφορίας χωρίς τη χρησιμοποίηση άλλου εξοπλισμού, εκτός από μια απλή συσκευή
αεραγωγού ή ένα προστατευτικό κάλυμμα.
ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ ΝΕΡΟΥ: Ο κάτοχος ομώνυμου πιστοποιητικού σε ισχύ που έχει αποκτήσει
γνώσεις για την σωτηρία ανθρώπων στο νερό χωρίς την χρήση ναυαγοσωστικού
εξοπλισμού.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ: Το άτομο που κατέχει το
«Πιστοποιητικό Διάσωσης Προπονητών Κολύμβησης» (Rescue Test for Teachers and
Coaches of Swimmers) σε ισχύ, που έχει στοιχειώδεις γνώσεις διάσωσης χωρίς
ναυαγοσωστικό εξοπλισμό και πρώτης βοήθειας για την αντιμετώπιση εκτάκτων
περιστατικών σε αθλητές υγρού στίβου. Ο κάτοχός του, δεν μπορεί να εργαστεί ως
ναυαγοσώστης.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Το άτομο που
κατέχει το «Πιστοποιητικό Διάσωσης Επιτηρητή Κολυμβητών με Αναπηρία» (Rescue
Test for Supervisors of Disabled Swimmers) σε ισχύ, που έχει στοιχειώδεις γνώσεις
διάσωσης χωρίς εξοπλισμό ναυαγοσωστικής και πρώτης βοήθειας για την
αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών σε κολυμβητές με αναπηρία. Ο κάτοχός του, δεν
μπορεί να εργαστεί ως ναυαγοσώστης.
ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ: Επόπτης Πισίνας (Pool Attendant), είναι ο κάτοχος ομώνυμου
διπλώματος σε ισχύ που εργάζεται σε κολυμβητική δεξαμενή pool-bar ή spa με έμμισθη
σύμβαση έργου, και έχει καθήκον την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας με την παροχή
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πρόληψης, διάσωσης και φροντίδας σε όσους εισέρχονται σε πισίνες με μέγιστο βάθος
1.50μ και μέγιστο μέγεθος 170 τετραγωνικά μέτρα.
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ: Ναυαγοσώστης Πισίνας (Pool Lifeguard), είναι ο κάτοχος
ομώνυμου διπλώματος σε ισχύ που εργάζεται σε λουτρική εγκατάσταση με έμμισθη
σύμβαση έργου, και καθήκον την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας με την παροχή
πρόληψης, διάσωσης και φροντίδας σε όσους εισέρχονται στον λουτρικό χώρο της
πισίνας
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ ΥΔΡΟΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ: Ναυαγοσώστης Υδροψυχαγωγικού
Πάρκου (Waterpark Lifeguard), είναι ο κάτοχος ομώνυμου διπλώματος σε ισχύ που
εργάζεται σε πάρκο νερού (Υδροψυχαγωγικού Πάρκου) με έμμισθη σύμβαση έργου, και
καθήκον την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας με την παροχή πρόληψης, διάσωσης και
φροντίδας σε όσους εισέρχονται στον λουτρικό χώρο του υδροψυχαγωγικού πάρκου.
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ: Ναυαγοσώστης Λίμνης (Waterfront Lifeguard, Inland
Lifeguard), είναι ο κάτοχος ομώνυμου διπλώματος σε ισχύ που εργάζεται σε λίμνη με
έμμισθη σύμβαση έργου, και καθήκον την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας με την
παροχή πρόληψης, διάσωσης και φροντίδας σε όσους εισέρχονται στον λουτρικό χώρο
της λίμνης.
ΑΡΧΗΓΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ: Αρχηγός Ναυαγοσωστών (Head Lifeguard ή Lifeguard Leader
ή Chief Lifeguard), είναι ο κάτοχος ομώνυμου διπλώματος σε ισχύ που εργάζεται σε
λουτρική εγκατάσταση με έμμισθη σύμβαση έργου, και καθήκον την εξασφάλιση της
δημόσιας υγείας με τoν συντονισμό της ναυαγοσωστικής ομάδας που εργάζεται
προληπτικά και κατασταλτικά. Ο κάτοχός του, οφείλει να είναι επίσης κάτοχος
διπλώματος ναυαγοσώστη, σε ισχύ, αντίστοιχου με το είδος του λουτρικού χώρου στον
οποίο εργάζεται και βεβαίωσης παρακολούθησης προπονητή αθλητική
ναυαγοσωστική.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΙΣΤΗ: Ο κάτοχος ομώνυμου πιστοποιητικού
(Emergency Responder ή Automatic External Defibrillator Operator ή Automatic External
Defibrillation) σε ισχύ και μπορεί να χειρίζεται τον αυτόματο εξωτερικό απινιδιστή.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ: Ο κάτοχος του διπλώματος «Εκπαιδευτής
Ναυαγοσωστών Πισίνας/Υδροψυχαγωγικού Πάρκου» ή «Εκπαιδευτής Ναυαγοσωστών
Λίμνης» ή άλλων τίτλων σπουδών σε ισχύ όπως αυτά προβλέπονται στο παρόν, που
έχει ως έργο του την εκπαίδευση/πιστοποίηση υποψηφίων εποπτών πισίνας,
ναυαγοσωστών πισίνας, υδροψυχαγωγικού πάρκου, λίμνης, και αρχηγού
ναυαγοσωστών.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ: Ο κάτοχος του διπλώματος «Εκπαιδευτής Διάσωσης
Νερού» σε ισχύ ή άλλων τίτλων σπουδών όπως αυτά προβλέπονται στο παρόν, που έχει
ως έργο του την εκπαίδευση υποψηφίων διασωστών νερού για οποιοδήποτε λουτρικό
περιβάλλον.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ: Ο κάτοχος του διπλώματος «Εκπαιδευτής Πρώτης
Βοήθειας» σε ισχύ ή άλλων τίτλων σπουδών όπως αυτά προβλέπονται στο παρόν, που
έχει ως έργο του την διδασκαλία της πρώτης βοήθειας υποψηφίων για την λήψη
πιστοποιητικού ή διπλώματος το οποίο απαιτεί γνώση πρώτης βοήθειας.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΙΣΜΟΥ: Ο κάτοχος του διπλώματος
«Εκπαιδευτής Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδισμού» σε ισχύ ή άλλων τίτλων σπουδών
όπως αυτά προβλέπονται στο παρόν, που έχει ως έργο του την εκπαίδευση υποψηφίων
χειριστών αυτόματου εξωτερικού απινιδισμού για την λήψη του «Πιστοποιητικού
Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδισμού», και όσων πιστοποιητικών συμπεριλαμβάνουν
στην διδακτέα τους ύλη τον απινιδισμό.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ: Ο κάτοχος διπλώματος «Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών
Ναυαγοσωστικής Πισίνας/Υδροψυχαγωγικού Πάρκου», «Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών
Ναυαγοσωστικής Λίμνης», «Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Πρώτης Βοήθειας»,
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«Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδισμού», «Εκπαιδευτής
Εκπαιδευτών Διαχείρισης Τραυματισμένης Σπονδυλικής Στήλης» σε ισχύ ή άλλων τίτλων
σπουδών όπως αυτά προβλέπονται στο παρόν, που έχει ως έργο του την εκπαίδευση
των υποψηφίων εκπαιδευτών σε αντίστοιχα αντικείμενα.
ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Ο κάτοχος ομώνυμου διπλώματος
σε ισχύ που έχει αποκτήσει γνώσεις για την δημιουργία Γραπτών Διαδικασιών
Λειτουργίας που θα περιλαμβάνουν τις Διαδικασίες Καθημερινής Λειτουργίας και το
Σχέδιο Επείγουσας Δράσης κάθε λουτρικού χώρου.
ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 10/20: Ο αριθμός 10 του αριθμητή, υποδηλώνει πως ο
ναυαγοσώστης είναι σε θέση να σαρώνει οπτικά τον χώρο ευθύνης του μέσα σε 10
δευτερόλεπτα. Ο αριθμός 20 του παρονομαστή υποδηλώνει πως ο ναυαγοσώστης είναι
σε θέση να φτάνει στο μακρύτερο πιθανό σημείο όπου μπορεί να συμβεί ατύχημα και
να εκτελέσει διάσωση μέσα σε 20 δευτερόλεπτα. Αυτό σημαίνει πως ο αριθμός των
ναυαγοσωστών και η τοποθέτησή τους σε πισίνες/υδροψυχαγωγικά πάρκα,
καθορίζονται, μεταξύ άλλων, και από την εφαρμογή του Κανόνα Προστασίας 10/20.
ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 30/120: Ο αριθμός 30 του αριθμητή, υποδηλώνει πως ο
ναυαγοσώστης είναι σε θέση να σαρώνει οπτικά τον χώρο ευθύνης του σε 30
δευτερόλεπτα. Ο αριθμός 120 του παρονομαστή υποδηλώνει πως ο ναυαγοσώστης
είναι σε θέση να φτάνει στο μακρύτερο πιθανό σημείο όπου μπορεί να συμβεί ατύχημα
και να εκτελέσει διάσωση μέσα σε 120 δευτερόλεπτα. Αυτό σημαίνει πως ο αριθμός
των ναυαγοσωστών και η τοποθέτησή τους σε λίμνες καθορίζονται, μεταξύ άλλων, και
από την εφαρμογή του Κανόνα Προστασίας 30/120.
ΠΝΙΓΜΟΣ: Η διαδικασία εμφάνισης αναπνευστικής διαταραχής εξαιτίας βύθισης ή
εμβάπτισης σε υγρό. Το αποτέλεσμα του πνιγμού μπορεί να είναι θάνατος, επιβίωση η
τραυματισμός.
ΜΟΝΤΕΛΟ 4W ΤΟΥ ΠΝΙΓΜΟΥ: Με βάση το μοντέλο 4W, οι παράγοντες που καθορίζουν
την έκβαση ενός πνιγμού είναι ο διασώστης (W1: who), το θύμα (W2: who), οι συνθήκες
(W3: what circumstances) και η τοποθεσία του πνιγμού (W4: where). Ο σημαντικότερος
παράγοντας για την έκβαση του πνιγμού είναι ο διασώστης (επαγγελματίας
ναυαγοσώστης, μέλος σωστικού συνεργείου ή ερασιτέχνης «διασώστης») και το πιο
σημαντικό ζεύγος παραγόντων είναι το ποιος (διασώστης) σώζει ποιον (θύμα).
Η 5-ΛΕΠΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΑΡΩΜΑΤΟΣ: Ο ναυαγοσώστης στην βάρδιά του, αλλάζει κάθε
5 λεπτά στάση, θέση, τρόπο οπτικού σαρώματος του νερού και το εικονικό νοητό
σενάριο βάση του οποίου σώζει λουομένους των οποίων η ασφάλεια δυνητικά μπορεί
να τεθεί σε κίνδυνο.
ΕΝΣΤΙΚΤΩΔΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΝΙΓΜΟΥ (Instinctive Drowning Response): Τα
χαρακτηριστικά της αγωνιώδους πάλης του θύματος να σταθεί στην επιφάνεια στο
νερό. Δεν φωνάζει «βοήθεια», τεντώνει το κεφάλι του προς τα πίσω, εμβαπτίζεται στο
νερό, διατηρεί τα χέρια του μπροστά από το σώμα σαν να προσπαθεί να αναρριχηθεί
σε μια νοερή σκάλα ή στο πλάι και δεν μπορεί να κρατηθεί από οποιοδήποτε βοήθημα
επίπλευσης του προσφερθεί χωρίς βοήθεια.
Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ R.I.D. ΤΟΥ ΠΝΙΓΜΟΥ: Ο πνιγμός οφείλεται στην αδυναμία του
ναυαγοσώστη να αναγνωρίσει την ενστικτώδη αντίδραση πνιγμού του θύματος
(recognition), στην απασχόληση του με δραστηριότητες ξένες προς το επάγγελμά του
(intrusion) και στην διάσπαση της προσοχής του (distraction).
ΠΛΑΙΣΙΟ C-ΖΩΝΩΝ ΤΟΥ CONNOLLY: Ο πνιγμός διέρχεται από 7 ζώνες: C0: comfort (ζώνη
άνεσης στην οποία το άτομο δε νιώθει απειλή βρισκόμενο κοντά/μέσα στο νερό), C1concern (ζώνη ανησυχίας στην οποία τα αισθήματα του ατόμου αρχίζουν να αλλάζουν
από μια πτώση πχ σε βαθύ νερό), C2-crisis (ζώνη κρίσης στην οποία το άτομο νιώθει ότι
η ζωή του απειλείται), C3-critical (καθοριστική ζώνη στην οποία το άτομο, που κοντεύει
να χάσει στην ικανότητα αυτοδιάσωσης ή την ικανότητα διευκόλυνσης του διασώστη
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ώστε να τον βοηθήσει, μπορεί να πανικοβληθεί με αποτέλεσμα η επιβίωσή του να
πρέπει να γίνει χρονικά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα), C4-cardio-pulmonary resuscitation
(ζώνη καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης στην οποία το άτομο δεν εμφανίζει αναπνοή
ή/και καρδιακή λειτουργία και χρήζει επείγουσας υποστήριξης ζωής), C5-coma (ζώνη
κωματώδους κατάστασης), C6-conclusion (ζώνη εξόδου από το πλαίσιο των ζωνών με
θανατηφόρο ή μη τρόπο). Η επέμβαση του ναυαγοσώστη πρέπει να γίνεται κατά το
δυνατόν σε πρώιμη ζώνη μέσω πρόληψης, διάσωσης ή φροντίδας.

29

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2:
Διαβάθμιση Πιστοποιητικών και Διπλωμάτων που Χορηγούν οι Σχολές Ναυαγοσωστικής
που Εμπίπτουν στην Αρμοδιότητα του ΚΕΕΛΠΝΟ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Επίπεδο Α:
Πιστοποιητικό Πρώτης Βοήθειας (ΠΒ)
Πιστοποιητικό Βασικής Υποστήριξης Ζωής (ΒΥΖ)
Πιστοποιητικό Διασώστη Νερού (ΔΝ)
Πιστοποιητικό Διάσωσης Προπονητών Κολύμβησης (ΠΔΠΚ)
Πιστοποιητικό Διάσωσης Επιτηρητή Κολυμβητών με Αναπηρία (ΠΔΕΚΑ)
Άλλο πιστοποιητικό (βλ. άρθρο 4, παρ. 1.19)
Επίπεδο Β:

7.
8.
9.
10.
11.

Δίπλωμα Επόπτη Πισίνας (ΕΠ)
Δίπλωμα Ναυαγοσώστη Πισίνας (ΝΠ)
Δίπλωμα Ναυαγοσώστη Υδροψυχαγωγικού Πάρκου (ΝΥΠ)
Δίπλωμα Ναυαγοσώστη Λίμνης (ΝΛ)
Άλλο πιστοποιητικό (βλ. άρθρο 4, παρ. 1.19)

12.
13.
14.
15.

Επίπεδο Γ:
Πιστοποιητικό Αρχηγού Ναυαγοσωστών (ΑΝ)
Πιστοποιητικό Διαχείρισης Τραυματισμένης Σπονδυλικής Στήλης (ΔΤΣΣ)
Πιστοποιητικό Χειριστή Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή (ΑΕΑ)
Άλλο πιστοποιητικό (βλ. άρθρο 4, παρ. 1.19)

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Επίπεδο Δ:
Δίπλωμα Εκπαιδευτή Ναυαγοσωστών Πισίνας/ Υδροψυχαγωγικού Πάρκου (Ε-ΝΠΥΠ)
Δίπλωμα Εκπαιδευτή Ναυαγοσωστών Λίμνης (Ε-ΝΛ)
Δίπλωμα Εκπαιδευτή Πρώτης Βοήθειας (Ε-ΠΒ)
Δίπλωμα Εκπαιδευτή Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδισμού (Ε-ΑΕΑ)
Δίπλωμα Εκπαιδευτή Διάσωσης Νερού (Ε-ΔΝ)
Άλλο πιστοποιητικό (βλ. άρθρο 4, παρ. 1.19)

Επίπεδο Ε:
22. Δίπλωμα Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών Ναυαγοσωστών Πισίνας/ Υδροψυχαγωγικού
Πάρκου (ΕΕ-ΝΠΥΠ)
23. Δίπλωμα Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών Ναυαγοσωστών Λίμνης (ΕΕ-ΝΛ)
24. Δίπλωμα Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών Πρώτης Βοήθειας (ΕΕ-ΠΒ)
25. Δίπλωμα Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδισμού (ΕΕ-ΑΕΑ)
26. Δίπλωμα Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών Διαχείρισης Τραυματισμένης Σπονδυλικής Στήλης
(ΕΕ-ΔΤΣΣ)
27. Άλλο πιστοποιητικό (βλ. άρθρο 4, παρ. 1.19)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:
Αγγλική Ορολογία Ναυαγοσωστικής.
Λέξη στα Ελληνικά
Ενήλικος
Απινιδωτής
Ασθενοφόρο
Βοηθός ναυαγοσώστης
Μωρό
Επίδεσμος
Λίμνη
Θύμα
Αλυσίδα της Επιβίωσης
Αποδυτήρια
Παιδί
Κρύο-Ζεστό
Ρεύμα
Απινίδωση
Διαβήτης
Άτομο με Ειδικές Ανάγκες
Εξάρθρωση
Πνιγμός
Υπάλληλος Υπηρεσίας
Ηλικιωμένος
Επιληψία
Ιατρείο
Σημαίες
Κάταγμα
Καλημέρα
Πισίνα
Ακινητοποίηση Κεφαλής
Επικεφαλής Ναυαγοσωστών
Καρδιακή προσβολή
Ψηλή καρέκλα
Παλίρροια / Άμπωτη
Νοσοκομείο
Πως είσαι;
Αγκάλιασμα
Υποθερμία
Υπερθερμία
Τραυματισμένο θύμα
Τζετ σκι
Νομικές ευθύνες
Νομοθεσία
Ναυγοσώστης
Ναυγοσωστικός πύργος
Διασώστης
Αρχάριος κολυμβητής
Νοσοκόμα
Κουπί
Παραϊατρικό προσωπικό
Μάσκα τσέπης
Έγκυος
Σωστικός σωλήνας
Δευτεροβάθμιος πνιγμός
Φορείο σπονδυλικής στήλης
Σπονδυλικό ατύχημα
Καταπληξία
Ήλιος
Γυαλιά ηλίου
Κολυμβητής
Μαγιό
Τουαλέτα
Μπλούζα
Αναίσθητο θύμα
Ασφάλεια στο νερό
Κύματα
Αδύναμος/ κουρασμένος κολυμβητής
Υγρός/ ξηρός πνιγμος
Στολή υγρού τύπου
Σφυρίχτρα
Άνεμος

Λέξη στα Αγγλικά
Adult
AED
Ambulance
Assistant lifeguard
Baby
Bandage
Lake
Casualty-victim
Chain of survival
Changing room
Child
Cold-warm
Current
Defibrillation
Diabetes
Disabled
Dislocation
Drowning
Duty officer
Elderly
Epilepsy
First aid office
Flags
Fracture
Good morning
Pool
Head immobilization
Head lifeguard
Heart attack
High chair
High/low tide
Hospital
How are you?
Huddle
Hypothermia
Hyperthermia
Injured casualty
Jet ski
Legal responsibilities
Legislation
Lifeguard
Lifeguard tower
Lifesaver
Non-swimmer
Nurse
Paddle
Paramedic
Pocket mask
Pregnant
Rescue tube
Secondary drowning
Spinal board
Spinal cord injury
Stroke
Sun
Sunglasses
Swimmer
Swim-suit
Toilet
T-shirt
Unconscious casualty
Water safety
Waves
Weak –tired swimmer
Wet/dry drowning
Wet-suit
Whistle
Wind
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Προφορά στα Αγγλικά
Άνταλτ
Εϊ-ι-ντί
Άμπιουλανς
Ασσίσταντ λάιφγκαρντ
Μπέιμπι
Μπάντιτζ
Λέικ
Κάζουαλτι – Βίκτιμ
Τσέιν οφ Σαρβάιβαλ
Τσέιντζινγκ ρούμ
Τσάιλντ
Κόλντ-Γουόρμ
Κάρεντ
Ντεφιμπριλέισιον
Νταϊαμπίτις
Ντισέιμπλντ
Ντισλοκέισιον
Ντράουνινγκ
Ντιούτι όφισερ
Έλντερλι
Επίλεπσι
Φίρστ Έιντ όφις
Φλάγκς
Φράκτσιουρ
Γκουντ Μόρνινγκ
Πουλ
Χέντ ιμομπιλαϊζάσιον
Χέντ λάιφγκαρντ
Χαρτ ατάκ
Χάι τσέαρ
Χάι- Λόου Τάιντ
Χόσπιταλ
Χάου αρ γιού?
Χαντλ
Χαϊποθέρμια
Χαϊπερθέρμια
Ίντζουρντ κάζιουαλτι
Τζετ σκι
Λίγκαλ ρεσπονσιμπίλιτις
Λετζισλέισιον
Λάιφγκαρντ
Λάιφγκαρντ τάουερ
Λάιφσέιβερ
Νον σγουίμερ
Νέρς
Πάντλ
Παραμέντικ
Πόκετ μάσκ
Πρέγκναντ
Ρέσκιου τιούμπ
Σεκόνταρι ντράουνινγκ
Σπάιναλ μπόαρντ
Σπάιναλ κόρντ ίντζουρι
Στρόουκ
Σαν
Σάνγκλασις
Σουίμερ
Σουίμ-σιουτ
Τόιλετ
Τίσερτ
Ανκόνσιους κάζουαλτι
Γουάτερ σέιφτι
Γουέιβς
Γουίκ/ τάιρεντ σουίμερ
Γουέτ/ ντράι ντράουνινγκ
Γουέτ σιουτ
Γουίστλ
Γουίντ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4:
Δείγματα Αυτόματου Συστήματος Υποβρύχιου Εντοπισμού Θυμάτων Πνιγμού για Όλους
τους Λουτρικούς Χώρους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5:
Σήματα σε Ταμπέλες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6:
Περιεχόμενο Φαρμακείου Ναυαγοσώστη.
Ποσότητα
1
1
2
1
1
1
6
3
2
1
2
50 cc
50 cc
50 cc
1
1
1
2
1 πακέτο
1
2 κουτιά
2
2
1
1
1
1
1

Είδος
Αναλγητικά σε χάπια (διαλυτή ασπιρίνη)
Αντιαλλεργικά (αλοιφή και χάπια)
Σκεύασμα κατά εγκαυμάτων
Φορητή φιάλη (2 λίτρων) και συσκευή χορήγησης οξυγόνου (Ο2) με
πιστοποιητικό και διπλό κλείστρο ασφαλείας
Μάσκα τσέπης (pocket mask)
Ασκός ανάνηψης δια χειρός
Κοινοί επίδεσμοι (2 μεγάλοι – 2 μέτριοι – 2 μικροί)
Τριγωνικοί επίδεσμοι
Πακέτα με γάζες αποστειρωμένες (2 μεγάλες– 2 μέτριες – 2 μικρές)
Ελαστικός επίδεσμος
Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε νερό / φυτικά έλαια για έγκαυμα
Αντισηπτικό Betadine
Οξυζενέ
Οινόπνευμα
Λευκοπλάστης
Ψαλίδι ιατρικό με πατούρα
Αυχενικό περιλαίμιο (κολάρο) για κάταγμα αυχένα πολλαπλών μεγεθών
Σωληνάριο αμμωνίας
Γάντια μίας χρήσης
Τσιμπιδάκι
Τραυμαπλάστ διάφορα μεγέθη
Παγοκύστη μίας χρήσεως
Pulvo
Βαμβάκι
Κολλύριο ματιών
Θερμόμετρο κοινό
Θερμόμετρο υποθερμίας
Φουσκωτοί νάρθηκες (χέρι – πόδι)

Σημείωση: Όσα από τα ανωτέρω έχουν ημερομηνία λήξης, θα πρέπει να εντοπίζονται κατά
την εφαρμογή των Διαδικασιών Καθημερινής Λειτουργίας, και να αντικαθίστανται έγκαιρα
από νέες συσκευασίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7:
Ναυαγοσωστικός Εξοπλισμός
Α. Σωστικός Σωλήνας (Rescue Tube)

(α)

(β)

(γ)

Σημείωση: Ο σωστικός σωλήνας φοριέται σε όλη τη βάρδια του ναυαγοσώστη (α). Έχει συνδετήρα
κουμπώματος στις άκρες, ώστε να «κλειδώνει» το θύμα κατά τη διάσωση όπου απαιτείται. Το σωσίβιο φέρει
μάσκα τσέπης συγχωνευμένη (β) ή σε τσαντάκι (γ).

Β. Ναυαγοσωστικό Βάθρο για Λίμνη

Γ. Καρέκλα για Πισίνα/Υδροψυχαγωγικού
Πάρκου

Δ. Καρέκλα για την Είσοδο
Αναπήρων Ατόμων στο Νερό

Ε. Φορείο Ακινητοποίησης
Τραυματισμένης Σπονδυλικής Στήλης

ΣΤ. Σωστική Σανίδα

Ζ. Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδιστής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8:
Βιβλίο Συμβάντων.
Ονομ/μο κινδυνεύοντος:
Πατρώνυμο:
Ημ. Γέννησης:
Τηλ (σταθερό):
Τηλ (φορητό):
Διεύθυνση:
Τόπος συμβάντος:
Ημερομηνία:
Ώρα:
Ήρθε:
μόνος, με παρέα, με οικογένεια, με φορέα ………………………………
Περιγραφή συμβάντος- Διάρκεια και είδος επέμβασης:
…………………………………………………………………………………………..........................................................................
…………………………………………………………………………………………..........................................................................
…………………………………………………………………………………………..........................................................................
…………………………………………………………………………………………..........................................................................
…………………………………………………………………………………………..........................................................................
κόψιμο, γδάρσιμο, έγκαυμα, ηλίαση, κάταγμα, ρινορραγία, αλλεργία, λιποθυμία,
τσίμπημα εντόμων, ανακοπή καρδιάς, πνιγμός, τραύμα σπ. στήλης, άλλο: ……………………………...
Αιτία συμβάντος:
…………………………………………………………………………………………..........................................................................
…………………………………………………………………………………………..........................................................................
…………………………………………………………………………………………..........................................................................
Εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε (ναυαγοσωστικός και φαρμακευτικός):
…………………………………………………………………………………………..........................................................................
…………………………………………………………………………………………..........................................................................
Εμπλεκόμενο προσωπικό:
ναυαγοσώστες,
αρχηγός
ναυαγ/στών,
διευθυντής
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Αυτόπτες μάρτυρες (Ονομ/μο, τηλέφωνο):
…………………………………………………………
…………………………………………………………

νοσηλευτής/γιατρός

άλλος:

Άλλες πληροφορίες:
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Υπεύθυνη δήλωση: Ενημερώθηκα για την επείγουσα κατάσταση
και θα πάω  / δεν θα πάω  στο νοσοκομείο με δική μου ευθύνη.
Γιατρός/Νοσηλευτής

Ναυαγοσώστης

Ον/μο-υπογραφή:
κινδυνεύοντος. συνοδού:
……………...................................

Αρχηγός Ναυαγοσωστών

Σημείωση: Να συμπληρώνεται με κεφαλαία γράμματα.
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Διευθυντής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9:
Ναυαγοσωστική Ενδυμασία.

Ναυαγοσωστικός σκούφος με
κίτρινα-κόκκινα τεταρτημόρια

Ναυαγοσωστική μπλούζα tshirt. Κίτρινη με κόκκινα
γράμματα θα αναγράφεται
«Lifeguard- Ναυαγοσώστης».

Κόκκινο
ναυαγοσωστικό
καπέλο με κίτρινη
ένδειξη «LifeguardΝαυαγοσώστης».

Κόκκινο Ναυαγοσωστικό σόρτς με
την ένδειξη “ΝαυαγοσώστηςLifeguard” και ένα σταυρό σε κίτρινο
ή λευκό χρώμα.

Ναυαγοσωστικό κόκκινο τσαντάκι
μέσης με την ένδειξη Lifeguard” σε
άσπρα ή κίτρινα γράμματα.
Κόκκινο Αντιανεμικό
με κίτρινη ένδειξη
«LifeguardΝαυαγοσώστης».

37

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10:
Είδη Σημαιών.
Μήνυμα: «Λουτρική εγκατάσταση φυλασσόμενη από ναυαγοσώστες».
Κείμενο: «LIFEGUARD- ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ». Χρώμα: Το άνω μισό κόκκινο
χρώμα και το κάτω μισό κίτρινο χρώμα). Οδηγίες: Η περιοχή της
κολύμβησης οριοθετείται από 2 τέτοιες σημαίες.
Μήνυμα: «Απαγορεύεται η κολύμβηση» ή «Χωρίς Ναυαγοσώστη».
Κείμενο: «NO LIFEGUARD- ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ». Χρώμα: Κόκκινη
σημαία.
Μήνυμα: «Δεν επιτρέπεται η κολύμβηση. Περιοχή Σκαφών».
Κείμενο: - Χρώμα: Σε άσπρα και μαύρα τεταρτημόρια.
Οδηγίες: Η περιοχή των σκαφών ορίζεται από 2 τέτοιες σημαίες.
Μήνυμα: «Χαμηλός Κίνδυνος. Ήρεμες Συνθήκες. Απαιτείται Προσοχή».
Κείμενο: - Χρώμα: Πράσινη Σημαία.

Μήνυμα: «Μέτριος Κίνδυνος. Μικρό Κύμα/Ρεύμα». Κείμενο: - Χρώμα:
Κίτρινη Σημαία.

Μήνυμα: «Επικίνδυνη Θαλάσσια Ζωή».
Κείμενο: Χρώμα: Μωβ Σημαία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11:
Σχηματική Απεικόνιση Ναυαγοσωστικά Φυλασσόμενης Λίμνης με Έμφαση στην Ράμπα για
την Πρόσβαση Αναπηρικού Αμαξιδίου στο Νερό (α), την Οριοθέτηση του Λουτρικού Χώρου
σε Ακτίνα 100μ από την Στεριά (β) και τον Διάδρομο Μηχανοκίνητων-Κωπήλατων Σκαφών
(γ).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12:
Αίτηση Υποψηφίου σε Ναυαγοσωστική Σχολή.
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Όνομα:
φωτογραφία
Επώνυμο:
προσώπου
Πατρώνυμο:
Φύλο:
Άρρεν
Θήλυ
Ημερομηνία γέννησης: ΗΗ/ΜΜ/ΕΤΟΣ
Βάρος (κιλά):
Διεύθυνση:
Ταχυδρομικός Κώδικας:
Τηλέφωνο (οικία):
Τηλέφωνο (εργασία):
Τηλέφωνο (φορητό):
Email:
Μορφωτικό επίπεδο:  Καμία.  Υποχρεωτική Εκπαίδευση.
 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  Τεχνολογική Εκπαίδευση.
 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Υπήρξες οποιαδήποτε στιγμή της ζωή σου αθλητής υγρού στίβου σε σύλλογο;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Υπήρξες οποιαδήποτε στιγμή της ζωή σου αθλητής οποιουδήποτε αθλήματος;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Είδος εκπαίδευσης:
(1) ΠΒ, (2) ΒΥΖ, (3) ΔΝ, (4) ΠΔΠΚ, (5) ΠΔΕΚΑ, (6) Άλλο πιστοποιητικό/δίπλωμα (βλ. άρθρο 3,
παρ. 1.19), (7) ΕΠ, (8) ΝΠ, (9) ΝΥΠ, (10) ΝΛ, (12) ΑΝ, (13) ΔΤΣΣ, (14) ΑΕΑ, (15) Ε-ΝΠΥΠ, (16) ΕΝΛ, (17) Ε-ΠΒ, (18) Ε-ΑΕΑ, (19) Ε-ΔΝ, (20) ΕΕ-ΝΠΥΠ, (21) ΕΕ-ΝΛ, (22) ΕΕ-ΠΒ, (23) ΕΕ-ΑΕΑ, (24)
ΕΕ-ΔΤΣΣ.
Αίτηση για:
 Εκπαίδευση
 Ανανέωση (εντός του τελευταίου 3μήνου πριν την λήξη της ισχύος του)
 Επανεξέταση (εξαιτίας αποτυχίας στην εξέταση ή εκ νέου εκπαίδευσης)
Ποιος είναι ο σκοπός σου παρακολουθώντας την συγκεκριμένη εκπαίδευση;
(Βάλε x ως εξής: 1=δεν συμφωνώ καθόλου  5= συμφωνώ πλήρως)
1 2 3 4 5
Απόκτηση διπλώματος για επαγγελματική απασχόληση
Απόκτηση γνώσεων για αυτοπροστασία
Απόκτηση γνώσεων για να βοηθώ όσους κινδυνεύουν
Επιθυμία ένταξης σε ομάδα για κοινωνική επαφή
Ευαισθητοποιήθηκα από κάποιο συμβάν
Υπογραφή υποψηφίου:
Ημερομηνία αίτησης: ΗΗ/ΜΜ/ΕΤΟΣ
Συνημμένα:
1 πιστοποιητικό υγείας από καρδιολόγο ή παθολόγο
1 πιστοποιητικό οπτικοακουστικής οξύτητας ωτορινολαρυγγολόγου
1 φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
1 πρόσφατη φωτογραφία

39

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13:
Έντυπο Πολιτικής Προστασίας Παιδιών.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
[ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ]
Οι ενήλικοι που εκπαιδεύονται ή έρχονται σε επαφή με παιδιά ή νεαρά άτομα κάτω από
την αιγίδα της ναυαγοσωστικής σχολής [συμπλήρωσε το όνομά της], συμμορφώνονται με
την πολιτικής προστασίας των παιδιών και τον κώδικα συμπεριφοράς της.
Ως τέτοιο άτομο, πρέπει να υπογράψεις αυτό το έντυπο. Υπογράφοντας, συμφωνείς
να τηρείς την πολιτική και να ακολουθείς τον κώδικα συμπεριφοράς. Το έντυπο
καταχωρείται στο αρχείο της σχολής.
Η σχολή αποδέχεται πως σε οτιδήποτε αφορά θέματα προστασίας παιδιών η
κοινωνική πρόνοια και προστασία του παιδιού είναι πρωταρχικής σημασίας. Είναι μέρος
της πολιτικής της σχολής να προστατεύει την ευημερία των παιδιών και όσων εμπλέκονται
σε δραστηριότητες τους, από κάθε είδους φυσική, σεξουαλική ή συναισθηματική βλάβη.
Οποιοσδήποτε αιτείται να εκπαιδευτεί ή να γίνει μέλος πρέπει να αποκαλύψει όλες
τις καταδίκες που έχει, ανεξάρτητα αν έχουν παραγραφεί ή όχι. Όλοι οι ενήλικοι που
εμπλέκονται σε δραστηριότητες της σχολής πρέπει να συμμορφώνονται με τον Κώδικα
Συμπεριφοράς της. Πρέπει, επίσης, να είναι γνώστες για τα βήματα που θα ακολουθηθούν
σε περίπτωση που ενημερώνονται, υποθέτουν ή δέχονται ισχυρισμούς κακοποίησης.
Οποιοσδήποτε καταδικασθεί για αδίκημα που συμπεριλάμβανε κακοποίηση η
πρόκληση βλάβης σε παιδιά, θα είναι αντικείμενο πειθαρχικής δράσης, η οποία συνήθως
περιλαμβάνει διαγραφή από την ιδιότητα του μέλους της Σχολής και απαγόρευση
συμμετοχής σε δραστηριότητές της.
Αν υποθέτεις πως ένα παιδί είναι κακοποιημένο:
1. ενημέρωσε επειγόντως το Διευθυντή της σχολής
2. κατέγραψε τα γεγονότα όπως τα γνωρίζεις, δίνοντας ένα αντίγραφο στο Διευθυντή της
σχολής

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

Αν ένα παιδί σου αποκαλύπτει πως κακοποιήθηκε από κάποιον άλλο:
επέτρεψε στο παιδί να μιλήσει χωρίς διακοπή και αποδέξου όσα λέει
ανακούφισε το αίσθημα ενοχής και απομόνωσης χωρίς να είσαι επικριτικός
ενημέρωσέ το πως θα προσπαθήσεις να ζητήσεις βοήθεια και θα πρέπει να μεταφέρεις
την πληροφορία στον προϊστάμενο σου
ενημέρωσε επειγόντως το Διευθυντή της σχολής
κατέγραψε τα γεγονότα όπως τα γνωρίζεις δίνοντας ένα αντίγραφο στο Διευθυντή της
σχολής
Αν δεχτείς ισχυρισμούς σχετικά με έναν ενήλικο ή τον εαυτό σου:
ενημέρωσε επειγόντως τον Διευθυντή της σχολής
κατέγραψε τα γεγονότα όπως τα γνωρίζεις και δώσε ένα αντίγραφο στο Διευθυντή της
σχολής

Ο ρόλος σου είναι να αναφέρεις το περιστατικό και όχι να το ερευνήσεις!
Υπόσχομαι να τηρήσω τον Πολιτική Προστασίας Παιδιών της σχολής και τον Κώδικα
Συμπεριφοράς που υπάρχει.
Όνομα:...................................... Επώνυμο: …………………..
Ημερομηνία: ΗΗ/ΜΜ/ΕΤΟΣ Υπογραφή:.............................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14:
Έντυπο Αξιολόγησης Εκπαίδευσης.
ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
[ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ]
Αγαπητέ υποψήφιε,
Ελπίζουμε να είχες μια ουσιαστική εκπαίδευση. Βοήθησέ μας να διατηρήσουμε υψηλό
επίπεδο, να εναρμονιστούμε με τις εθνικές προδιαγραφές για την λειτουργία των σχολών
ναυαγοσωστικής (όπως ορίζονται από το Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ), να
διορθώσουμε παραλείψεις μας και να βελτιωθούμε. Συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο και
επέστρεψέ το στον εξεταστή σου. Σε ευχαριστώ.
[Ονοματεπώνυμο Διευθυντή]
Ο Διευθυντής
[Όνομα Ναυαγοσωστικής Σχολής]
Λεπτομέρειες για το σεμινάριο
Τόπος: _______ Ημερομηνία Έναρξης: ΗΗ/ΜΜ/ΕΤΟΣ
Τύπος σεμιναρίου [κύκλωσε ανάλογα]: (1) ΠΒ, (2) ΒΥΖ, (3) ΔΝ, (4) ΠΔΠΚ, (5) ΠΔΕΚΑ, (6) Άλλο
πιστοποιητικό/δίπλωμα (βλ. άρθρο 4, παρ. 1.19), (7) ΕΠ, (8) ΝΠ, (9) ΝΥΠ, (10) ΝΛ, (12) ΑΝ,
(13) ΔΤΣΣ, (14) ΑΕΑ, (15) Ε-ΝΠΥΠ, (16) Ε-ΝΛ, (17) Ε-ΠΒ, (18) Ε-ΑΕΑ, (19) Ε-ΔΝ, (20) ΕΕ-ΝΠΥΠ,
(21) ΕΕ-ΝΛ, (22) ΕΕ-ΠΒ, (23) ΕΕ-ΑΕΑ, (24) ΕΕ-ΔΤΣΣ.
Αξιολόγησε την εκπαίδευση, σημειώνοντας ‘x’ στο κατάλληλο κουτί.
Άριστα
Καλά
Μέτρια

Άσχημα

Πισίνα
Ακτή
Αίθουσα
Περιεχόμενο εκπαίδευσης
Εκπαιδευτής
Εξεταστής
Εκπαιδευτικά μέσα
Οργάνωση σεμιναρίου
Συνολική εικόνα σεμιναρίου
Παρακαλώ, πρόσθεσε κάποιο σχόλιο για την εκπαίδευση που έλαβες.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Ον/μο υποψηφίου: _______________________ Ε-mail:_________________
Τηλέφωνο (σταθερό): _____________ Τηλέφωνο (φορητό): _____________
Υπογραφή υποψηφίου: ___________ Ημερομηνία εξέτασης: ΗΗ/ΜΜ/ΕΤΟΣ
Διπλότυπο έντυπο. 1ο αντίγραφο: σχολή, 2ο: Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15:
Δείγμα Διπλώματος Ναυαγοσώστη.
Λογότυπο
Όνομα Ναυαγοσωστικής Σχολής
σχολή αναγνωρισμένη από το κράτος/
Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ
αρ. πρωτ. 001/14-05-1974

Με το παρόν βεβαιώνεται ότι ο/η
ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ
συμμετείχε στο πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης
συνολικής διάρκειας … ωρών και έπειτα από
επιτυχημένες γραπτές και πρακτικές εξετάσεις έλαβε το
ΔΙΠΛΩΜΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΠΙΣΙΝΑΣ
Το παρόν ισχύει για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία
απόκτησής του και απαιτείται ανανέωσή του μετά την παρέλευση των 2 ετών. Ο κάτοχός
του μπορεί να εργαστεί σε μέγιστο βάθος νερού ….1 μέτρων.
Ο Διευθυντής Ο Εκπαιδευτής Ο Εξεταστής2

[Όνομα Επώνυμο] [Όνομα Επώνυμο] [Όνομα Επώνυμο]
[Υπογραφή]3

[Υπογραφή]3

[Υπογραφή]3

[Αριθμός Μητρώου]4 [Αριθμός Μητρώου]4 [Αριθμός Μητρώου]4
[Σφραγίδα Σχολής]
Ημερομηνία λήψης: 07/10/2013 Ημερομηνία λήξης: 07/10/2015

Διεύθυνση: …….. Τηλέφωνο: …………. Fax: ……..
E-mail:………………………… Web: …………….
Σημείωση 1: Ως μέγιστο βάθος νερού καταγράφεται το βάθος στο οποίο εξετάστηκε
(αφορά ΕΠ, ΝΠ, ΝΥΠ).
Σημείωση 2: Εξεταστής μπορεί να είναι και φυσικό πρόσωπο άλλης σχολής
ναυαγοσωστικής με την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένος στο Γραφείο Ατυχημάτων του
ΚΕΕΛΠΝΟ ως Εκπαιδευτής ή Εξεταστής.
Σημείωση 3: Δικαίωμα υπογραφής έχουν τα φυσικά πρόσωπα με αριθμό μητρώου σε ισχύ.
Σημείωση 4: Αριθμός Μητρώου για κάθε ένα άτομο από τους ανωτέρω είναι ο ατομικός
αριθμός πους τους έχει δοθεί από το Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16: Κριτήρια πρακτικής αξιολόγησης των διάφορων πιστοποιήσεων/διπλωμάτων που μπορεί να εκδίδουν οι σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. Αριστερά περιλαμβάνονται τα
κριτήρια. Οι αριθμημένες στήλες δηλώνουν τα κριτήρια για τις πιστοποιήσεις/διπλώματα με τους εξής αριθμούς. (1) «Πρώτη Βοήθεια», (2) «Βασική Υποστήριξη Ζωής», (3) «Πιστοποιητικό
Διάσωσης Προπονητών Κολύμβησης », (4) «Πιστοποιητικό Διάσωσης Προπονητών Κολύμβησης με Αναπηρία», (5) «Διασώστης Νερού», (6) «Επόπτης Πισίνας», (7) «Ναυαγοσώστης Πισίνας», (8)
«Ναυαγοσώστης Πάρκου Νερού», (9) «Ναυαγοσώστης Λίμνης», (11) «Αρχηγός Ναυαγοσωστών», (12) «Διαχείριση Κατάγματος Σπονδυλικής Στήλης», (13) «Πιστοποιητικό Αυτόματου Εξωτερικού
Απινιδισμού», (14) «Εκπαιδευτής Ναυαγοσωστών» (Ε-ΝΠΥΠ, Ε-ΝΛ), (15) «Εκπαιδευτής Πρώτης Βοήθειας», (16) «Εκπαιδευτής Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδισμού», (17) «Εκπαιδευτής
Διασωστών», (18) «Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών» (ΕΕ-ΝΠΥΠ, ΕΕ-ΝΛ, ΕΕ-ΠΒ, ΕΕ-ΑΕΑ, ΕΕ-ΔΤΣΣ).
Κριτήρια Αξιολόγησης
Γραπτή εξέταση
Διάσωση με άπλωμα αντικειμένου/πέταγμα αντικ. /υδροβασία [ επέλεξε 1 από τα 3 ].
20μ ρυμούλκηση με σωματική επαφή έως 20 δευτερόλεπτα (γράψε τον χρόνο)
50μ ρυμούλκηση με σωματική επαφή έως 2 λεπτά (γράψε τον χρόνο)
400μ κολύμβησης κάτω από 9 λεπτά (γράψε τον χρόνο)
Διάσωση αρχάριου κολυμβητή / τραυματισμένου κολυμβητή [επέλεξε 1 από τα 2].
50μ προσέγγιση-50μ διάσωση αρχάριου ενηλίκου με αισθήσεις με σωστική σανίδα
Διάσωση αναίσθητου θύματος χωρίς αναπνοή από τον πυθμένα με βοήθημα επίπλευσης
Επίδειξη 2 αποκρούσεων θύματος που προσπαθεί να πιάσει τον διασώστη
Επίδειξη 2 απαλλαγών από θύμα που έχει πιάσει τον διασώστη
Επίδειξη εξόδου θύματος από το νερό από 1ή 2 διασώστες
Αντιμετώπιση σπονδυλικού τραυματισμού σε ρηχό νερό
Αντιμετώπιση σπονδυλικού τραυματισμού σε βαθύ νερό
Σενάριο επείγοντος περιστατικού
Στρίψιμο θύματος από πρηνή σε ύπτια θέση (όχι ομοίωμα κούκλας)
Έλεγχος και διάνοιξη αεραγωγών σε αναίσθητο κινδυνεύοντα (όχι ομοίωμα)
Αντιμετώπιση ενηλίκου αναίσθητου θύματος που κάνει εμετό (όχι ομοίωμα κούκλας)
Δευτεροβάθμιος έλεγχος ενηλίκου αναίσθητου θύματος (όχι σε ομοίωμα)
Τοποθέτηση ενηλίκου αναίσθητου θύματος σε θέση ανάνηψης
Αντιμετώπιση θύματος με σπονδυλικό τραυματισμό που κάνει εμετό
Διάνοιξη αεραγωγών ομοιώματος ενηλίκου με υποψία σπονδυλικού τραυματισμού
Επίδειξη 3 λεπτών ΚΑΡΠΑ σε ομοίωμα ενήλικου θύματος πνιγμού με μάσκα τσέπης
Επίδειξη 3 λεπτών ΚΑΡΠΑ σε ομοίωμα ενήλικου θύματος καρδιακής προσβολής
Επίδειξη 3 λεπτών ΚΑΡΠΑ σε ομοίωμα παιδιού
Επίδειξη 3 λεπτών ΚΑΡΠΑ σε ομοίωμα βρέφους
Αντιμετώπιση πνιγμονής σε θύμα ενήλικο/παιδί/βρέφος [ επέλεξε και τα 3 ].
Διδασκαλία πλήρους σεμιναρίου «Ναυαγοσώστη» της συγκεκριμένης ειδικότητας σε 4 άτομα
Εξέταση σεμιναρίου «Ναυαγοσώστη» της συγκεκριμένης ειδικότητας σε 4 άτομα
Διδασκαλία πλήρους σεμιναρίου υποψηφίων εκπαιδευτών στο αντικείμενο που εκπαιδεύτηκαν
Εξέταση σεμιναρίου υποψηφίων εκπαιδευτών στο γνωστικό αντικείμενο που εκπαιδεύτηκαν
Διδασκαλία πλήρους σεμιναρίου «Πρώτη Βοήθεια» σε 4 άτομα
Εξέταση πλήρους σεμιναρίου «Πρώτη Βοήθεια» σε 4 άτομα
Διδασκαλία πλήρους σεμιναρίου «Διάσωση» σε 4 άτομα
Εξέταση πλήρους σεμιναρίου «Διάσωση» σε 4 άτομα
Διδασκαλία πλήρους σεμιναρίου «Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδισμού» σε 4 άτομα
Εξέταση πλήρους σεμιναρίου «Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδισμού» σε 4 άτομα

1
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χρόνος

/x

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17:
Έντυπο Εξέτασης Πρώτης Βοήθειας (ΠΒ).
Για να περάσει τις εξετάσεις ο υποψήφιος πρέπει να επιδείξει ικανότητα σε κάθε μια από τις
παρακάτω δοκιμασίες. Ο εξεταστής πρέπει να σημειώσει σε όλα τα κουτάκια της αριστερής
στήλης ένα «» για να δηλώσει ικανότητα ή ένα «x» για να δηλώσει ανικανότητα. Για να
περάσει ο υποψήφιος πρέπει να έχει «» σε όλες τις ενότητες.
/x

Ενότητα Θεωρίας
Συμπλήρωσε το έντυπο εξέτασης με 30 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, με Βαθμός
τουλάχιστον 22 απαντήσεις σωστές.
/30
/x
Ενότητα Ανάνηψης
Αντιμετώπιση πνιγμονής ενηλίκου με αισθήσεις
Αντιμετώπιση ενηλίκου με άσθμα
Αντιμετώπιση εξωτερικής αιμορραγίας από την παλάμη/καρπό/μύτη [διάλεξε 1 από τα 3]
Αντιμετώπιση θύματος με σπασμωδική επιληπτική κρίση στο έδαφος
Στρίψιμο θύματος από πρηνή σε ύπτια θέση (όχι ομοίωμα κούκλας)
Αντιμετώπιση ενηλίκου αναίσθητου θύματος που κάνει εμετό (όχι ομοίωμα κούκλας)
Δευτεροβάθμιος έλεγχος ενηλίκου αναίσθητου θύματος (όχι σε ομοίωμα)
Τοποθέτηση ενηλίκου αναίσθητου θύματος (όχι ομοίωμα κούκλας) σε θέση ανάνηψης
Επίδειξη 3 λεπτών ΚΑΡΠΑ σε ομοίωμα ενήλικου θύματος καρδιακής προσβολής
Επίδειξη 3 λεπτών ΚΑΡΠΑ σε ομοίωμα παιδιού ή βρέφους [επέλεξε 1 από τα 2]
Σενάριο επείγοντος περιστατικού
Βεβαιώνω ότι ο υποψήφιος ΠΕΡΑΣΕ/ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ στην εξέταση ΠΒ [κύκλωσε την ανάλογη λέξη] και
βεβαιώνω επίσης, ότι έχω συζητήσει το αποτέλεσμα μαζί του. Η σχολή θα χορηγήσει το πιστοποιητικό
σύντομα.
Όν/μο εξεταστή:
Υπογραφή:
Όν/μο υποψηφίου:
Υπογραφή:
Αριθμός σεμιναρίου:
Ημερομηνία:
Όνομα πισίνας:
Βάθος πισίνας:
ο

ο

ο

Τριπλότυπο έντυπο. 1 αντίγραφο: Σχολή, 2 : Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ. 3 : Υποψήφιος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 18:
Έντυπο Εξέτασης Βασικής Υποστήριξης Ζωής (ΒΥΖ).
Για να περάσει τις εξετάσεις ο υποψήφιος πρέπει να επιδείξει ικανότητα σε κάθε μια από τις
παρακάτω δοκιμασίες. Ο εξεταστής πρέπει να σημειώσει σε όλα τα κουτάκια της αριστερής
στήλης ένα «» για να δηλώσει ικανότητα ή ένα «x» για να δηλώσει ανικανότητα. Για να
περάσει ο υποψήφιος πρέπει να έχει «» σε όλες τις ενότητες.
/x Ενότητα Ανάνηψης
Στρίψιμο θύματος από πρηνή σε ύπτια θέση (όχι ομοίωμα κούκλας)
Τοποθέτηση ενηλίκου αναίσθητου θύματος (όχι ομοίωμα κούκλας) σε θέση ανάνηψης
Επίδειξη 3 λεπτών ΚΑΡΠΑ με μάσκα τσέπης σε ομοίωμα ενήλικου θύματος καρδιακής
προσβολής
Επίδειξη 3 λεπτών ΚΑΡΠΑ σε ομοίωμα παιδιού
Επίδειξη 3 λεπτών ΚΑΡΠΑ σε ομοίωμα βρέφους
Βεβαιώνω ότι ο υποψήφιος ΠΕΡΑΣΕ/ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ στην εξέταση ΒΥΖ [κύκλωσε την ανάλογη λέξη]
και βεβαιώνω επίσης, ότι έχω συζητήσει το αποτέλεσμα μαζί του. Η σχολή θα χορηγήσει το
πιστοποιητικό σύντομα.
Όν/μο εξεταστή:
Υπογραφή:
Όν/μο υποψηφίου:
Υπογραφή:
Αριθμός σεμιναρίου:
Ημερομηνία:
Όνομα πισίνας:
Βάθος πισίνας:
ο

ο

ο

Τριπλότυπο έντυπο. 1 αντίγραφο: Σχολή, 2 : Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ. 3 : Υποψήφιος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19:
Έντυπο Εξέτασης Πιστοποιητικού Διάσωσης Προπονητών Κολύμβησης (ΠΔΠΚ).
Για να περάσει τις εξετάσεις ο υποψήφιος πρέπει να επιδείξει ικανότητα σε κάθε μια από τις
παρακάτω δοκιμασίες. Ο εξεταστής πρέπει να σημειώσει σε όλα τα κουτάκια της αριστερής
στήλης ένα «» για να δηλώσει ικανότητα ή ένα «x» για να δηλώσει ανικανότητα. Για να
περάσει ο υποψήφιος πρέπει να έχει «» σε όλες τις ενότητες.
/x
/x

Ενότητα Θεωρίας
Συμπλήρωσε το έντυπο εξέτασης με 10 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, με
τουλάχιστον 7 απαντήσεις σωστές.
Ενότητα Διάσωσης

/x

Διάσωση με άπλωμα αντικειμένου/ πέταγμα αντικειμένου / υδροβασία [ επέλεξε 1 από τα 3 ].
20μ ρυμούλκηση με σωματική επαφή κάτω από 20’’ (γράψε τον χρόνο δεξιά)
Χρόνος
Διάσωση αρχάριου κολυμβητή / τραυματισμένου κολυμβητή με σωστικό σωλήνα [επέλεξε 1 από τα 2].
Διάσωση ενηλίκου αναίσθητου θύματος από τον πυθμένα της πισίνας
Σενάριο διπλής διάσωσης αναίσθητου και αρχάριου θύματος σε διαφορετικές αποστάσεις από τον
τοίχο
Επίδειξη εξόδου θύματος από το νερό από 1ή 2 διασώστες
Ενότητα Ανάνηψης

Βαθμός
/10

Έλεγχος και διάνοιξη αεραγωγών σε αναίσθητο κινδυνεύοντα (όχι ομοίωμα)
Τοποθέτηση ενηλίκου αναίσθητου θύματος (όχι ομοίωμα κούκλας) σε θέση ανάνηψης
Επίδειξη 3 λεπτών ΚΑΡΠΑ σε ομοίωμα ενήλικου θύματος πνιγμού με χρήση μάσκας τσέπης
Επίδειξη 3 λεπτών ΚΑΡΠΑ σε ομοίωμα ενήλικου θύματος καρδιακής προσβολής.
Βεβαιώνω ότι ο υποψήφιος ΠΕΡΑΣΕ/ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ στην εξέταση ΠΔΠΚ [κύκλωσε την ανάλογη λέξη] και
βεβαιώνω επίσης, ότι έχω συζητήσει το αποτέλεσμα μαζί του. Η σχολή θα χορηγήσει το πιστοποιητικό
σύντομα.
Όν/μο εξεταστή:
Υπογραφή:
Όν/μο υποψηφίου:
Υπογραφή:
Αριθμός σεμιναρίου:
Ημερομηνία:
Όνομα πισίνας:
Βάθος πισίνας:
ο

ο

ο

Τριπλότυπο έντυπο. 1 αντίγραφο: Σχολή, 2 : Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ. 3 : Υποψήφιος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 20:
Έντυπο Εξέτασης Πιστοποιητικού Διάσωσης
Επιτηρητή Κολυμβητών με Αναπηρία (ΠΔΕΚΑ).
Για να περάσει τις εξετάσεις ο υποψήφιος πρέπει να επιδείξει ικανότητα σε κάθε μια από τις
παρακάτω δοκιμασίες. Ο εξεταστής πρέπει να σημειώσει σε όλα τα κουτάκια της αριστερής
στήλης ένα «» για να δηλώσει ικανότητα ή ένα «x» για να δηλώσει ανικανότητα. Για να
περάσει ο υποψήφιος πρέπει να έχει «» σε όλες τις ενότητες.
/x
/x

/x

Ενότητα Θεωρίας
Συμπλήρωσε το έντυπο εξέτασης με 10 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, με
τουλάχιστον 7 απαντήσεις σωστές.
Ενότητα Διάσωσης

Βαθμός
/10

Διάσωση θύματος με κώφωση με άπλωμα αντικειμένου / υδροβασία [ επέλεξε 1 από τα 2 ].
Διάσωση ατόμου με επιληπτικούς σπασμούς στην επιφάνεια του νερού
20μ ρυμούλκηση με σωματική επαφή κάτω από 20’’ (γράψε τον χρόνο δεξιά)
Χρόνος
Διάσωση αρχάριου / τραυματισμένου κολυμβητή με αυτισμό με σωστικό σωλήνα [επέλεξε 1 από τα 2].
Διάσωση ενηλίκου θύματος χωρίς χέρια και χωρίς αναπνοή από τον πυθμένα της πισίνας
Σενάριο διάσωσης δύο θυμάτων με σπαστικότητα και σύνδρομο Down
Επίδειξη εξόδου θύματος από το νερό από 1ή 2 διασώστες
Ενότητα Ανάνηψης
Έλεγχος και διάνοιξη αεραγωγών σε αναίσθητο κινδυνεύοντα (όχι ομοίωμα)
Τοποθέτηση ενηλίκου αναίσθητου θύματος (όχι ομοίωμα κούκλας) σε θέση ανάνηψης

Επίδειξη 3 λεπτών ΚΑΡΠΑ σε ομοίωμα ενήλικου θύματος πνιγμού με χρήση μάσκας τσέπης
Επίδειξη 3 λεπτών ΚΑΡΠΑ σε ομοίωμα ενήλικου θύματος καρδιακής προσβολής.
Βεβαιώνω ότι ο υποψήφιος ΠΕΡΑΣΕ/ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ στην εξέταση ΠΔΕΚΑ [κύκλωσε την ανάλογη λέξη] και
βεβαιώνω επίσης, ότι έχω συζητήσει το αποτέλεσμα μαζί του. Η σχολή θα χορηγήσει το πιστοποιητικό
σύντομα.
Όν/μο εξεταστή:
Υπογραφή:
Όν/μο υποψηφίου:
Υπογραφή:
Αριθμός σεμιναρίου:
Ημερομηνία:
Όνομα πισίνας:
Βάθος πισίνας:
ο

ο

ο

Τριπλότυπο έντυπο. 1 αντίγραφο: Σχολή, 2 : Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ. 3 : Υποψήφιος.

47

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 21:
Έντυπο Εξέτασης Διασώστη Νερού (ΔΝ).
Για να περάσει τις εξετάσεις ο υποψήφιος πρέπει να επιδείξει ικανότητα σε κάθε μια από τις
παρακάτω δοκιμασίες. Ο εξεταστής πρέπει να σημειώσει σε όλα τα κουτάκια της αριστερής
στήλης ένα «» για να δηλώσει ικανότητα ή ένα «x» για να δηλώσει ανικανότητα. Για να
περάσει ο υποψήφιος πρέπει να έχει «» σε όλες τις ενότητες.
/x

Πρακτική Εξέταση

Διάσωση με άπλωμα / πέταγμα αντικειμένου / υδροβασία [ επέλεξε 1 από τα 3 ].
Διάσωση αρχάριου κολυμβητή / τραυματισμένου κολυμβητή [επέλεξε 1 από τα 2].
Διάσωση ενηλίκου αναίσθητου θύματος από τον πυθμένα με βοήθημα (κυκλικό σωσίβιο)
Αντιμετώπιση σπονδυλικού τραυματισμού σε ρηχό νερό
Επίδειξη 2 αποκρούσεων θύματος που προσπαθεί να πιάσει τον διασώστη
Επίδειξη 2 απαλλαγών από θύμα που έχει πιάσει τον διασώστη
Επίδειξη εξόδου θύματος από το νερό από 1ή 2 διασώστες
Σενάριο επείγοντος περιστατικού
Διάσωση με ρυμούλκηση θύματος
Κολύμβηση 400μ σε χρόνο έως 9 λεπτά
Χρόνος:
50μ ρυμούλκηση με σωματική επαφή σε χρόνο έως 2 λεπτά
Χρόνος:
Βεβαιώνω ότι ο υποψήφιος ΠΕΡΑΣΕ/ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ στην εξέταση ΔΝ [κύκλωσε την ανάλογη λέξη] και
βεβαιώνω επίσης, ότι έχω συζητήσει το αποτέλεσμα μαζί του. Η σχολή θα χορηγήσει το πιστοποιητικό
σύντομα.
Όν/μο εξεταστή:
Υπογραφή:
Όν/μο υποψηφίου:
Υπογραφή:
Αριθμός σεμιναρίου:
Ημερομηνία:
Όνομα πισίνας:
Βάθος πισίνας:
ο

ο

ο

Τριπλότυπο έντυπο. 1 αντίγραφο: Σχολή, 2 : Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ. 3 : Υποψήφιος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 22:
Έντυπο Εξέτασης Επόπτη Πισίνας (ΕΠ).
Για να περάσει τις εξετάσεις ο υποψήφιος πρέπει να επιδείξει ικανότητα σε κάθε μια από τις
παρακάτω δοκιμασίες. Ο εξεταστής πρέπει να σημειώσει σε όλα τα κουτάκια της αριστερής
στήλης ένα «» για να δηλώσει ικανότητα ή ένα «x» για να δηλώσει ανικανότητα. Για να
περάσει ο υποψήφιος πρέπει να έχει «» σε όλες τις ενότητες.
/x

/x

/x

Ενότητα Θεωρίας
Συμπλήρωσε το έντυπο εξέτασης με 15 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, με
τουλάχιστον 12 απαντήσεις σωστές.
Ενότητα Διάσωσης

Βαθμός
/15

Διάσωση με άπλωμα αντικειμένου/ πέταγμα αντικειμένου / υδροβασία [ επέλεξε 1 από τα 3 ].
Διάσωση αρχάριου κολυμβητή / τραυματισμένου κολυμβητή [επέλεξε 1 από τα 2].
Διάσωση ενηλίκου αναίσθητου θύματος από τον πυθμένα της πισίνας
Αντιμετώπιση σπονδυλικού τραυματισμού σε ρηχό νερό
Επίδειξη εξόδου θύματος από το νερό από 1ή 2 διασώστες
Σενάριο επείγοντος περιστατικού
Ενότητα Ανάνηψης
Στρίψιμο θύματος από πρηνή σε ύπτια θέση (όχι ομοίωμα κούκλας)
Έλεγχος και διάνοιξη αεραγωγών σε αναίσθητο κινδυνεύοντα (όχι ομοίωμα)
Αντιμετώπιση ενηλίκου αναίσθητου θύματος που κάνει εμετό (όχι ομοίωμα κούκλας)
Δευτεροβάθμιος έλεγχος ενηλίκου αναίσθητου θύματος (όχι σε ομοίωμα)
Τοποθέτηση ενηλίκου αναίσθητου θύματος (όχι ομοίωμα κούκλας) σε θέση ανάνηψης
Αντιμετώπιση θύματος με σπονδυλικό τραυματισμό που κάνει εμετό (όχι ομοίωμα κούκλας)
Διάνοιξη αεραγωγών ενηλίκου με υποψία σπονδυλικού τραυματισμού (σε ομοίωμα κούκλας)

3 λεπτά ΚΑΡΠΑ σε ομοίωμα ενήλικου θύματος καρδιακής προσβολής /πνιγμού με μάσκα τσέπης [1 από
τα 2].
3 λεπτά ΚΑΡΠΑ σε ομοίωμα παιδιού / βρέφους [επέλεξε 1 από τα 2].
Βεβαιώνω ότι ο υποψήφιος ΠΕΡΑΣΕ/ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ στην εξέταση ΕΠ [κύκλωσε την ανάλογη λέξη] και
βεβαιώνω επίσης, ότι έχω συζητήσει το αποτέλεσμα μαζί του. Η σχολή θα χορηγήσει το πιστοποιητικό
σύντομα.
Όν/μο εξεταστή:
Υπογραφή:
Όν/μο υποψηφίου:
Υπογραφή:
Αριθμός σεμιναρίου:
Ημερομηνία:
Όνομα πισίνας:
Βάθος πισίνας:
ο

ο

ο

Τριπλότυπο έντυπο. 1 αντίγραφο: Σχολή, 2 : Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ. 3 : Υποψήφιος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 23:
Έντυπο Εξέτασης Ναυαγοσώστη Πισίνας (ΝΠ).
Για να περάσει τις εξετάσεις ο υποψήφιος πρέπει να επιδείξει ικανότητα σε κάθε μια από τις
παρακάτω δοκιμασίες. Ο εξεταστής πρέπει να σημειώσει σε όλα τα κουτάκια της αριστερής
στήλης ένα «» για να δηλώσει ικανότητα ή ένα «x» για να δηλώσει ανικανότητα. Για να
περάσει ο υποψήφιος πρέπει να έχει «» σε όλες τις ενότητες.
/x

/x

/x

Ενότητα Θεωρίας
Συμπλήρωσε το έντυπο εξέτασης με 30 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, με
τουλάχιστον 22 απαντήσεις σωστές.
Ενότητα Διάσωσης

Βαθμός
/30

Διάσωση με άπλωμα αντικειμένου/ πέταγμα αντικειμένου / υδροβασία [ επέλεξε 1 από τα 3 ].
20μ ρυμούλκηση με σωματική επαφή κάτω από 20’’ (γράψε τον χρόνο)
Χρόνος
Διάσωση αρχάριου κολυμβητή / τραυματισμένου κολυμβητή [επέλεξε 1 από τα 2].
Διάσωση ενηλίκου αναίσθητου θύματος από τον πυθμένα της πισίνας
Αντιμετώπιση σπονδυλικού τραυματισμού σε ρηχό νερό
Αντιμετώπιση σπονδυλικού τραυματισμού σε βαθύ νερό
Επίδειξη εξόδου θύματος από το νερό από 1ή 2 διασώστες
Σενάριο επείγοντος περιστατικού
Ενότητα Ανάνηψης
Στρίψιμο θύματος από πρηνή σε ύπτια θέση (όχι ομοίωμα κούκλας)
Έλεγχος και διάνοιξη αεραγωγών σε αναίσθητο κινδυνεύοντα (όχι ομοίωμα)
Αντιμετώπιση ενηλίκου αναίσθητου θύματος που κάνει εμετό (όχι ομοίωμα κούκλας)
Δευτεροβάθμιος έλεγχος ενηλίκου αναίσθητου θύματος (όχι σε ομοίωμα)
Τοποθέτηση ενηλίκου αναίσθητου θύματος (όχι ομοίωμα κούκλας) σε θέση ανάνηψης
Αντιμετώπιση θύματος με σπονδυλικό τραυματισμό που κάνει εμετό (όχι ομοίωμα κούκλας)
Διάνοιξη αεραγωγών ενηλίκου με υποψία σπονδυλικού τραυματισμού (σε ομοίωμα κούκλας)

3 λεπτά ΚΑΡΠΑ σε ομοίωμα ενήλικου θύματος καρδιακής προσβολής /πνιγμού με μάσκα τσέπης [1 από
τα 2].
3 λεπτά ΚΑΡΠΑ σε ομοίωμα παιδιού / βρέφους [επέλεξε 1 από τα 2].
Βεβαιώνω ότι ο υποψήφιος ΠΕΡΑΣΕ/ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ στην εξέταση ΝΠ [κύκλωσε την ανάλογη λέξη] και
βεβαιώνω επίσης, ότι έχω συζητήσει το αποτέλεσμα μαζί του. Η σχολή θα χορηγήσει το δίπλωμα σύντομα.
Όν/μο εξεταστή:
Υπογραφή:
Όν/μο υποψηφίου:
Υπογραφή:
Αριθμός σεμιναρίου:
Ημερομηνία:
Όνομα πισίνας:
Βάθος πισίνας:
ο

ο

ο

Τριπλότυπο έντυπο. 1 αντίγραφο: Σχολή, 2 : Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ. 3 : Υποψήφιος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24:
Έντυπο Εξέτασης Ναυαγοσώστη Υδροψυχαγωγικού Πάρκου (ΝΥΠ).
Για να περάσει τις εξετάσεις ο υποψήφιος πρέπει να επιδείξει ικανότητα σε κάθε μια από τις
παρακάτω δοκιμασίες. Ο εξεταστής πρέπει να σημειώσει σε όλα τα κουτάκια της αριστερής
στήλης ένα «» για να δηλώσει ικανότητα ή ένα «x» για να δηλώσει ανικανότητα. Για να
περάσει ο υποψήφιος πρέπει να έχει «» σε όλες τις ενότητες.
/x

/x

/x

Ενότητα Θεωρίας
Συμπλήρωσε το έντυπο εξέτασης με 30 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, με
τουλάχιστον 22 απαντήσεις σωστές.
Ενότητα Διάσωσης

Βαθμός
/30

Διάσωση με άπλωμα αντικειμένου/ πέταγμα αντικειμένου / υδροβασία [ επέλεξε 1 από τα 3 ].
20μ ρυμούλκηση με σωματική επαφή κάτω από 20’’ (γράψε τον χρόνο)
Χρόνος
Διάσωση αρχάριου κολυμβητή / τραυματισμένου κολυμβητή [επέλεξε 1 από τα 2].
Διάσωση ενηλίκου αναίσθητου θύματος από τον πυθμένα της πισίνας
Αντιμετώπιση σπονδυλικού τραυματισμού σε ρηχό νερό
Αντιμετώπιση σπονδυλικού τραυματισμού σε βαθύ νερό
Επίδειξη εξόδου θύματος από το νερό από 1 ή 2 διασώστες
Σενάριο επείγοντος περιστατικού
Ενότητα Ανάνηψης
Στρίψιμο θύματος από πρηνή σε ύπτια θέση (όχι ομοίωμα κούκλας)
Έλεγχος και διάνοιξη αεραγωγών σε αναίσθητο κινδυνεύοντα (όχι ομοίωμα)
Αντιμετώπιση ενηλίκου αναίσθητου θύματος που κάνει εμετό (όχι ομοίωμα κούκλας)
Δευτεροβάθμιος έλεγχος ενηλίκου αναίσθητου θύματος (όχι σε ομοίωμα)
Τοποθέτηση ενηλίκου αναίσθητου θύματος (όχι ομοίωμα κούκλας) σε θέση ανάνηψης
Αντιμετώπιση θύματος με σπονδυλικό τραυματισμό που κάνει εμετό (όχι ομοίωμα κούκλας)
Διάνοιξη αεραγωγών ενηλίκου με υποψία σπονδυλικού τραυματισμού (σε ομοίωμα κούκλας)

3 λεπτά ΚΑΡΠΑ σε ομοίωμα ενήλικου θύματος καρδιακής προσβολής /πνιγμού με μάσκα τσέπης [1 από
τα 2].
3 λεπτά ΚΑΡΠΑ σε ομοίωμα παιδιού / βρέφους [επέλεξε 1 από τα 2].
Βεβαιώνω ότι ο υποψήφιος ΠΕΡΑΣΕ/ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ στην εξέταση ΝΥΠ [κύκλωσε την ανάλογη λέξη] και
βεβαιώνω επίσης, ότι έχω συζητήσει το αποτέλεσμα μαζί του. Η σχολή θα χορηγήσει το δίπλωμα σύντομα.
Όν/μο εξεταστή:
Υπογραφή:
Όν/μο υποψηφίου:
Υπογραφή:
Αριθμός σεμιναρίου:
Ημερομηνία:
Όνομα πισίνας:
Βάθος πισίνας:
ο

ο

ο

Τριπλότυπο έντυπο. 1 αντίγραφο: Σχολή, 2 : Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ. 3 : Υποψήφιος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 25:
Έντυπο Εξέτασης Ναυαγοσώστη Λίμνης (ΝΛ).
Για να περάσει τις εξετάσεις ο υποψήφιος πρέπει να επιδείξει ικανότητα σε κάθε μια από τις
παρακάτω δοκιμασίες. Ο εξεταστής πρέπει να σημειώσει σε όλα τα κουτάκια της αριστερής
στήλης ένα «» για να δηλώσει ικανότητα ή ένα «x» για να δηλώσει ανικανότητα. Για να
περάσει ο υποψήφιος πρέπει να έχει «» σε όλες τις ενότητες.
/x

/x

/x

Ενότητα Θεωρίας
Συμπλήρωσε το έντυπο εξέτασης με 30 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, με
τουλάχιστον 22 απαντήσεις σωστές.
Ενότητα Διάσωσης

Βαθμός
/30

Διάσωση με άπλωμα αντικειμένου/ πέταγμα αντικειμένου / υδροβασία [ επέλεξε 1 από τα 3 ].
50μ ρυμούλκηση με σωματική επαφή έως 2 λεπτά (γράψε τον χρόνο)
Χρόνος
Διάσωση αρχάριου/τραυματισμένου κολυμβητή με σωστικό σωλήνα [επέλεξε 1 από τα 2].
50μ προσέγγιση-50μ διάσωση αρχάριου ενηλίκου με αισθήσεις με σωστική σανίδα
Διάσωση ενηλίκου αναίσθητου θύματος από τον πυθμένα με βοήθημα (σωστικό σωλήνα)
Αντιμετώπιση σπονδυλικού τραυματισμού σε ρηχό νερό
Αντιμετώπιση σπονδυλικού τραυματισμού σε βαθύ νερό
Σενάριο επείγοντος περιστατικού
Ενότητα Ανάνηψης
Στρίψιμο θύματος από πρηνή σε ύπτια θέση (όχι σε ομοίωμα κούκλας)
Έλεγχος και διάνοιξη αεραγωγών σε αναίσθητο κινδυνεύοντα (όχι σε ομοίωμα κούκλας)
Αντιμετώπιση ενηλίκου αναίσθητου θύματος που κάνει εμετό (όχι σε ομοίωμα κούκλας)
Δευτεροβάθμιος έλεγχος ενηλίκου αναίσθητου θύματος (όχι σε ομοίωμα κούκλας)
Τοποθέτηση ενηλίκου αναίσθητου θύματος (όχι σε ομοίωμα κούκλας) σε θέση ανάνηψης
Αντιμετώπιση θύματος με σπονδυλικό τραυματισμό και εμετό (όχι σε ομοίωμα κούκλας)
Διάνοιξη αεραγωγών ενηλίκου με υποψία σπονδυλικού τραυματισμού (ομοίωμα κούκλας)

3 λεπτά ΚΑΡΠΑ σε ομοίωμα ενήλικου με καρδιακή προσβολή/πνιγμό με μάσκα τσέπης [1 από τα 2].
3 λεπτά ΚΑΡΠΑ σε ομοίωμα παιδιού / βρέφους [επέλεξε 1 από τα 2].
Βεβαιώνω ότι ο υποψήφιος ΠΕΡΑΣΕ/ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ στην εξέταση ΝΕΥ [κύκλωσε την ανάλογη λέξη] και
βεβαιώνω επίσης, ότι έχω συζητήσει το αποτέλεσμα μαζί του. Η σχολή θα χορηγήσει το δίπλωμα σύντομα.
Όν/μο εξεταστή:
Υπογραφή:
Όν/μο υποψηφίου:
Υπογραφή:
Αριθμός σεμιναρίου:
Ημερομηνία:
Όνομα πισίνας:
Βάθος πισίνας:
ο

ο

ο

Τριπλότυπο έντυπο. 1 αντίγραφο: Σχολή, 2 : Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ. 3 : Υποψήφιος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 26:
Έντυπο Εξέτασης Αρχηγού Ναυαγοσωστών (ΑΝ).
Για να περάσει τις εξετάσεις ο υποψήφιος πρέπει να επιδείξει ικανότητα σε κάθε μια από τις
παρακάτω δοκιμασίες. Ο εξεταστής πρέπει να σημειώσει σε όλα τα κουτάκια της αριστερής
στήλης ένα «» για να δηλώσει ικανότητα ή ένα «x» για να δηλώσει ανικανότητα. Για να
περάσει ο υποψήφιος πρέπει να έχει «» σε όλες τις ενότητες.
/x
/x

Ενότητα Θεωρίας
Συμπλήρωσε το έντυπο εξέτασης με 20 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, με
τουλάχιστον 16 απαντήσεις σωστές.
Ενότητα Διάσωσης

/x

Συντονισμός 2-μελούς ναυαγοσωστικής ομάδας που έχει να αντιμετωπίσει 2 επείγοντα περιστατικά στο
νερό
Σενάριο επίλυσης προβλήματος μεταξύ των μελών της ναυαγοσωστικής ομάδας
Σενάριο λεκτικής διένεξης με δύστροπο λουόμενο
Ενότητα Ανάνηψης

Βαθμός
/20

Συντονισμός 2-μελούς ναυαγοσωστικής ομάδας που προσφέρει πρώτη βοήθεια σε 2 άτομα
Συντονισμός 4-μελούς ναυαγοσωστικής ομάδας που προσφέρει πρώτη βοήθεια σε 6 άτομα
/x Προαπαιτούμενα
Κάτοχος Βεβαίωσης Παρακολούθησης Προπονητή Αθλητικής Ναυαγοσωστικής
Βεβαιώνω ότι ο υποψήφιος ΠΕΡΑΣΕ/ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ στην εξέταση ΑΝ [κύκλωσε την ανάλογη λέξη] και
βεβαιώνω επίσης, ότι έχω συζητήσει το αποτέλεσμα μαζί του. Η σχολή θα χορηγήσει το δίπλωμα σύντομα.
Όν/μο εξεταστή:
Υπογραφή:
Όν/μο υποψηφίου:
Υπογραφή:
Αριθμός σεμιναρίου:
Ημερομηνία:
Όνομα πισίνας:
Βάθος πισίνας:
ο

ο

ο

Τριπλότυπο έντυπο. 1 αντίγραφο: Σχολή, 2 : Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ. 3 : Υποψήφιος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 27:
Έντυπο Εξέτασης Διαχείρισης Τραυματισμένης Σπονδυλικής Στήλης (ΔΤΣΣ).
Για να περάσει τις εξετάσεις ο υποψήφιος πρέπει να επιδείξει ικανότητα σε κάθε μια από τις
παρακάτω δοκιμασίες. Ο εξεταστής πρέπει να σημειώσει σε όλα τα κουτάκια της αριστερής
στήλης ένα «» για να δηλώσει ικανότητα ή ένα «x» για να δηλώσει ανικανότητα. Για να
περάσει ο υποψήφιος πρέπει να έχει «» σε όλες τις ενότητες.
/x
Πρακτικό μέρος - Πισίνα
Στρίψιμο από πρηνή σε ύπτια θέση
Σταθεροποίηση κινδυνεύοντος
Τοποθέτηση αυχενικού κολάρου
Τοποθέτηση σπονδυλικού φορείου
Τοποθέτηση σταθεροποιητή κεφαλής
Τοποθέτηση ιμάντων
Μετακίνηση στην πισίνα
Έξοδος από την πισίνα
Φροντίδα
Ο υποψήφιος ΠΕΡΑΣΕ/ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ στην εξέταση με 2-, 3-, 4-, ή 5-μελή ναυαγοσωστική ομάδα*
Διαχείριση Κατάγματος Κινδυνεύοντος στο Έδαφος σε Ύπτια Θέση [Συμπλήρωσε αν
/x
εξετάστηκε]
Ευθυγράμμιση κινδυνεύοντος
Τοποθέτηση αυχενικού κολάρου
Τοποθέτηση σπονδυλικού φορείου
Τοποθέτηση σταθεροποιητή κεφαλής
«Δέσιμο» κινδυνεύοντος πάνω στο φορείο
Φροντίδα
Ο υποψήφιος ΠΕΡΑΣΕ/ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ στην εξέταση με 5-μελή ναυαγοσωστική ομάδα*
/x
Διαχείριση Κατάγματος σε Όρθια Θέση
Ευθυγράμμιση κινδυνεύοντος
Τοποθέτηση αυχενικού κολάρου
Τοποθέτηση σπονδυλικού φορείου
Προσαρμογή σώματος του κινδυνεύοντος σε ευθεία θέση
Τοποθέτηση σταθεροποιητή κεφαλής
«Δέσιμο» κινδυνεύοντος στο σπονδυλικό φορείο
Φροντίδα
Ο υποψήφιος ΠΕΡΑΣΕ/ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ στην εξέταση με 2-μελή ή 5-μελή ναυαγοσωστική ομάδα*
Βεβαιώνω ότι ο υποψήφιος ΠΕΡΑΣΕ/ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ στην εξέταση ΔΤΣΣ [κύκλωσε την ανάλογη λέξη]
και βεβαιώνω επίσης, ότι έχω συζητήσει το αποτέλεσμα μαζί του. Η σχολή θα χορηγήσει το
πιστοποιητικό σύντομα.
Όν/μο εξεταστή:
Υπογραφή:
Όν/μο υποψηφίου:
Υπογραφή:
Αριθμός σεμιναρίου:
Ημερομηνία:
Όνομα πισίνας:
Βάθος πισίνας:
ο

ο

ο

Τριπλότυπο έντυπο. 1 αντίγραφο: Σχολή, 2 : Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ. 3 : Υποψήφιος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 28:
Έντυπο Εξέτασης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδισμού (AEA).
Οι κινήσεις του υποψηφίου πρέπει να είναι ασφαλείς, ταχείς και αποτελεσματικές για να
θεωρηθεί ικανός. Ο εξεταστής πρέπει να καθορίσει την ικανότητα με γραπτά σχόλια στο
αντίστοιχο κουτί και να σημειώσει «» στην αριστερή στήλη ή «x» σε περίπτωση που
απαιτείται επανεκπαίδευση. Αν ο υποψήφιος εκτελέσει την πρακτική δοκιμασία με
διαφορετική σειρά ή παραλείψει κάποιο στάδιο, ο εξεταστής μπορεί να υποβάλει προφορικές
ερωτήσεις για να διαπιστώσει τις γνώσεις του. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει «» σε όλες τις
ενότητες για να περάσει τις εξετάσεις. Αν ο υποψήφιος αποτύχει, να αιτιολογηθεί με σχόλια.
/x

Δοκιμασία
Σχόλια
Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση ενηλίκου
Εκτέλεσε αποτελεσματικά τις διαδικασίες χρήσης ενός
ΑΕΑ (και χορήγηση οξυγόνου όπου απαιτείται) ως
επικεφαλής ομάδας για (1) θύμα στο οποίο απαιτείται η
χρήση ηλεκτροσόκ ή για (2) θύμα στο οποίο δεν
απαιτείται η χρήση ηλεκτροσόκ.
Εκτέλεσε αποτελεσματικά τις διαδικασίες χρήσης ενός
ΑΕΑ (και χορήγηση οξυγόνου όπου απαιτείται) ως μόνος
χειριστής για (1) θύμα στο οποίο απαιτείται η χρήση
ηλεκτροσόκ ή για (2) θύμα στο οποίο δεν απαιτείται η
χρήση ηλεκτροσόκ.
Σενάριο άγνωστο στον υποψήφιο με την χρήση ΑΕΑ και
μια από τις παραπάνω επιλογές.
Βεβαιώνω ότι ο υποψήφιος ΠΕΡΑΣΕ/ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ στην εξέταση ΑΕΑ [κύκλωσε την ανάλογη
λέξη] και βεβαιώνω επίσης, ότι έχω συζητήσει το αποτέλεσμα μαζί του. Η σχολή θα χορηγήσει το
πιστοποιητικό σύντομα.
Όν/μο εξεταστή:
Υπογραφή:
Όν/μο υποψηφίου:
Υπογραφή:
Αριθμός σεμιναρίου:
Ημερομηνία:
Όνομα πισίνας:
Βάθος πισίνας:
ο

ο

ο

Τριπλότυπο έντυπο. 1 αντίγραφο: Σχολή, 2 : Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ. 3 : Υποψήφιος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 29:
Έντυπο Εξέτασης Εκπαιδευτή Ναυαγοσωστών Πισίνας/Υδροψυχαγωγικού Πάρκου (Ε-ΝΠΥΠ), Εκπαιδευτή
Ναυαγοσωστών Λίμνης (Ε-ΝΛ), Εκπαιδευτή Πρώτης Βοήθειας (ΕΠΒ), Εκπαιδευτή Αυτόματου Εξωτερικού
Απινιδισμού (Ε-ΑΕΑ), Εκπαιδευτή Διάσωσης Νερού (Ε-ΔΝ), Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών Ναυαγοσωστών
Πισίνας/Υδροψυχαγωγικού Πάρκου (EE-NΠΥΠ) Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών Ναυαγοσωστών Λίμνης (ΕΕ-ΝΛ),
Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών Πρώτης Βοήθειας (ΕΕ-ΠΒ), Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών Αυτόματου Εξωτερικού
Απινιδισμού (ΕΕ-ΑΕΑ), Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών Διαχείρισης Τραυματισμένης Σπονδυλικής Στήλης (ΕΕΔΤΣΣ).
Ο υποψήφιος που θα πάρει 1 φορά «1=επανεκπαίδευση» ή 2 φορές «2=απαιτείται περισσότερη
πρακτική» στην ίδια ενότητα, θα πρέπει να επανεξεταστεί σε ολόκληρη την συγκεκριμένη ενότητα.
1=ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2=ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 3=ΑΠΟΔΕΚΤΟ 4= ΚΑΛΟ
Διδακτική στην πισίνα
Ενδυμασία, Φωνή, Στάση
Σχεδιασμός-Προετοιμασία
Ασφάλεια/ Πειθαρχία
Εισαγωγή/ Προθέρμανση
Ομαδοποίηση
Επίδειξη
Προοδευτική διδασκαλία
Εντοπισμός/ διόρθωση λαθών
Τοποθέτηση δασκάλου στον χώρο
Συμμετοχή τάξης και βελτίωση
Διδακτική Ανάνηψης (μόνο για ΕΝ, ΕΠΒ, Ε-ΑΕΑ)
Ενδυμασία, Φωνή, Στάση
Σχεδιασμός-Προετοιμασία
Ασφάλεια/ Πειθαρχία
Εισαγωγή/ Προθέρμανση
Ομαδοποίηση
Επίδειξη
Προοδευτική διδασκαλία

Σχόλια

Βαθμός

Εντοπισμός/ διόρθωση λαθών
Τοποθέτηση δασκάλου στον χώρο
Επίλυση αποριών
Συμμετοχή τάξης και βελτίωση
Διδακτική Θεωρίας
Ενδυμασία, Φωνή, Στάση
Σχεδιασμός -Προετοιμασία
Εισαγωγή-Εξηγήσεις
Χρήση μέσων διδασκαλίας
Επίπεδο διδασκαλίας
Επίπεδο γνώσεων
Τοποθέτηση δασκάλου στο χώρο
Ερωτο-απαντήσεις
Συμμετοχή τάξης
Εξέταση
Προετοιμασία υποψηφίων
Προετοιμασία θυμάτων
Τοποθέτηση εξεταστή στον χώρο
Βαθμολόγηση (σχόλια)
Βαθμολόγηση (σκορ)
Συμπλήρωση εντύπων
Βεβαιώνω ότι ο υποψήφιος ΠΕΡΑΣΕ/ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ στην εξέταση Ε-ΝΠΥΠ, Ε-ΝΛ, ΕΠΒ, Ε-ΑΕΑ, Ε-ΔΝ, EE-NΠΥΠ, ΕΕ-ΝΛ, ΕΕ-ΠΒ, ΕΕΑΕΑ, ΕΕ-ΔΤΣΣ [κύκλωσε: ανάλογη λέξη -είδος σεμιναρίου] και βεβαιώνω επίσης, ότι έχω συζητήσει το αποτέλεσμα μαζί του. Η
σχολή θα χορηγήσει το δίπλωμα σύντομα.
Όν/μο εξεταστή:

Υπογραφή:

Όν/μο υποψηφίου:

Υπογραφή:

Αριθμός σεμιναρίου:

Ημερομηνία:

Όνομα πισίνας:

Βάθος πισίνας:
ο

ο

ο

Τριπλότυπο έντυπο. 1 αντίγραφο: Σχολή, 2 : Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ. 3 : Υποψήφιος.

56

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 30:
Έντυπο Δήλωσης Διεξαγωγής Γραπτής και Πρακτικής Δοκιμασίας.
Είδος Εκπαίδευσης [κύκλωσε ανάλογα]:
(1) ΠΒ, (2) ΒΥΖ, (3) ΔΝ, (4) ΠΔΠΚ, (5) ΠΔΕΚΑ, (6) Άλλο πιστοποιητικό/δίπλωμα (βλ. άρθρο 4,
παρ. 1.19), (7) ΕΠ, (8) ΝΠ, (9) ΝΥΠ, (10) ΝΛ, (11) ΑΝ, (12) ΔΤΣΣ, (13) ΑΕΑ, (14) Ε-ΝΠΥΠ, (15) ΕΝΛ, (16) Ε-ΠΒ, (17) Ε-ΑΕΑ, (18) Ε-ΔΝ, (19) ΕΕ-ΝΠΥΠ, (20) ΕΕ-ΝΛ, (21) ΕΕ-ΠΒ, (22) ΕΕ-ΑΕΑ, (23) ΕΕΔΤΣΣ.
Τόπος Εξέτασης:
Ημ/νία Εξέτασης:
Ώρα Εξέτασης:
ΗΗ/ΜΜ/ΕΤΟΣ
00:00
2
Όνομα- Επώνυμο Εκπαιδευτή:
Αρ. Μητρώου: 114051974
1
Όνομα- Επώνυμο Εξεταστή:
Αρ. Μητρώου: 226011980
Α/Α
Όνομα- Επώνυμο Υποψηφίων:
Αρ. Αστ. Ταυτότητας
Τηλέφωνο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Αποστέλλεται στο Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ με email 7 μέρες πριν την εξέταση.

Σημείωση 1: Ο εξεταστής πρέπει να είναι διαφορετικός από τον εκπαιδευτή. Σε περίπτωση που
είναι αδύνατη η εξέταση από εξεταστή της ίδιας σχολής ναυαγοσωστικής, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί εξεταστής άλλης σχολής ναυαγοσωστικής, με την προϋπόθεση ότι είναι (α)
εγγεγραμμένος σε αυτήν ως εκπαιδευτής ή εκπαιδευτής εκπαιδευτών στο εν λόγω γνωστικό
αντικείμενο και (β) το όνομά του είναι δηλωμένο στο Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ ως
εκπαιδευτικό προσωπικό της συγκεκριμένης σχολής.
Σημείωση 2: Το πρώτο ψηφίο του αριθμού μητρώου δηλώνει τον αύξοντα αριθμό που του δίνει
η σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης (πχ 1). Τα υπόλοιπα 8 ψηφία δηλώνουν την ημερομηνία
γέννησης του εκπαιδευτή και του εξεταστή (πχ 14/05/1974).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 31:
Πίνακας Εκτίμησης Κινδύνου Λουτρικών Εγκαταστάσεων.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ:1
ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Καταστροφική
Κρίσιμη
Μέτρια
Αμελητέα

1
2
3
4

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Συχνή
Πιθανή
Περιστασιακή Σπάνια Απίθανη
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Εξαιρετικά Υψηλή
Υψηλή
Μέτρια
Χαμηλή

2

ΔΡΑΣΗ:

Σημείωση 1: Συμπλήρωσε το κενό με ένα κίνδυνο που μπορεί να υπάρξει στην λουτρική
εγκατάσταση (πχ πνιγμός, έγκαυμα, κάταγμα αυχένα, εγκεφαλικό επεισόδιο κτλ). Επανέλαβε
την ίδια διαδικασία αξιολόγησης χρησιμοποιώντας τον πίνακα για όλους τους κινδύνους που
περιλαμβάνονται στο ΣΕΔ της λουτρικής εγκατάστασης.
Σημείωση 2: Συμπλήρωσε το κενό με τη δράση που προτίθεσαι να λάβεις προκειμένου να
αποτρέψεις τον συγκεκριμένο κίνδυνο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 32:
Θεματικές ενότητες που πρέπει να καλύπτονται κατά το ελάχιστο στο εκπαιδευτικό σύγγραμμα
που (α) θα διανέμουν δωρεάν οι ναυαγοσωστικές σχολές στους υποψηφίους τους και (β) θα
διατίθεται σε κάθε λουτρικό χώρο ως μέρος των ΓΔΛ.
Ιστορία πνιγμού, ανάνηψης, απινίδωσης, ναυαγοσωστικής. Παθοφυσιολογία και επιδημιολογία
του πνιγμού στην Ελλάδα. Επιπλοκές του πνιγμού από απόπειρα αυτοκτονίας για τον διασώστη.
Μοντέλα πρόληψης και διάσωσης (Ενστικτώδης Αντίδραση Πνιγμού. Ο παράγοντας RID στην
προστασία επιτήρησης λουομένων. Η 5-λεπτη στρατηγική σαρώματος. Ο κανόνας προστασίας
10/20. C-Ζώνες. Το μοντέλο 4W του πνιγμού. Ζώνες προσέγγισης του θύματος. Κατηγορίες
λουομένων. Έλεγχος ναυαγοσωστών κάθε ½ ώρα). Ατυχήματα, τραυματισμοί και μέτρα
ασφαλείας για κάθε λουτρικό χώρο, αθλήματα πισίνας, σπορ και δραστηριότητες νερού για
τυπικό πληθυσμό και άτομα με αναπηρία. Πρώτη βοήθεια. Τεχνικές διάσωσης, μέτρα
ασφαλείας για αναψυχή, αθλητικές και ναυταθλητικές δραστηριότητες. Βασική υποστήριξη
ζωής και αυτόματος εξωτερικός απινιδισμός. Διαχείριση τραυματισμένης σπονδυλικής στήλης.
Τεχνικές αυτοάμυνας ναυαγοσώστη για επιθετικό λουόμενο. Ηγεσία και διοίκηση
ναυαγοσωστικής ομάδας. Τα χαρακτηριστικά του άγρυπνου ναυαγοσώστη. Ναυαγοσωστικός
εξοπλισμός. Οδηγός πρώτης βοήθειας σε φορητό τηλέφωνο ως σύστημα διάσωσης.
Ναυαγοσωστική κάλυψη αθλητικών διοργανώσεων. Ο εθελοντισμός στη ναυαγοσωστική και
στη διαχείριση κρίσεων. Το νομικό πλαίσιο της ναυαγοσωστικής στην Ελλάδα. Διαδικασίες
εντοπισμού παιδικής κακοποίησης στους λουτρικούς χώρους. Πολιτική προστασίας και
πρόληψη βυθίσεων παιδιών σε οικιακές πισίνες. Ο ρόλος των Υπηρεσιών Άμεσης Βοήθειας στη
διάσωση. Συνεργασία πυροσβέστη, διασώστη, επαγγελματία αναψυχής, ναυαγοσώστη. Μέσα
επικοινωνίας. Διαφορές ναυαγοσωστών-διασωστών. Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης για
κεραυνό/αστραπή σε λουτρικούς χώρους. Προστασία του δέρματος από καρκίνο/ακτινοβολία.
Χαρακτηριστικά του ναυαγοσωστικού επαγγέλματος. Η εκπαίδευση της διάσωσης και της
πρόληψης των πνιγμών στο σχολείο. Προπονητική, ανατροφοδότηση, νοερή προπόνηση στη
ναυαγοσωστική. Μετατραυματική αγχώδης διαταραχή και επιπτώσεις από θάνατο
ναυαγοσώστη ή λουομένου. Ο πνιγμός ως αποτέλεσμα ριψοκίνδυνης συμπεριφοράς. Παροχή
πρώτης βοήθειας και φροντίδας σε πάσχοντα με επιθανάτια εμπειρία. Διαχείριση του κινδύνου
της κόπωσης. Καταγεγραμμένα αληθινά επείγοντα περιστατικά γύρω από το νερό. Μέθοδοι
διδασκαλίας. Η χρήση των τεχνικών υποκριτικής στη διδασκαλία.

Άρθρο 12
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς του παρόντος, αρχίζει δώδεκα (12) μήνες, από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, ………………. 2015.
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