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ΠΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΠΞΣ Ξ
ΞΔΗΓΞΣ
Γυξαριστούμε που κατεβάσατε αυτό τον Νδηγό.
Για να ενγαοπεί κάμοιοξ τξ ναραγοοώοπηξ οε
μανακία και μιοίνα, αμαιπείπαι να έξει κάμοια
μιοπομοίηοη αμό οργκεκνιμένο αναγντνιομένο
ςονέα.
Ιπον ούνπομο αρπό Νδηγό θα ανακύοορμε πην
διαδικαοία μορ θα μνέμει να ακοκορθήοει
κάμοιοξ μνοκειμένορ να εςοδιαοπεί με πα
αμαναίπηπα έγγναςα και δικαιοκογηπικά για να
μμονεί νόμιμα να αοκήοει πο εμάγγεκμα πορ
«ναραγοοώοπη» οε μιοίνα και οε μανακία.
Κακή ανάγντοη.
Εεοκόγος Γμμμανουηκίδης
Πμεύθρνοξ Θνογνάμμαποξ
Μαραγοοτοπική Ιξοκή Λακεδονίαξ
Lifeguard.gr

“Being a lifeguard is not a
summer job, it's a lifelong
commitment”
–Anonymous

1. Ναυαγοσώστης Πισίνας – Επόπτης Ασφαλείας
Για να ενγαοπεί κάμοιοξ τξ «ναραγοοώοπηξ» οε κοκρμβηπική δελαμενή θα
μνέμει να έξει δίμκτμα ή οξεπικό μιοπομοιηπικό, αμό ςονέα ιδιτπικό ή
δημόοιο, αμό πο ομοίο να μνοκύμπει όπι είναι καπακκήκτξ εκμαιδερμένοξ οπην
μανοξή μνώπτν βοηθειών και οπην μανοξή βοήθειαξ και διάοτοηξ
κοκρμβηπών.
Έξονπαξ πην βεβαίτοη αρπή, θετνείπαι, όξι ναραγοοώοπηξ, ακκά βάοη πηξ
Γκκηνικήξ νομοθεοίαξ μενί κοκρμβηπικών δελαμενών, (ΠΘΝΠΞΓΙΚΗ ΑΘΝΚΑΙΗ:
Γ1/443/1973 (ΚΓΚ 87/Β/24-1-73). Θενί κοκρμβηπικών δελαμενών μεπά
οδηγιών καπαοκερήξ και κειπορνγίαξ αρπών. ) ΓΠΝΠΟΗΣ ΑΣΦΑΖΓΙΑΣ.
Νι ανμοδιόπηπεξ πορ εκπόξ πτν άκκτν, είναι να εμιβάκει οπορξ κορόμενορξ
πορξ κανόναξ αοςακείαξ, ργιεινήξ και κακήξ ορμμενιςονάξ.
Για να γίνει κοιμόν κάμοιοξ Γμόμπηξ Αοςακείαξ κοκρμβηπικήξ Δελαμενήξ,
ανκεί να μανακοκορθήοει έναν κύκκο μαθημάπτν, θετνηπικών, μνακπικών και
Α Βοηθειών και να έξει πο ανάκογο "ξανπί" .
Βάοη πηξ νομοθεοίαξ πο οργκεκνιμένο έγγναςο, δεν έξει όνιο ηκικίαξ ή
ημενομηνία κήληξ, όμτξ εμίοηξ δεν αμαιπείπαι ανανέτοη πτν γνώοετν και
ικανοπήπτν πορ καπόξορ, κάπι μορ ιοξύει οε όκο πον ρμόκοιμο κόομο .
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2. Ναυαγοσώστης Εάλασσας (ή παραλίας)
Για να θετνηθεί κάμοιοξ «Μαραγοοώοπηξ» και να μμονεί νόμιμα, να αοκήοει πο
εμάγγεκμα πορ ναραγοοώοπη, θα μνέμει να είναι εςοδιαομένοξ με πην «Άδεια
Μαυαγοσώστη» οε ιοξύ, πην ομοία «άδεια» εκδίδει η Ζιμενική Ανξή (ΠΞΝΓΔΞΙΚΝ
ΔΙΑΟΑΓΛΑ ΠΠ’ ΑΞΙΕΛ. 31/2018).
Γμίοηξ οι ρμοσήςιοι μνέμει να έξορν εςοδιαοθεί και με άδεια ξεινιοπή
παξρμκόορ οκάςορξ, για να μανακάβορν πην Άδεια Μαραγοοώοπη.
Για να εφοδιαστεί ο ρμοσήςιοξ ναραγοοώοπηξ με πην άδεια αρπή θα μνέμει να
είναι αμόςοιποξ οξοκήξ ναραγοοτοπικήξ εκμαίδεροηξ και να καπαθέοει οπην
Ζιμενική ανξή μορ θα διενενγήοει πιξ ελεπάοειξ για πην αμόκπηοη άδεια
ναραγοοώοπη, πα μανακάπτ αμαναίπηπα δικαιοκογηπικά.
1) Θιοπομοιηπικό ομορδών αμό νομίμτξ κειπορνγούοα οξοκή ναραγοοτοπικήξ
εκμαίδεροηξ ή μιοπομοιηπικό ομορδών ειδικόπηπαξ ναραγοοώοπη, εκδοθέν
αμό πο Κένπνο Γμαγγεκμαπικήξ Καπάνπιοηξ πηξ Ιξοκήξ Πμοβνρξίτν
Καπαοπνοςών πορ Θοκεμικού Μαρπικού, ανελανπήπτξ ξνόνορ έκδοοηξ αρπού.
2) Κτποανπίγναςο δεκπίορ παρπόπηπαξ ή άκκορ παρπομοιηπικού εγγνάςορ. Ν
ενδιαςενόμενοξ μνέμει είναι Έκκηναξ ρμήκοοξ ή ρμήκοοξ άκκορ κνάπορξ μέκορξ πηξ Γρντμαοκήξ Έντοηξ ή δικαιούξοξ άοκηοηξ πορ οξεπικού
εμαγγέκμαποξ οπην Γκκάδα και να έξει ορμμκηνώοει πο δέκαπο όγδοο (18)
έποξ πηξ ηκικίαξ πορ. Για πον ρμοκογιομό πηξ ηκικίαξ καμβάνεπαι ρμόση η
ημενομηνία γέννηοηξ.
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3) Πμεύθρνη Δήκτοη πορ ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με πο ακόκορθο μενιεξόμενο:
«1. Δεν διώκομαι τξ ςργόδικοξ ή ςργόμοινοξ. 2. Δεν έξτ καπαδικαοθεί
αμεπάκκηπα ή πεκεοίδικα για ανθντμοκπονία αμό μνόθεοη, καπαοκομεία,
κηοπεία, κκομή, ρμελαίνεοη, δόκια ξνεοκομία, καθνεμμονία, ςονοδιαςργή,
δτνοδοκία, δτνοκησία, μαναξάναλη, μκαοπογναςία, αμιοπία, αμάπη, εκβίαοη,
ορκοςανπική δροςήμιοη, έγκκημα καπά πηξ γενεπήοιαξ εκερθενίαξ,
οικονομική εκμεπάκκεροη πηξ γενεπήοιαξ ζτήξ, μανάβαοη πορ νόμορ μενί
νανκτπικών και μενί μεοαζόνπτν, μανάνομη ακιεία με ξνήοη εκνηκπικών ή
ξημικών ή ςρπικών ρκών ή οροκερών μορ μανάγορν ηκεκπνικέξ εκκενώοειξ,
μανάβαοη πορ α.ν. 192/1936 και οε ομοιαδήμοπε μοινή με πην ομοία
καπαγνώοθηκε έοπτ και μενική αμοοπένηοη πτν μοκιπικών δικαιτμάπτν ή
έξτ καπαδικαοπεί και έξει μανέκθει μενπαεπία για πα μκημμεκήμαπα ή
δεκαεπία για πα κακορνγήμαπα».
4) Θιοπομοιηπικά ή βεβαιώοειξ ιαπνών ειδικόπηπαξ χυξιάτρου, δερματοκόγου,
παθοκόγου και καρδιοκόγου, ιδιτπών ή αμό δημόοια νοοοκομεία, αμό πα/πιξ
ομοία/εξ να μνοκύμπει όπι ο ενδιαςενόμενοξ είναι σρξικά ργιήξ, δεν μάοξει αμό
μεπαδοπική αοθένεια και είναι ικανόξ αμό ιαπνικήξ άμοσηξ να αοκήοει πο
εμάγγεκμα πορ ναραγοοώοπη.
5) Ονειξ (3) μνόοςαπεξ έγξντμεξ ςτπογναςίεξ, πύμορ παρπόπηπαξ.
6) Κτποανπίγναςο άδειαξ ξεινιοπή παξρμκόορ οκάςορξ οε ιοξύ. Οο δικαιοκογηπικό
αρπό ρμοβάκκεπαι μετά πην εμιπρξία οπιξ θετνηπικέξ και μνακπικέξ ελεπάοειξ,
για πη ξονήγηοη πηξ Άδειαξ Μαραγοοώοπη.
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Οο δικαιοκογητικό Μο 1 - μιοπομοιηπικό ομορδών (μπρξίορ ναραγοοώοπη) μμονεί
κάμοιοξ να πο μάνει αμό οξοκή Γκμαίδεροηξ Μαραγοοτοπών μορ κειπορνγεί με
άδεια αμό πο Ζιμενανξείο και η άδεια είναι οε ιοξύ.
Ιπη οξοκή Γκμαίδεροηξ Μαραγοοτοπών, ο ρμοσήςιοξ θα μνέμει να
μανακοκορθήοει εκμαιδερπικό κύκκο ομορδών, ορνοκικήξ διάνκειαξ 75
πορκάξιοπον εκμαιδερπικών τνών, οι ομοίεξ καπανέμονπαι, οε θετνηπική
διδαοκακία και διδαοκακία μνώπτν βοηθειών, μνακπική εκμαίδεροη καθώξ και
διδαοκακία πηξ ονοκογίαξ οπην Αγγκική γκώοοα.

Όοοι αμοςοιπήοορν με εμιπρξία αμό πην οξοκή ναραγοοτοπικήξ εκμαίδεροηξ,
εςοδιάζονπαι με πο μιοπομοιηπικό ομορδών πηξ οξοκήξ, οπο ομοίο μεπαλύ άκκτν
θα μνέμει να αναγνάςεπαι ο ανιθμόξ άδειαξ και κειπορνγίαξ πηξ οξοκήξ.
Γςόοον καπαθέοορν πα δικαιοκογηπικά οπην Ζιμενική Ανξή, πο Ζιμενανξείο οε
οργκεκνιμένο ξνόνο και πόμο μορ θα ονίοει, θα διονγανώοει ελεπάοειξ για πην
αμόκπηοη πηξ άδειαξ ναραγοοώοπη.
Νι ρμοσήςιοι θα μνέμει να ελεπαοπούν αμό οργκεκνιμένη εμιπνομή, οε
θετνηπικέξ ελεπάοειξ ακκά και οε μνακπικέξ αθκηπικέξ εμιδόοειξ.
Παρακάτω σας παραθέτουμε τι θα εξεταστεί στο θεωρητικό μέρος.
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3. Εεωρητικό μέρος εξετάσεων
Ιπο θετνηπικό μένοξ πτν ελεπάοετν θα ελεπαοπούν οπα ακόκορθα ανπικείμενα:
1) Θενιεξόμενο πορ Θνοεδνικού Διαπάγμαποξ 31/2018.
2) Γςόδια κορπνικήξ εγκαπάοπαοηξ και ναραγοοώοπη.
3) Ρνηοιμομοίηοη ναραγοοτοπικού ελομκιομού & γενικά πτν διαςόντν οτοπικών
μέοτν.
4) Ονόμοι μνοοέγγιοηξ θύμαποξ.
5) Ζαβέξ αμοςργήξ.
6) Ονόμοι έκληξ (νρμούκκηοηξ) κινδρνεύονποξ.
7) Αμακκαγή αμό πα νούξα ενπόξ πορ νενού.
8) Ανπίδναοη οε μενίμπτοη μανικού πορ κινδρνεύονποξ.
9) Ένερνα βρθού, εκπίμηοη νερμάπτν και ανέμτν.
10) Γμικίνδρνα σάνια.
11) Βαοικέξ γνώοειξ μεπετνοκογίαξ.
12) Ονόμοι διάοτοηξ θύμαποξ, και ειδικά οε μενίμπτοη απόμορ με ειδικέξ ανάγκεξ.
13) Ιύνπαλη αναςονάξ ορμβάνποξ.
14) Γλέπαοη θύμαποξ (οςργμόξ - αναμνοή κ.κμ.).
15) Κροιοκογία μνιγμού.
16) Πμοθενμία, κνάμμα, κιμοθρμία, ελάνπκηοη κοκρμβηπή - εγκαύμαπα αμό πον ήκιο.
17) Ρνηοιμομοίηοη ςανμακερπικού ρκικού.
18) Αιμονναγία, εμίδεοη πναρμάπτν, ξνηοιμομοίηοη εμιδεομικού ρκικού.
19) Ιρμμπώμαπα ηκίαοηξ, θενμομκηλίαξ και ανπιμεπώμιοη αρπών.
20) Ννοκογία ανπικειμένορ οπην αγγκική γκώοοα.
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4. Πρακτικό μέρος εξετάσεων
Οο μνακπικό μένοξ πτν ελεπάοετν μενικαμβάνει πιξ ελήξ εκάξιοπεξ αθκηπικέξ
εμιδόοειξ, ξτνίξ ελομκιομό κοκρμβηπή::
1) Κοκύμβηοη εκαπό (100) μ. εκεύθενο, μνόοθιο, ύμπιο και μκάγιο.
2) Κοκύμβηοη εκαπό (100) μ., με ομπική εμαςή πορ κινδρνεύονπαξ, οε ξνόνο
μικνόπενο πτν δύο μνώπτν κεμπών (2" 00").
3) Κοκύμβηοη πεπνακοοίτν (400) μ., οε ξνόνο μικνόπενο πτν δέκα μνώπτν κεμπών
(10").
4) Ανέκκροη ανπικειμένορ βάνορξ πορκάξιοπον πνιών (3) ξικιόγναμμτν, αμό βάθοξ
έλι (6) μ.
5) Πμοβνύξια κοκύμβηοη πορκάξιοπον εικοοιμένπε (25) μ.
6) Έκλη (νρμούκκηοη) κινδρνεύονπαξ, οε αμόοπαοη πορκάξιοπον μενήνπα (50)
μέπντν.
7) Κτμηκαοία.

Ρτνίξ ελεπάοειξ, άδεια ναραγοοώοπη ξονηγείπαι οπορξ μπρξιούξορξ Ομήμαποξ
Γμιοπήμηξ Κροικήξ Αγτγήξ και Αθκηπιομού (Ο.Γ.Κ.Α.Α.), με ειδικόπηπα
ναραγοοτοπικήξ ή κοκύμβηοηξ ή δναοπηνιοπήπτν νενού κκειοπού και ανοικπού
ξώνορ. Και για αρπούξ ιοξύει η καπάθεοη πτν αμαιπούμεντν δικαιοκογηπικών και
εμιμκέον, καπάθεοη πορ ακνιβούξ ανπιγνάςορ πορ πίπκορ ομορδών πορξ.
Έξονπαξ κάμοιοξ πην «Άδεια Μαραγοοώοπη» οε ιοξύ, μμονεί να ενγαοπεί οε
μανακία ακκά και οε κοκρμβηπική δελαμενή, τξ ναραγοοώοπηξ. Η ιοξύξ πηξ άδειαξ
αρπήξ είναι τετραετούς διάρκειας και θα μνέμει να ανανεώνεπαι μνιν πην κήλη πηξ
μεπά αμό αίπηοη πορ ενδιαςενόμενορ.
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5. Πότε γίνονται οι εξετάσεις Ναυαγοσωστών για
Άδεια Παραλίας
Νι ελεπάοειξ αμό πιξ Ζιμενικέξ Ανξέξ, διενενγούνπαι πορκάξιοπον μία ςονά πο
μήνα, καπά πορξ μήνεξ Αμνίκιο έτξ και Νκπώβνιο.
Γνπόξ πορ μνώπορ μενθημένορ πορ μηνόξ Λανπίορ, ανακοινώνεπαι αμό πιξ
Ζιμενικέξ Ανξέξ και ανανπάπαι οπη διαδικπρακή μύκη πορ Ανξηγείορ πο
μνόγναμμα διενένγειαξ ελεπάοετν.
Λόκιξ μαζέσεπε πα Δικαιοκογηπικά μορ ξνειάζονπαι πα καπαθέπεπε οπο
Ζιμενανξείο Άμεοα.
Οο Ζιμενανξείο και όξι η Ιξοκή οςείκει να οαξ ενημενώοει για πην ημενομηνία
πτν ελεπάοετν και ορνήθτξ πο κάνει 2-5 μένεξ μνιν πιξ ελεπάοειξ.
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ΘΩΙ ΕΑ ΓΙΜΓΙΙ ΜΑΠΑΓΝΙΩΙΟΗΙ

ΟΝ ΓΘΝΛΓΜΝ ΒΗΛΑ
Καπανξήν εκμίζορμε να βνήκαπε ξνήοιμο αρπό πον Νδηγό και να οαξ βοηθήοει
να κάνεπε γνήγονα όκεξ πιξ διαδικαοίεξ ώοπε να γίνεπε Μαραγοοώοπηξ.
Γδώ θέκορμε να εμιοημάνορμε πο ελήξ: Ν Μαραγοοώοπηξ είναι μια μοκύ οοβανή
δναοπηνιόπηπα και έποι θα μνέμει να πο δείπε. Ιίγορνα μμονεί να δώοει ένα
κακό ειοόδημα για κάμοιον καπά πορξ κακοκαινινούξ μήνεξ όμτξ δεν είναι μόνο
αρπό.
Λην λεξνάπε όπι ο Μαραγοοώοπηξ οώζει ζτέξ – κρνιοκεκπικά!

Οο επόμενο βήμα
Γςόοον κοιμόν πο να γίνεπαι Μαραγοοώοπηξ είναι κάπι μορ οαξ ενδιαςένει – πο
εμόμενο βήμα είναι να μαξ κακέοεπε για μια ούνπομη ορζήπηοη (μώξ θα
λεκινήοεπε, κόοποξ εκμαίδεροηξ, κκμ.) και να οαξ καπερθύνορμε ώοπε να
κάνεπε οτοπά όκεξ πιξ διαδικαοίεξ.
Ιπη οξοκή μαξ οι ρμοσήςιοι μμονούν να αμοκπήοορν πιξ οτοπέξ βάοειξ οε
θέμαπα ενγαοίαξ εμαγγεκμαπία ναραγοοώοπη, μνοοτμικήξ αοςάκειαξ οπο ργνό
οποιξείο, εμιβίτοηξ οπη θάκαοοα, μνώπτν βοηθειών, ώοπε να μμονέοορν να
ενγαοπούν τξ εμαγγεκμαπίεξ οε κάμοια μανακία ή μιοίνα πηξ ξώναξ μαξ.
Οα μαθήμαπα αμερθύνονπαι οε άπομα άντ πτν 18 επών και έξορν διάνκεια
ογδόνπα (80) ώνεξ, όμτξ μνοβκέμει πο νομοοξέδιο οξεπικά με πην εκμαίδεροη
εμαγγεκμαπιών ναραγοοτοπών.
Γμικοιντνήοπε μαζί μαξ για όκεξ πιξ κεμπομένειεξ.
Ιαξ ερξανιοπούμε μορ ςπάοαπε μέξνι εδώ και διαβάοεπε αρπόν πον Νδηγό.
Λε εκπίμηοη,
Εεοκόγος Γμμμανουηκίδης
Πμεύθρνοξ Θνογνάμμαποξ
Μαραγοοτοπική Ιξοκή Λακεδονίαξ
Lifeguard.gr

12

Ποια είναι η «Ναυαγοσωστική Σξολή Μακεδονίας»
Η Μαραγοοτοπική Ιξοκή Λακεδονίαξ ιδνύθηκε πο 1999 και ανέκαβε να κακύσει πο
κενό μορ ρμήνξε οπην εκμαίδεροη ναραγοοτοπών και πη διάδοοη πηξ
ναραγοοτοπικήξ οπην Γκκάδα.
Ζειπορνγεί με πην ρμ’ ανιθμόν άδεια 01/2119.6.2/02/03 3 Κεβ. 2003 πορ
Πμορνγείορ Γμμονικήξ Μαρπικίαξ και μανέξει οκοκκηντμένη εκμαίδεροη, με
ανπικείμενο πορξ βαοικούξ κανόνεξ αοςακούξ ορμμενιςονάξ οπο νενό, πιξ
πεξνικέξ βοήθειαξ και διάοτοηξ μέοα και έλτ αμό αρπό, καθώξ και πην μανοξή
μνώπτν βοηθειών όμορ και όπαν αρπό κνιθεί αμαναίπηπο.
Ν καθένας από εμάς μμονεί να μάθει κάμοιεξ αμό πιξ γνώοειξ και πιξ ικανόπηπεξ
πορ ναραγοοώοπη για πην αμοςργή απρξημάπτν, για διάοτοη και ανάνηση. Οα
μαθήμαπα γίνονπαι με πον μιο ούγξνονο διαοτοπικό και ιαπνικό ελομκιομό αμό
μπρξιούξορξ εκμαιδερπέξ ναραγοοτοπικήξ, μνώπτν βοηθειών και εμείγοροαξ
μνονοοοκομειακήξ ανπιμεπώμιοηξ με μεγάκη μείνα οπη ναραγοοτοπική και
γενικόπενα οπον πομέα πηξ διάοτοηξ.

Η Μαραγοοτοπική Ιξοκή Λακεδονίαξ με ρμερθρνόπηπα και οοβανόπηπα καπάςενε
μέοα οε μικνό ξνονικό διάοπημα να καπαλιτθεί οπο ξώνο πηξ ναραγοοτοπικήξ
οπην Βόνεια Γκκάδα και όξι μόνο.
Αυτή τη στιγμή αποτεκεί πην μιο αλιόμιοπη και έγκρνη εμικογή οπο θέμα πηξ
γνώοηξ και εκμαίδεροηξ εμαγγεκμαπιών ναραγοοτοπών ακκά και γενικόπενα οε
όοορξ ενδιαςένονπαι για βαοικέξ γνώοειξ οε θέμαπα αοςάκειαξ οπο ργνό
οποιξείο.
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Στόξος της Ναυαγοσωστικής Σξοκής Μακεδονίας είναι η
οκοκκηρωμένη εκπαίδευση επαγγεκματιών ναυαγοσωστών, οι
οποίοι θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν με καθοριστικό και
αποτεκεσματικό τρόπο στα δύσκοκα καθήκοντά τους.

ΜΑΕΕΠΕ ΠΕΟΙΣΣΞΠΕΟΑ

