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 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΠΟΠΤΗΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ  2018 

 

O «Ναυαγοσωστικός Οργανισμός Κέρκυρας» ενεργών στο χώρο της παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης Ξενοδοχείων, Δήμων, αθλητικών 

εκδηλώσεων κ.α., προσφέρεται να παρέχει εκπαιδευτικό σεμινάριο για τουλάχιστον 15 περίπου άτομα υπευθύνων / εποπτών ασφαλείας λουτρικών 

εγκαταστάσεων (πισίνας) επιδίδοντας οικονομική προσφορά όπως παρουσιάζεται κάτωθι, στη σελίδα 4.  
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ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  &  

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 

 

 

Στόχοι της εταιρίας μας:  

 

O «Ναυαγοσωστικός Οργανισμός Κέρκυρας» έχει σκοπό να προσφέρει ναυαγοσωστικές καλύψεις σε όλες εκείνες τις επιχειρήσεις, τουριστικές ή μη, του 

νομού της Κέρκυρας, που διαθέτουν λουτρικές εγκαταστάσεις (πισίνες – παραλίες) κι επιθυμούν να προσφέρουν ναυαγοσωστικές υπηρεσίες προς τους 

πελάτες τους ή για ιδίαν χρήση, καθώς και να παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση σε ανθρώπους που σχετίζονται με το θέμα της ασφάλειας ύδατος. 

 

Το προσωπικό μας  

 

Οι απασχολούμενοί μας είναι εκπαιδευμένοι νέοι ή από έτη επαγγελματίες ναυαγοσώστες & ναυαγοσώστριες, κάτοχοι πτυχίων κι αδειών εξασκήσεως του 

επαγγέλματος του ναυαγοσώστη. Είναι υπεύθυνοι για την παροχή Α’ Βοηθειών, για την επιτήρηση των λουσμένων, φέρονται κόσμια κι επαγγελματικά 

απέναντι στους παραθεριστές και γνωρίζουν ξένες γλώσσες.   

Οι δε απασχολούμενοι στο χώρο της εκπαίδευσης είναι απόφοιτοι ΤΕΕΦΑ με ειδικότητα στην κολύμβηση ή αθλημάτων ανοιχτού ύδατος, ιατροί με 

ιδιαίτερη ενασχόληση στις Α Βοήθειες και στα οργανωμένα σεμινάρια και ναυαγοσώστες ακτής / πισίνας με πολυετή παρουσία ως εργαζόμενοι σε λουτρικές 

εγκαταστάσεις της Κέρκυρας και πολύτιμη εμπειρία.  
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Εξοπλισμός 

 

Η εταιρία μας, όπου χρειάζεται, μπορεί να παρέχει μαζί με τις υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης της τον κατάλληλο νόμιμο ναυαγοσωστικό σύμφωνα με 

τη νομοθεσία και τα προεδρικά διατάγματα που αφορούν αυτές τις υπηρεσίες στην Ελλάδα. 

Ειδικότερα το Π.Δ. 23/2000, στο άρθρο 15, προβλέπει τον φαρμακευτικό,  ανάμεσα σε όλο τον υπόλοιπο σωστικό εξοπλισμό του ναυαγοσώστη, με τον οποίο 

οι λουτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες κατ’ ελάχιστο, ώστε όλα τα τυχόν περιστατικά κι ατυχήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα 

του επαγγέλματος του ναυαγοσώστη, να δύνανται να αντιμετωπιστούν ακωλύτως. 

 

 

Υποχρεώσεις της εταιρίας μας  

 

Ο «Ναυαγοσωστικός Οργανισμός Κέρκυρας», υποχρεούται:   

 Να καταβάλει τις οικονομικές απαιτήσεις των Εκπαιδευτών του Σεμιναρίου. 

  Να εκδώσει τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών σε επιχειρηματίες. 

 Να παρέχει τις κατάλληλες νόμιμες πιστοποιήσεις μετά 3-4 ημέρες από το πέρας της εκπαίδευσης, σε όσους εκπαιδευόμενους εξόφλησαν το 

αντίτιμο και παρακολούθησαν από αρχή μέχρι τέλους το εν λόγω σεμινάριο. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2018 

Για την Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας 

 

Λεπτομέρειες για το σεμινάριο 

 

Τίτλος: Υπεύθυνος Λειτουργίας / Επόπτης Ασφαλείας Λουτρικής Εγκατάστασης (Πισίνας) 

Ημερομηνία: Σάββατο  28 Απριλίου 2018 

Τόπος:  Corfu Holiday Palace, Κανόνι 

Ωράριο: 09:30 – 14:00 / 14:30 

Διδάσκοντες:  Αικατερίνη Χαραλαμπίδου, Ιατρός / Αναισθησιολόγος & 

Ιωνάς Δημήτριος, Ναυαγοσώστης Ακτής / Πισίνας (18 χρόνια υπηρεσίας, 52 

διασώσεις στο ενεργητικό του) 

 

      

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ 

15 ΑΤΟΜΑ ΕΠΟΠΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕΛΗ ΕΞΚ 150,00€ 

15 ΑΤΟΜΑ ΕΠΟΠΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΗ ΜΕΛΗ ΕΞΚ 200,00€ 

   


