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Η GEP, η μεγαλύτερη εταιρία στον 
κλάδο Υγείας & Ασφάλειας στην 
Ελλάδα, δημιουργεί την Ακαδημία 
Ναυαγοσωστικής, προσδοκώντας 
να προσφέρει ένα υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης σε όσους επιθυμούν 
να αποκτήσουν πιστοποιημένες 
γνώσεις ναυαγοσωστικής. 

Με εφαλτήριο τη βαθιά γνώση των 
ζητημάτων υγείας και ασφάλειας 
αλλά και την πολυετή εμπειρία 
στην παροχή εκπαιδεύσεων 
πρώτων βοηθειών, η GEP έχει 
τη δυνατότητα να συνδράμει 
στην πρόληψη και την ορθή 
αντιμετώπιση ατυχημάτων ή 
έκτακτων αναγκών σε κάθε 
κολυμβητική εγκατάσταση. 

Βασισμένοι στις κατευθύνσεις 
των διεθνών οργανισμών (RLSS, 
Lifesaving Australia) και του 
Λιμενικού Σώματος, καθώς και 

στις γνώσεις και την πολυετή 
εμπειρία της GEP στο χώρο 
της υγείας και ασφάλειας, 
δημιουργήσαμε με μεγάλη 
υπευθυνότητα  εκπαιδευτικό 
υλικό για την παροχή βασικών 
γνώσεων ναυαγοσωστικής, αλλά 
και εξειδίκευσης επαγγελματία 
ναυαγοσώστη κολυμβητικών 
δεξαμενών και παραλιών, 
ανάλογα με τις ανάγκες κάθε 
εκπαιδευόμενου.

Σκοπός της ίδρυσης της 
Ακαδημίας Ναυαγοσωστικής 
της GEP είναι η διατήρηση ενός 
υψηλού επιπέδου υγείας και 
ασφάλειας σε κάθε κολυμβητική 
εγκατάσταση, μέσω της άρτιας 
κι ολοκληρωμένης εκπαίδευσης 
των ατόμων αλλά και της παροχής 
εξειδικευμένων υπηρεσιών κι 
εξοπλισμού για την πρόληψη και 
μείωση ατυχημάτων.

GEP Lifeguard Academy

«Μια ακαδημία φτιαγμένη 
από ναυαγοσώστες, για επαγγελματίες 

ναυαγοσώστες με όραμα την ασφάλεια»
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Απευθυνόμαστε σε όσους έχουν βασικές γνώσεις κολύμβησης και 
αγαπούν το υγρό στοιχείο, σε όσους θέλουν να διευρύνουν τις 
διασωστικές τους γνώσεις, αλλά και σε όσους επιθυμούν να εργαστούν ως 
ναυαγοσώστες και ταυτίζονται με την αποστολή μας για υγιείς & ασφαλείς 
κολυμβητικές εγκαταστάσεις.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σε ποιους απευθύνεται η εκπαίδευση 
της GEP Lifeguard Academy;

Παροχή Πρώτων Βοηθειών 
& Βασική Υποστήριξη Ζωής 

με χρήση Απινιδωτή

2 μαθήματα

1
Ναυαγοσώστη Πισίνας 

(Κολυμβητικής Δεξαμενής)

8 μαθήματα

2

Ναυαγοσώστη Παραλίας 
(Λουτρικών Εγκαταστάσεων)

12 μαθήματα

Επόπτη Ναυαγοσωστών

2 μαθήματα

43
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• Χρήση σωσιβίων 
 & ναυαγοσωστικής σανίδας

• Ρυμούλκηση & μεταφορά
 θυμάτων με ασφάλεια 
 στη ξηρά

Τι θα γνωρίσετε 
μέσω της 
εκπαίδευσης 
στις σύγχρονες 
εγκαταστάσεις 
της GEP; 

• Ορθή χρήση σωστικού  
 σκάφους/Jet Ski

• Λαβές απεγκλωβισμού
• Ψυχολογική διαχείριση
 θυμάτων και πλήθους

• Χρήση φαρμακευτικού 
 και λοιπού ναυαγοσωστικού
 εξοπλισμού

• Αντιμετώπιση τραυματισμών  
(αιμορραγίες, οστικές κακώσεις)

• Ακινητοποίηση
 τραυματισμένων θυμάτων 
 και χρήση φορείου

• Καρδιοαναπνευστική
 Αναζωογόνηση και χρήση
 απινιδωτή
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Εκπαίδευση επόπτη ναυαγοσωστών
Δίνουμε επίσης τη δυνατότητα στους έμπειρους ναυαγοσώστες να 
επεκτείνουν και να ανανεώσουν τις γνώσεις τους παρέχοντάς τους, μετά 
από ειδική εκπαίδευση, την πιστοποίηση Επόπτη Ναυαγοσωστών, μια νέα 
εξέλιξη στον κλάδο του επαγγέλματος που δίνει τη δυνατότητα ανέλιξης 
και πλέον ζητείται από πολλές κολυμβητικές εγκαταστάσεις.
Επίσης, μέσω της εκπαίδευσης, θα είναι σε θέση να οργανώνουν και 
να ηγούνται της ναυαγοσωστικής ομάδας σε περίπτωση επικίνδυνων 
περιστατικών, καθώς και θα αξιολογούνται σε απαιτητικά σενάρια πρώτων 
βοηθειών και διασώσεων.
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Αποκτάς πολύτιμες γνώσεις διάσωσης, πρώτων 
βοηθειών, οργάνωσης και επικοινωνίας από 
έμπειρους εκπαιδευτές που έχουν υψηλή 
τεχνογνωσία κι εμπειρία στο αντικείμενο των 
πρώτων βοηθειών και της ναυαγοσωστικής

Γίνεσαι μέρος της μέριμνας ασφάλειας των 
ακτών και κολυμβητικών εγκαταστάσεων 
και βοηθάς ενεργά στη μείωση των 
πνιγμών και ατυχημάτων, μαζί μας. 
Μπορείς κι εσύ να σώσεις μια ζωή!

Γιατί να επιλέξω τη Lifeguard 
Academy της GEP

Μένεις ενεργός σωματικά και διατηρείς υψηλή 
φυσική κατάσταση, αφού προπονείσαι με τους 
καλύτερους γυμναστές ναυαγοσωστών

Ταξιδεύεις σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα 
που αναζητούν τις γνώσεις και υπηρεσίες 
σου

Έχεις επαγγελματική αποκατάσταση 
με υψηλές αποδοχές

Καλλιεργείς την προσωπικότητά σου μέσω 
της υπευθυνότητας και των καθηκόντων 
που χαρακτηρίζουν το επάγγελμα

Γίνεσαι μέλος της αθλητικής ομάδας 
ναυαγοσωστικής που παίρνει μέρος σε 
πανελλήνιους και πανευρωπαϊκούς αγώνες



Γίνε μέλος της ομάδας της 
GEP Lifeguard Academy 
για να δεις από 
κοντά τον κόσμο της 
ναυαγοσωστικής

Έναν κόσμο που κάθε 
χρόνο σώζει ζωές

Έναν κόσμο που μέσα 
από το αποτύπωμά του, 
προσφέρει χαμόγελα 
και ασφάλεια

Έναν κόσμο που μπορεί
να βασίζεται πάνω σου

gepgroup.gr
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Αthens Offi  ces 
51 Samou St. & Fragkokklisias St. 
151 25 Maroussi, Αthens, Greece
T: +30 210 940 5866  
Ε: info@gepgroup.gr

Thessaloniki Offi  ces 
115 Akadimou St. 
562 24 Evosmos, Thessaloniki, Greece
T: +30 2310 686 070  
E: thessaloniki@gepgroup.gr

GEP Lifeguard
Academy

Healthy people 
in a safe world

gepgroup.gr


