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ΘΕΜΑ: «ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΨΗΣ ΕΩΣ 31 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ» 

 

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες, 

 

Με την παρούσα επιστολή το Σωματείο Ναυαγοσωστών Ηρακλείου σας γνωστοποιεί το αίτημα για 

παράταση της ναυαγοσωστικής κάλυψης στις πολυσύχναστες παραλίες των Δήμων σας μέχρι 31 

Οκτωβρίου. Η ανάγκη της παράτασης είναι αναγκαία με δεδομένο τα πολλά περιστατικά πνιγμών 

που καταγράφηκαν στον Νομό Ηρακλείου, όπου ,όμως, απεφεύχθησαν χάριν στην άμεση και 

έγκαιρη επέμβαση των συναδέλφων μας ναυαγοσωστών, που καθ’ όλη την διάρκεια της 

καλοκαιρινής περιόδου προσέφεραν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες καλλιεργώντας αίσθημα ασφάλειας 

σε όλους τους λουόμενους. Συνεπώς, θα ήταν, ιδιαίτερη, θετική πρωτοβουλία οι  μεγαλύτεροι 

τουριστικοί δήμοι του νομού Ηρακλείου να προχωρήσουν στη ναυαγοσωστική κάλυψη για όλον τον 

μήνα Οκτώβριο. Επίσης, η παράταση της ναυαγοσωστικής κάλυψης θα σημάνει το έμπρακτο 

ενδιαφέρον και σεβασμό τόσο στην ασφάλεια των λουόμενων, αλλά και στην ποιοτικότερη ανάδειξη 

του τουριστικού προϊόντος στους Δήμους σας. Μάλιστα, οι ίδιοι ,δε οι ξενοδόχοι και επαγγελματίες 

(καφέ, μπαρ, εστίαση) στις πολυσύχναστες παραλίες ενημερώνουν όλους τους εργαζόμενους και 

πελάτες, ότι θα λειτουργούν και τον Οκτώβριο. 

Επιπροσθέτως, οι παραλίες των Δήμων σας ως γνωστό είναι οι πλέον πολυσύχναστες οργανωμένες 

παραλίες του νομού Ηρακλείου ,που συγκεντρώνουν χιλιάδες κολυμβητές Έλληνες και ξένους όχι 

μόνο κατά την διάρκεια του καλοκαιριού αλλά και τους φθινοπωρινούς μήνες. Μάλιστα, τον φετινό 

Οκτώβριο -σύμφωνα με επαγγελματίες της περιοχής -θα υπάρξει ικανοποιητική προσέλευση 

λουόμενων στις παραλίες σας από ντόπιους και ξένους, λόγω όχι μόνο της συνεχιζόμενης και τον 

Οκτώβριο ροής του τουριστικού ρεύματος στις ευρύτερες περιοχές αλλά και το γεγονός ότι με τα 

πρόσφατα περιοριστικά μέτρα λόγω Covid-19 έχουν ανασταλεί κάθε είδους αθλητικές 

δραστηριότητες πλην των κολυμβητικών ευνοώντας με αυτόν τον τρόπο την εξόρμηση των 

λουόμενων σε παραλίες του νομού Ηρακλείου. 
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Σελίδα 2 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

Εκτιμάμε , λοιπόν, ως Σωματείο Ναυαγοσωστών Ηρακλείου ότι, είναι άμεση και επιτακτική η 

ανάγκη για λόγους κοινωνικής προστασίας και ασφαλείας των κατοίκων, επισκεπτών και λουόμενων 

να παραταθεί για έναν ακόμα μήνα  η ναυαγοσωστική κάλυψή των πολυσύχναστων παραλιών των 

Δήμων σας. 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε. 

 
 
                            Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
 

  

          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

                                                                  

κ. Σταμαθιουδάκης Ιωάννης                                        κ. Κοκολάκης Γεώργιος – Νικόλαος 

 

 

 

 

 

                                   

 


