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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                         Μύκονος, 14-08-2017 
                                                                                                                                                                                                                             

               
    ΔΗΜΟΣ   ΜΥΚΟΝΟΥ                                             
                                   
       
                     

 

 

«ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΟ 

ΛΙΒΑΔΙ ΜΥΚΟΝΟΥ» 

 

 

Εγκαινιάστηκε στην παραλία «Καλό Λιβάδι» το πρώτο στην 

Ελλάδα πρότυπο ενημερωτικό και ψυχαγωγικό κέντρο για την 

ασφάλεια στη θάλασσα και τα σπορ – safewater sports 

https://safewatersports.gr/el/ . 

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από το Δήμαρχο Μυκόνου κ. 

Κωνσταντίνο Κουκά, παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, ως εκπροσώπου της 

Κυβέρνησης, του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Άδωνι 

Γεωργιάδη, του Δημάρχου Μαραθώνα κ. Ηλία Ψινάκη, του Λιμενάρχη 

Μυκόνου κ. Παναγιώτη Καραμήτσα, του Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου Μυκόνου κ. Μιλτιάδη Ατζαμόγλου, της Προέδρου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου κας Ελένης Καλπουρτζή και 

των δημοτικών συμβούλων κ. Αλέκου Κουκά, κ. Γεώργιου Μπουγιούρη 

και κας. Άννας Καμμή.  Τον Αγιασμό τέλεσε, ως εκπρόσωπος του 
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Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β', ο Αρχιερατικός Επίτροπος Άνω 

Μεράς Μυκόνου, Πρωτοπρ. Βασίλειος Τζανιδάκης. 

Η δημιουργία του Κέντρου αποτελεί πρωτοβουλία του προέδρου 

του Safe Water Sports κ. Παναγιώτη Πασχαλάκη και προέκυψε μετά 

από το θλιβερό γεγονός που αφορά στην απώλεια του παιδιού του 

ηλικίας 10 ετών, το οποίο έχασε άδικα τη ζωή του κάνοντας θαλάσσια 

σπορ τον Αύγουστο του 2014. 

Το ενημερωτικό και ψυχαγωγικό κέντρο λειτουργεί όλο τον 

Αύγουστο, καθημερινά από 12.00-18.00, στην παραλία Καλό Λιβάδι 

και στόχο έχει την ενημέρωση των παιδιών μέσα από την ψυχαγωγία 

και το παιχνίδι, για το τι πρέπει να προσέχουν προκειμένου να 

απολαμβάνουν με ασφάλεια τις θαλάσσιες δραστηριότητες. 

Η Δημοτική Αρχή, ήδη από την ανάληψη της δημοτικής 

διακυβέρνησης με ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, 

δεν παραχωρεί πλέον τμήμα στην παραλία του Καλού Λιβαδιού, για 

θαλάσσια σπορ, σε ένδειξη μνήμης του αδικοχαμένου παιδιού, ενώ με 

σειρά αποφάσεων και επαφών διεκδίκησε και πέτυχε τη δημιουργία 

του ανωτέρω ενημερωτικού κέντρου, με την παραχώρηση τμήματος 

του αιγιαλού, για το οποίο απαιτούνταν υπογραφές 3 Υπουργών.  

Συγκεκριμένα με τη Α.Π. 6954/03.08.2017 απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, παραχωρείται στο Δήμο Μυκόνου έκταση αιγιαλού 

10,16 τ.μ. στη θέση Καλό Λιβάδι Μυκόνου, άνευ ανταλλάγματος, 

προκειμένου να λειτουργήσει το πρότυπο εκπαιδευτικό - 

ενημερωτικό κέντρο με σκοπό την εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση 

των Ελλήνων και αλλοδαπών επισκεπτών του νησιού (παιδιά) για 

την ασφάλεια στη θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ.  

Επιπλέον, έχει ξεκινήσει η διαδικασία τοποθέτησης 

ενημερωτικών πινακίδων που αφορούν την ασφάλεια στη 
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θάλασσα, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση του Δήμου Μυκόνου, 

όσον αφορά την ενίσχυση της ενημέρωσης και της πρόληψης στη 

χρήση των θαλάσσιων σπορ. 
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