Η International Divers Diving School δημιουργήθηκε από το
μηδέν απο ανθρώπους που είναι παθιασμένοι με το
απέραντο γαλάζιο της θάλασσας και τη μοναδικότητα του
βυθού της και λατρεύουν να μεταδίδουν σε όποιον έχουν
γύρω τους αυτό το πάθος.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ SSI
Για πάνω από 40 χρόνια, η SSI έχει παράσχει εκπαίδευση, πιστοποιήσεις
στην κατάδυση και εκπαιδευτικό υλικό στους αυτοδύτες, στους εκπαιδευτές,
στα καταδυτικά κέντρα και θέρετρα ανά τον κόσμο. Ξεκίνησε το 1970, η SSI
έχει επεκταθεί και περιλαμβάνει περισσότερα από 30 Κέντρα Εξυπηρέτησης,
αντιπροσωπεύεται σε περισσότερες από 110 χώρες με πάνω από 2500
τοποθεσίες διεθνώς και έχει υλικά τα οποία κυκλοφορούν σε περισσότερες
από 30 γλώσσες
Η SSI είναι ξεκάθαρα πλέον το όνομα που πρέπει να εμπιστεύεστε στον
καταδυτικό κόσμο, και αποδίδουμε αυτή την επιτυχία στις χωρίς
συμβιβασμούς προδιαγραφές και πρότυπα και στην εστιασμένη μεθοδολογία.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Από την 1η Ιουνίου, 2010 Η Scuba Schools International είναι ένας από τους
λίγους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που έχει πιστοποιηθεί παγκοσμίως με το
Πιστοποιητικό ISO. 7 προγράμματα SSI , 5 για αυτοδύτες και 2 για
εκπαιδευτές, πήραν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα – ISO
11121 για το πρόγραμμα «Δοκιμάστε την κατάδυση» Try Scuba Diving, ISO
28401-1 to -3 για Scuba Diver έως Dive Guide, ISO 11107 για Εμπλουτισμένο
Αέρα Nitrox and 28402-1 and -2 για Dive Control Specialist και Open Water
Instructor. Εξαιτίας αυτού, οι κάρτες ταυτοτήτων της SSI C-Cards για τις
αντίστοιχες βαθμίδες πιστοποίησης θα φέρουν το σήμα ποιότητας ISO στο
μέλλον.
Επί πλέον η SSI είναι ιδρυτικό μέλος της RSTC (Recreational Scuba Training
Council)(Συμβούλιο για την εκπαίδευση καταδύσεων αναψυχής) και είναι
παρούσα σε όλα τα μεγάλα συνέδρια και τις εθνικές επιτροπές για να
εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει φροντίδα στα ενδιαφέροντα της καταδυτικής
κοινότητας.

Snorkeling
ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΑΣ
Η κολύμβηση επιφάνειας με αναπνευστήρα, είναι ένας
θαυμάσιος τρόπος να ξεκινήσετε τις υποβρύχιες περιπέτειές
σας. Είναι η ευκαιρία σας να εξερευνήσετε ένα νέο
συναρπαστικό κόσμο. Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες, η
κολύμβηση επιφάνειας με αναπνευστήρα είναι ξεκούραστη
και συναρπαστική- οτιδήποτε και εάν ψάχνετε να δείτε. Είναι ένας θαυμάσιος τρόπος να
κάνετε φιλίες και να αποκτήσετε εμπειρίες σε νέους προορισμούς στις διακοπές σας. Είναι
η ευκαιρία που έχετε να συμμετέχετε σε κάτι ασυνήθιστο, αξιοσημείωτο!
ENJOY SNORKELLING
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ
Το πρόγραμμα SNORKEL DIVER είναι μία δραστηριότητα που μπορεί να χαρεί, όλη η
οικογένεια. Είναι ένας θαυμάσιος τρόπος να μετατρέψετε ις προσεχείς διακοπές σας σε
αξέχαστη περιπέτεια. Ένας πιστοποιημένος εκπαιδευτής της SSI, για τη δραστηριότητα
αυτή, θα σας διδάξει το σωστό τρόπο και τις δεξιότητες που χρειάζεστε για να αποκτήσετε
την εμπειρία του υποβρύχιου κόσμου με ασφάλεια και εμπιστοσύνη.
Συνδυάστε τις δραστηριότητες της κολύμβησης στην επιφάνεια με αναπνευστήρα με άλλες
συναφείς δραστηριότητες.
TRY SCUBA DIVING

Ψάχνετε για καινούργιες περιπέτειες?
Δοκιμάστε την Αυτόνομη Κατάδυση. Είναι η
ευκαιρία να ανακαλύψετε νέους κόσμους, να
κάνετε νέους φίλους, και να χαρείτε ένα νέο
πάθος. Δεν υπάρχει τίποτα σαν και αυτό. Η
αυτόνομη κατάδυση είναι πολύ πιο εύκολη
από ότι φαντάζεστε! Ετοιμαστείτε να
διασκεδάσετε με νέες προκλήσεις και να
καταδυθείτε σε ένα νέο κόσμο !

Open Water Diver
Το σχολείο Open Water Diver είναι ο
καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσετε την
καταδυτική σας περιπέτεια και με την
ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα έχετε
πιστοποίηση διεθνούς αναγνώρισης.

Adcance Adventurer
Το πρόγραμμα της SSI Advanced Adventurer δημιουργήθηκε έτσι
ώστε να μπορείτε να δοκιμάσετε μια ποικιλία από ειδικότητες
πριν να δεσμευτείτε για την ολοκλήρωση ενός πλήρους
προγράμματος. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ζήσετε ότι
αφορά την προχωρημένη εκπαίδευση και πόσο πολύτιμη μπορεί
να είναι στις καταδυτικές σας περιπέτειες. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος Advanced
Adventurer, θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε 5 διαφορετικές ειδικότητες. Θα
πραγματοποιήσετε μία εκπαιδευτική κατάδυση ανοικτής θάλασσας ανά ειδικότητα, και αν
αποφασίσετε να πάρετε ένα πλήρες πρόγραμμα σε οποιαδήποτε από τις ειδικότητες που
δοκιμάσατε, η κατάδυση που έχετε κάνει προσμετρά στην προχωρημένη σας πιστοποίηση.

Adcance Open Water
Με την ολοκλήρωση τεσσάρων ειδικοτήτων αυτόματα
πιστοποιείστε ως Advanced Open Water Diver. Η επιλογή των
ειδικοτήτων γίνεται από εσάς σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή
σας και ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυμίες σας.

Emergency Training Πρωτες Βοηθειες
EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΩΡΑ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΣΩΣΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ – ΕΝΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΣΩΣΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών της SSI. Μάθετε πώς να
αντιδράτε και πώς να κάνετε πρώτες βοήθειες, Καρδιοπνευμονική
αναζωογόνηση και χορήγηση Οξυγόνου σε καταδυτικά επείγοντα περιστατικά
όπως επίσης και να εκτιμάτε επείγοντα περιστατικά, έτσι ώστε μία κατάσταση
ανάγκης να αξιολογηθεί κατάλληλα.
Εγγραφόμενος σε ένα πρόγραμμα ΣΩΣΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ θα αυξήσετε
σημαντικά την καταδυτική σας ασφάλεια και άνεση. Επίσης να έχετε υπ’ όψιν
ότι η SSI και άλλοι καταδυτικοί οργανισμοί απαιτούν μία Πιστοποίηση
Πρώτων βοηθειών και ΚΠΑ πριν πάρετε την πιστοποίηση Στρες και
Διάσωσης.
Το Kit του προγράμματος ΣΩΣΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ περιλαμβάνει ένα οδηγό
διαχείρισης στην περιοχή που θα εκπαιδεύεστε που σας επιτρέπει να
διδαχθείτε πολύ εύκολα τη θεωρία. Θα πάρετε τις κατευθύνσεις για όλες τις

πρακτικές δοκιμασίες από ένα Εκπαιδευτή ΣΩΣΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ . Το
πρόγραμμα καλύπτει:

ινιδωτή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ
Κατάδυση από σκάφος. Τα σκάφη σας δίνουν την
ευκαιρία να εξερευνήσετε θεαματικές καταδυτικές
περιοχές μακριά από την παραλία. Το πρόγραμμα
καλύπτει τις συμπληρωματικές γνώσεις που χρειάζεστε
για να κάνετε την πρώτη σας κατάδυση από σκάφος στις
διακοπές σας μία πραγματική επιτυχία, και τις
απαραίτητες τεχνικές για να καταδύεστε σωστά από
σκάφη οποιουδήποτε μεγέθους και τύπου. Ενισχύστε τις καταδυτικές σας εκδρομές!
Βαθειά κατάδυση. Μερικές από τις πιο συναρπαστικές
και ενδιαφέρουσες καταδυτικές περιοχές βρίσκονται σε
βαθειά νερά. Χωρίς τη σωστή εκπαίδευση, αυτού του
είδους οι καταδύσεις μπορούν να κρύβουν κινδύνους.
Το πρόγραμμα Βαθειάς κατάδυσης θα σας δώσει τις
γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία που απαιτούνται για
να μπορέσετε να κάνετε αυτού του είδους τις
καταδύσεις ασφαλείς και άνετες. Εξερευνήστε το …απέραντο γαλάζιο!
Ψηφιακή Υποβρύχια Φωτογράφιση. Μάθετε όλα όσα
χρειάζεται να γνωρίζετε για να γίνετε ένας επιτυχημένος
υποβρύχιος φωτογράφος! Η Ψηφιακή υποβρύχια
φωτογράφιση θα σας διδάξει τις σωστές τεχνικές
φωτογράφισης για να έχετε άμεσα τα καλύτερα
αποτελέσματα και να σας διδάξουν πώς να
επωφεληθείτε από το σύστημα της φωτογραφικής σας
μηχανής με πολύτιμα αξεσουάρ και συμπληρώματα.

Αυτοδύτης Στρες και Διάσωσης. Να είστε
προετοιμασμένοι για τις απρόβλεπτες καταστάσεις
ανάγκης. Το πρόγραμμα Στρες και Διάσωσης θα σας
διδάξει για την πρόληψη των ατυχημάτων και πως
μπορείτε να χειριστείτε καταστάσεις που μπορεί να
συμβούν. Θα μάθετε πώς να αποφύγετε, να
αναγνωρίσετε και να επιλύσετε προβλήματα στην
επιφάνεια και υποβρυχίως. Ενισχύστε την ασφάλειά σας!

Κατάδυση με Στεγανή στολή. Κάντε την κατάδυση μία
δραστηριότητα για όλο το χρόνο, μαθαίνοντας τα
βασικά για τη χρήση της στεγανής στολής. Το
πρόγραμμα κατάδυσης με στεγανή στολή θα σας διδάξει
πώς να επιλέξετε και χρησιμοποιήσετε σωστά την
προσωπική σας στεγανή στολή. Πέρα από την άνεση
υποβρυχίως, η σωστή μόνωση και προστασία είναι πολύ
σημαντικές για την ασφάλειά σας.
Εμπλουτισμένος αέρας Nitrox. Δεν θα έχετε πλέον να
επιλέξετε ανάμεσα στην ασφάλεια και στις μεγαλύτερης
διάρκειας καταδύσεις. Το Nitrox είναι το κλειδί για τη
λύση. Εγγραφείτε στο πιο δημοφιλές πρόγραμμα
ειδικότητας και θα μάθετε όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε
για τον Εμπλουτισμένο αέρα Nitrox. Το πρόγραμμα αυτό
είναι μέσα στις απαραίτητες προϋποθέσεις για να
ασχοληθείτε με την Τεχνική κατάδυση.
Τεχνικές εξοπλισμού. Το πλήρες καταδυτικό σας
σύστημα είναι σαν ένα ζευγάρι υποβρυχίως, στο οποίο
πρέπει να στηρίζεστε και να εμπιστεύεστε συνέχεια. Θα
μάθετε τις επιλογές εξοπλισμού που σας ταιριάζουν
καλύτερα, τη φροντίδα και τη συντήρηση του
εξοπλισμού σας και πως πρέπει να τον αποθηκεύετε. Για
να εξασφαλίσετε την απόδοσή του και την παράταση της
ζωής του εξοπλισμού σας.

Προσανατολισμός. Για να γίνεται ένας ασφαλής και
σίγουρος αυτοδύτης, είναι σημαντικό να αναπτύξετε την
αντίληψη του προσανατολισμού. Θα μάθετε πώς να
προσανατολίζεστε με μία πυξίδα και πώς να εφαρμόζετε
τον φυσικό προσανατολισμό, να εκτιμάτε αποστάσεις,
να εφαρμόσετε διαφόρους μεθόδους έρευνας, να βρείτε
το δρόμο σας με σημάδια που θα έχετε βάλει και να
μπορείτε να ξαναβρείτε το σημείο εξόδου σας από τη θάλασσα.
Νύχτα και Χαμηλή ορατότητα. Είτε είναι μέρα είτε
νύχτα , η χαμηλή ορατότητα είναι μία περιπέτεια. Μόνο
και μόνο επειδή η ορατότητα είναι περιορισμένη, δεν
σημαίνει ότι περιορίζονται οι ευκαιρίες. Το πρόγραμμα
είναι γεμάτο από πληροφορίες πάνω στο
προγραμματισμό και τη διεξαγωγή καταδύσεων νύχτα ή
σε νερά με χαμηλή ορατότητα, για διασκέδαση,
περιπέτεια και εξερεύνηση.
Άψογη Πλευστότητα. Η σωστή ρύθμιση πλευστότητας
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με σωστή εκπαίδευση. Το
πρόγραμμα της άψογης πλευστότητας θα βελτιώσει τη
θέση της υποβρύχιας κολύμβησης και θα ελαττώσει την
προσπάθειά σας. Θα σας οδηγήσει έτσι σε μικρότερη

κατανάλωση. Επιπλέον η σωστή ρύθμιση πλευστότητας είναι η καλύτερη δεξιότητα για την
προστασία του περιβάλλοντος.
Καταδύσεις Πλευρικής Αγκίστρωσης Αναψυχής. Αυτός
ο τύπος καταδύσεων είναι μία συνήθης πρακτική σε
πολλές καταδύσεις σε ναυάγια και σπήλαια. Τώρα τα
πλεονεκτήματα ανακαλύπτονται από όλο και
περισσότερους αυτοδύτες αναψυχής. Η ευκολία
κινήσεων χωρίς τις βαριές φιάλες στην πλάτη και μία
νέα αίσθηση πλευστότητας, είναι δελεαστικά
πλεονεκτήματα στο πρόγραμμα αυτό. Εμπλακείτε !

Επιστήμη της Κατάδυσης. Η επιστήμη της κατάδυσης
απευθύνεται σε όλα τα πεδία γνώσεων της κατάδυσης
με ένα λεπτομερή και περιεκτικό τρόπο. Η φυσική, η
φυσιολογία, η θεωρία της αποσυμπίεσης, το υδάτινο
περιβάλλον και ο καταδυτικός εξοπλισμός. Εάν απλά
ενδιαφέρεστε για την κατάδυση ή σχεδιάζετε να γίνετε
ένας επαγγελματίας της κατάδυσης, το πρόγραμμα
Επιστήμη της κατάδυσης είναι αυτό που χρειάζεστε!
Έρευνα και Ανέλκυση. Είτε είναι ο χρυσός ενός
βυθισμένου πλοίου, είτε ο χαμένος φακός του
ζευγαριού σας, υπάρχουν περιπτώσεις που να ξέρετε
πως θα ψάξετε για χαμένα αντικείμενα θα είναι πολύ
ευεργετικό. Το πρόγραμμα Έρευνας και Ανέλκυσης θα
σας διδάξει τις διαφορετικές μεθόδους έρευνας για να
χρησιμοποιηθούν σε διάφορες συνθήκες και τις
κατάλληλες τεχνικές ανέλκυσης των αντικειμένων.
Κατάδυση με καρχαρίες. Οι καρχαρίες πάντα
προκαλούσαν το ενδιαφέρον των ανθρώπων. Το
πρόγραμμα αυτό θα σας βοηθήσει να διαχωρίσετε τη
πραγματικότητα από το μύθο και να μάθετε την αλήθεια
για αυτά τα εντυπωσιακά πλάσματα. Θα μάθετε επίσης
να αντιδράτε κατάλληλα όταν κολυμπάτε είτε στην
επιφάνεια είτε υποβρυχίως με καρχαρίες. Το να
ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον είναι ένα κλειδί για αυτό το ξεχωριστό πρόγραμμα.
Κύματα, Παλίρροιες, Ρεύματα. Η κίνηση του νερού
μπορεί να έχει τεράστια επίδραση στη διασκέδασή σας
κατά τη διάρκεια των καταδύσεων. Η επαρκής
εκπαίδευση είναι σημαντική για να διαχειριστείτε τις
διάφορες κινήσεις του νερού που μπορεί να
αντιμετωπίσετε. Θα μάθετε πώς να αλληλεπιδράτε με τα
κύματα ενώ μπαίνετε στο νερό από την παραλία, πώς να
αντιδράσετε στα υποβρύχια ρεύματα και σε άλλες υδάτινες καταστάσεις.

Καταδύσεις σε ναυάγια. Οι συναρπαστικές καταδυτικές
εμπειρίες σας περιμένουν. Αυτές οι καταδύσεις που
εξερευνούν το παρελθόν είναι συναρπαστικές, αλλά
κρύβουν κινδύνους. Πάντως με σωστή εκπαίδευση και
γνώσεις παίρνετε όλα όσα χρειάζεστε για να έχετε την
«απόλυτη καταδυτική εμπειρία». Αρχίστε να εξερευνάτε
την ιστορία και άγνωστα μέρη! …και πολλά ακόμη

Dive Guide Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιεί πρακτική
εφαρμογή και βασικές πληροφορίες. Ο στόχος είναι η δημιουργία
καλά προετοιμασμένων, ευέλικτων και ικανών επαγγελματιών
καταδύσεων. Ένας Dive Guide μπορεί να οδηγήσει και να
καθοδηγήσει πιστοποιημένους δύτες. Επιπλέον, αφού περάσει το
Snorkeling Instructor program, ένας Dive Guide μπορεί να διδάξει και να εκδίδει βεβαιώσεις
προγραμμάτων Snorkeling.

Divemaster Dive Guide συν το πρόγραμμα Επιστήμη της
κατάδυσης ισούται με Divemaster. Οι Divemasters μπορούν να
βοηθήσουν σε κάθε φάση της εκπαίδευσης υπό την άμεση
επίβλεψη ενός εκπαιδευτή. Έτσι αποκτούν πολύτιμη εμπειρία
που θα τους βοηθήσει στο μέλλον ως εκπαιδευτές.

Dive Control Specialist Εγγραφείτε σε ένα πρόγραμμα Dive
Control Specialist ως Divemaster από κάθε εγκεκριμένο
οργανισμό. Αφού πιστοποιηθείτε μπορείτε να διδάξετε τα
προγράμματα Scuba Skills Update, Snorkeling και Try Scuba και
μπορείτε να αναβαθμιστείτε σε Training Specialist, ένα ακόμη
βήμα στην καριέρα σας.

Training Specialist Ένας Dive Control Specialist μπορεί να γίνει
Training Specialist και να διδάξει ορισμένες ειδικοτήτες όπως
SSI boat diving, digital underwater photography, navigation,
perfect buoyancy..

Open Water Instructor Ως Dive Control Specialist,
μπορείτε να εγγραφείτε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης
εκπαιδευτή. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του και την τελική
αξιολόγηση σας μπορείτε πλέον να διδάξετε και να
πιστοποιήσετε/ εκδώσετε βεβαιώσεις για Open Water Diver,
Advanced Open Water Diver και μετα από μία επιπλέον
εκπαίδευση έναν αριθμό ειδικοτήτων και προγραμμάτων που επιλέγετε εσείς.

