
 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Ν.Α.Ο.Β. 

 

Άρθρο 1 

 

 Ο Εσωτερικός Κανονισμός (Ε.Κ.) του Ν.Α.Ο.Β. που έγινε σύμφωνα με το 

Νόμο και το Καταστατικό, ρυθμίζει τη λειτουργία του Σωματείου των 

εγκαταστάσεων, των τμημάτων του, του προσωπικού και τη χρήση του υλικού, 

διευκρινίζει δε τις αρμοδιότητες των οργάνων όπως και τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις των μελών του. 

Άρθρο 2 

 

1. Τη Διοίκηση του Σωματείου ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν για 

συγκεκριμένο θέμα δεν έχει ληφθεί απόφαση, την ευθύνη έχουν ο Πρόεδρος ή ο Γεν. 

Γραμματέας ή ο οικείος Έφορος μέχρις ότου το θέμα αχθεί προς συζήτηση στο Δ.Σ.. 

2. Τα μέλη του Σωματείου είναι εκείνα που αναφέρονται στο Καταστατικό και 

έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Μελών. Μπορεί το Δ.Σ. να αποφασίσει για τη χορήγηση 

ταυτότητας μέλους. 

3. Αθλητές του Σωματείου είναι όσοι έχουν εγγραφεί νόμιμα στο μητρώο 

αθλητών και η εγγραφή τους έχει εγκριθεί από την αρμόδια Ομοσπονδία και φέρουν 

το σχετικό δελτίο του Ν.Α.Ο.Β.. 

4. Το προσωπικό του ΝΑΟΒ αποτελούν οι ιδιώτες εκείνοι οι οποίοι έναντι 

νομίμου ή συμφωνημένης αμοιβής παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες στον Όμιλο. 

Το Δ.Σ. υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες της εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας για το με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας προσωπικό. Είναι ασυμβίβαστη 

η πρόσληψη με οποιοδήποτε έμμισθο σχέση μέλους του Ν.Α.Ο.Β. ή στενοί συγγενείς 

τους που προσφέρουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες στο Σωματείο, θεωρείται ότι 

παραιτούνται οποιασδήποτε αμοιβής. 

5. Αθλητικός λιμενίσκος του Ν.Α.Ο.Β. θεωρείται ο υπάρχων ή μελλοντικός 

θαλάσσιος και χερσαίος χώρος και όλες οι εγκαταστάσεις στο χερσαίο, παραλιακό 

χώρο και στην προβλήτα. 

6. Τα μέλη, οι αθλητές και το προσωπικό του Ν.Α.Ο.Β. υποχρεούνται να 

λαμβάνουν γνώση των ανακοινώσεων του Σωματείου που αναρτώνται στο σχετικό 

πίνακα που υπάρχει στο εντευκτήριο. Τα μέλη δεν δικαιούνται να επικαλεσθούν 

άγνοια για θέματα των οποίων η γνωστοποίηση έγινε με ανακοίνωση που αναρτήθηκε 

έγκαιρα στον πίνακα ανακοινώσεων. 

 

Άρθρο 3 

Συμπεριφορά των μελών 

 

1. Τα μέλη του Ν.Α.Ο.Β. πρέπει να συμπεριφέρονται στις μεταξύ τους σχέσεις 

και στις σχέσεις τους με το Σωματείο και με το προσωπικό με φίλαθλο και ομαδικό 

πνεύμα. Επισημαίνεται ότι η πολιτική και κομματική αντιπαράθεση μεταξύ των 

μελών και στους χώρους του Ομίλου δεν επιτρέπονται. 

2. Τα μέλη μπορούν να αναφέρονται στον οικείο Έφορο ή εν απουσία του στο 

Δ.Σ. για οποιοδήποτε παράπονο έναντι της συμπεριφοράς μελών ή του προσωπικού 

του Ομίλου. 

3. Η συμπεριφορά των προπονητών και των αθλητών, παιδιών και ενηλίκων, 

πρέπει να είναι κόσμια και με πνεύμα φίλαθλο και ομαδικό. 



4. Ο Ν.Α.Ο.Β. διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αθλητή που δεν ακολουθεί 

την παραπάνω συμπεριφορά. 

 

Άρθρο 4 

Χρήση Εγκαταστάσεων 

 

1. Μόνο τα μέλη του Ν.Α.Ο.Β. και τα μέλη των οικογενειών τους ή 

συνοδευόμενοι φιλοξενούμενοι των μελών μπορούν να χρησιμοποιούν τις 

εγκαταστάσεις, το εντευκτήριο, τον λιμένα και τα υλικά του Ομίλου. 

2. Με αποφάσεις του Δ.Σ. καθορίζεται ο χρόνος λειτουργίας του εντευκτηρίου 

ως και το τιμολόγιο των παρεχομένων ειδών. 

3. Με αποφάσεις του Δ.Σ. καθορίζεται ο χρόνος λειτουργίας του λιμένος. 

4. Στις εγκαταστάσεις και τα εντευκτήρια του Ν.Α.Ο.Β. δεν επιτρέπονται τυχερά 

παίγνια. Το Δ.Σ. αποφασίζει τυχόν άλλες απαγορεύσεις. 

5. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να διατεθούν τα εντευκτήρια του Ομίλου είτε 

σε μέλη είτε σε τρίτους ιδιώτες είτε σε νομικά πρόσωπα για κοινωνικές εκδηλώσεις. 

Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται και οι όροι της διαθέσεως αυτής. 

 

Άρθρο 5 

Ελλιμενισμός σκαφών 

 

1. Δικαίωμα ελλιμενισμού σκαφών έχουν μόνο μέλη του Ομίλου. 

2. Ο Ελλιμενισμός σκάφους γίνεται μετά από έγκριση του Δ.Σ. του ΝΑΟΒ 

λαμβανομένης υπόψη μεταξύ άλλων της προτεραιότητας, της καταλληλότητας της 

κενής θέσεως, της ναυταθλητικής δραστηριότητας και της εν γένει συμμετοχής του 

υποψηφίου στη δραστηριότητα του Ομίλου.  Ο ελλιμενισμός σκάφους προϋποθέτει 

τη πληρωμή εφάπαξ εισφοράς που ισχύει κάθε φορά, και τη προπληρωμή των 

ετησίων δικαιωμάτων ελλιμενισμού, υπολογιζόμενου του έτους  εισδοχής πλήρους 

ανεξαρτήτως χρονολογίας εισδοχής. Στην απόφαση του Δ.Σ. ορίζεται και η θέση που 

θα καταλάβει το σκάφος που θα ελλιμενιστεί. Αλλαγή θέσεως γίνεται μόνο με 

απόφαση του Δ.Σ. μετά από εισήγηση του Εφόρου λιμένος. 

3. Για να επιληφθεί το Δ.Σ. αιτήσεως μέλους για ελλιμενισμό σκάφους, πρέπει 

να υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο αίτηση στην οποία επισυνάπτονται τα εξής: 

α.  Έγγραφα Ιδιοκτησίας του σκάφους 

β. Αντίγραφο αδείας κυκλοφορίας, νηολογίου ή λεμβολογίου. 

γ. Αντίγραφο αδείας ικανότητας χειριστού του ιδιοκτήτη. 

δ. Δήλωση του ιδιοκτήτη – μέλους ότι ο ίδιος και το υπο ελλιμενισμό σκάφος θα 

είναι στη διάθεση του αρμοδίου Εφόρου για συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις ή 

για παροχή συνδρομής σε αθλητικές δραστηριότητες που θα πραγματοποιεί ο 

Ν.Α.Ο.Β. 

ε. Δήλωση του ιδιοκτήτη – μέλους ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του 

κανονισμού αυτού. 

ζ. Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου για ζημιές προς τρίτους. 

στ. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου εάν κατέχει άλλη θέση ελλιμενισμού 

στην περιοχή Αττικής και ότι η κατοικία του και το τηλέφωνό του για οποιαδήποτε 

ειδοποίηση, είναι τα αναφερόμενα στην αίτηση. 

4. Απαγορεύεται στα επαγγελματικά σκάφη η επιβίβαση ή αποβίβαση ναυλωτών 

στις εγκαταστάσεις του ΝΑΟΒ. 



5. Σε περίπτωση  αυθαίρετης εισόδου σκάφους στις εγκαταστάσεις του ΝΑΟΒ, ο 

Έφορος λιμένος εκτός άλλων μέτρων, μπορεί να ακινητοποιήσει τούτο, να το 

ανελκύσει και να το μεταφέρει σε χώρο εναποθέσεως εκτός ΝΑΟΒ. 

6. Απαγορεύεται η αγκυροβολία σε οποιοδήποτε σκάφος μέσα στο δίαυλο 

εισόδου του λιμενίσκου αλλά και εκτός αυτού μέχρις αποστάσεως 150 μέτρων προς 

την ανοιχτή θάλασσα από το κόκκινο φανάρι της εισόδου. 

 

Άρθρο 6 

Εναπόθεση σκαφών 

 

1. Το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίζει για τη δημιουργία και παραχώρηση θέσεως 

εναποθέσεως σκαφών στις χερσαίες εγκαταστάσεις του ΝΑΟΒ. 

2. Για την παραχώρηση χερσαίας θέσεως εναποθέσεως σκάφους, εφαρμόζονται 

οι & 1 -2 του άρθρου 5, ενώ για τον τρόπο καθελκύσεως και ανελκύσεως των 

σκαφών αυτών θα αποφασίζει ο Έφορος λιμένος. 

 

Άρθρο 7 

Υποχρεώσεις ιδιοκτητών σκαφών 

 

1. Οι ιδιοκτήτες όλων των σκαφών που ελλιμενίζονται ή έχουν αποτεθεί στον 

ΝΑΟΒ πρέπει να διατηρούν τα σκάφη τους σε κατάσταση ετοιμότητας, να τα 

συντηρούν ώστε να εμφανίζουν καλή εξωτερική κατάσταση και να είναι με ασφάλεια 

λιμενισμένα. 

2. Απαγορεύεται η εναπόθεση στο χερσαίο χώρο των trailers σκαφών με θέση 

ελλιμενισμού. 

3. Οι ιδιοκτήτες ελλιμενισμένων σκαφών υποχρεούνται να απομακρύνουν τα 

σκάφη και τα βυθισμένα ρεμέτζα τους αν ειδοποιηθούν ότι πρόκειται να εκτελεσθούν 

εργασίες συντηρήσεως του λιμένα ή του λιμενοβραχίονα. 

4. Οι ιδιοκτήτες σκαφών οφείλουν με δική τους ευθύνη να είναι εφοδιασμένοι με 

νόμιμα έγγραφα κυκλοφορίας, αλιείας, χειρισμού κλπ. ως και με τον εξοπλισμό του 

σκάφους τους όπως ορίζουν οι λιμενικές διατάξεις. 

5. Οι ιδιοκτήτες, οφείλουν όπως κατά την κίνηση των σκαφών τους, την έξοδο 

από τον λιμένα και την είσοδο σ’ αυτόν να τηρούν τους κανονισμούς και να μη 

προκαλούν ενόχληση και ζημιές στις εγκαταστάσεις και τα άλλα σκάφη. 

6. Στα ελλιμενισμένα σκάφη δεν επιτρέπεται : 

α.  Η χρήση τουαλέτας 

β. Η μόνιμη κατοικία και διαμονή σ’ αυτά. 

γ. Η ρύπανση της θάλασσας. 

δ. Η χρήση ηχητικών οργάνων, μεγαφώνων και η δημιουργία θορύβων εν γένει. 

7. Συντήρηση ή και επισκευή εξωλέμβιων μηχανών απαγορεύεται εντός των 

εγκαταστάσεων και πρέπει να γίνεται σε εξωτερικά συνεργεία. 

8. Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια τοποθετούνται υποχρεωτικά στον διαθέσιμο 

κάδο και παραδίδεται στη γραμματεία συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο με το όνομα 

του σκάφους και την ποσότητα. 

9. Αν σε σκάφη υπάρχουν σεντινόνερα με λάδια, υπολείμματα καυσίμου ή άλλα 

κατάλοιπα συλλέγονται με ευθύνη των μελών – ιδιοκτητών σε κλειστά δοχεία εντός 

των σκαφών και μεταφέρονται στους ειδικούς κάδους για παραλαβή και επεξεργασία.  

Απαγορεύεται το άδειασμα σεντινόνερων εντός του λιμένος 

10. Απορρίμματα από τα σκάφη τοποθετούνται στις πλαστικές σακούλες εντός 

των ειδικών κάδων κατά μήκος των κρηπιδωμάτων. Εάν υπάρχουν απορρίμματα με 



κατάλοιπα από τρόφιμα ή οργανικά υλικά αυτά θα πρέπει να είναι πρώτα 

τοποθετημένα σε χωριστές κλειστές πλαστικές σακούλες.  

11. Οι ιδιοκτήτες σκαφών που ελλιμενίζονται ή έχουν αποτεθεί στις 

εγκαταστάσεις του ΝΑΟΒ οφείλουν να ανακοινώσουν αμέσως στη Γραμματεία του 

Ομίλου κάθε αλλαγή των στοιχείων που αφορούν τους ίδιους ή το σκάφος τους και 

αναφέρονται στο άρθρο 5 &3 του Κανονισμού αυτού. 

12. Η χρήση των σκαφών που ελλιμενίζονται ή έχουν αποτεθεί στις 

εγκαταστάσεις του ΝΑΟΒ επιτρέπεται μόνο στον ιδιοκτήτη – μέλος ή στα μέλη της 

οικογενείας του μόνο (γονείς – σύζυγος – παιδιά). Η χρήση σκάφους από τρίτο 

πρόσωπο κατ’ εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη – μέλους επιτρέπεται μόνο κατά ειδική 

εξαίρεση και με ειδική απόφαση του Εφόρου λιμένος. 

13. Τα μέλη του Ν.Α.Ο.Β. πρέπει να προσφέρουν τη βοήθειά τους, ατομικά ή και 

με τα σκάφη τους, σε όλες τις διοργανώσεις αγώνων του Ομίλου, όπως υποδεικνύει η 

εκάστοτε Επιτροπή Αγώνων. 

 

Άρθρο 8 

Ανέλκυση και καθέλκυση σκαφών 

 

1. Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζεται η ημερομηνία, η διάρκεια και οι ώρες της 

ανελκύσεως και καθελκύσεως σκαφών που διαθέτουν μόνιμη θέση ελλιμενισμού. 

2. Η ανέλκυση και καθέλκυση σκαφών γίνεται με την φροντίδα του Εφόρου 

λιμένος κατά σειρά προτεραιότητας και υπό τον όρο ότι ο ιδιοκτήτης του σκάφους 

είναι ταμειακά ενήμερος ως προς τον Όμιλο. Η ενημερότητα αυτή αποδεικνύεται με 

σημείωμα του Ταμία του Ομίλου. 

3. Η εναπόθεση των σκαφών μετά την ανέλκυσή τους στις χερσαίες 

εγκαταστάσεις του ΝΑΟΒ γίνεται με τις οδηγίες του Εφόρου λιμένος. 

 

Άρθρο 9 

Διακοπή ελλιμενισμού ή εναπόθεσης 

 

1. Ο ελλιμενισμός των σκαφών διακόπτεται : 

Α. Αυτοδικαίως : 

α. Όταν ο ιδιοκτήτης χάσει την ιδιότητα του μέλους. 

β. Όταν πουληθεί το σκάφος. 

Β. Με προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. μετά από εισήγηση του Εφόρου λιμένος: 

α. Όταν ο ιδιοκτήτης παραλείπει την  πληρωμή χρηματικών υποχρεώσεών του. 

β. Όταν ο ιδιοκτήτης παραβαίνει μία ή περισσότερες υποχρεώσεις που ορίζονται 

στον Κανονισμό αυτό. 

γ. Όταν ο δικαιούχος της θέσεως δεν την χρησιμοποιεί επί ένα (1) έτος 

τουλάχιστον. 

2. Σε περίπτωση διακοπής του ελλιμενισμού κατά τα άνω από 1, το Δ.Σ. 

ανακοινώνει την απόφασή του στον πίνακα ανακοινώσεων και ειδοποιεί επί αποδείξει 

του ιδιοκτήτη στην διεύθυνση την οποία έχει δηλώσει (βλ. Άρθρο 5 & 3) και του 

τάσσει προθεσμία 30 ημερών προς απομάκρυνση του σκάφους του από τις 

εγκαταστάσεις του ΝΑΟΒ. Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει άπρακτη το Δ.Σ. 

αναθέτει την απομάκρυνση του σκάφους και του εξοπλισμού του γενικά χωρίς την 

συγκατάθεση του ιδιοκτήτη με έξοδα και κίνδυνο του τελευταίου, σε χώρο 

εναποθέσεως εκτός του ΝΑΟΒ. 

 

 



Άρθρο 10 

Ευθύνη ΝΑΟΒ 

 

1. Ο ΝΑΟΒ δεν φέρει ευθύνη για ζημιά σκαφών και του εξοπλισμού τους ή 

άλλων περιουσιακών στοιχείων των μελών του, ως και για κλοπές γενικά, 

οφειλόμενες σε οποιαδήποτε αιτία, ακόμη και σε τυχαία ή ανωτέρα βία. 

2. Ο ΝΑΟΒ δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε τραυματισμό ή θάνατο που θα 

συμβεί στις εγκαταστάσεις του, σε μέλος ή σε επισκέπτη γενικά. 

3. Όποιος χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις του ΝΑΟΒ είναι αποκλειστικά και 

ατομικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη προξενηθεί στον ίδιο ή σε 

οποιονδήποτε τρίτο. 

 

Άρθρο 11 

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις 
 

1. Όποιος θέλει να κάνει χρήση των εγκαταστάσεων (λιμενίσκου, χερσαίων 

χώρων, εντευκτηρίου κλπ.) του ΝΑΟΒ οφείλει να προσχωρήσει ανεπιφύλακτα σε 

όλες τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού. 

2. Η προσχώρηση στον Κανονισμό γίνεται με την παραλαβή επί αποδείξει 

αντιγράφου του και τη ρητή δήλωση του ενδιαφερομένου περί ανεπιφύλακτης 

προσχωρήσεώς του σ’ αυτόν. 

3. Παράβαση του Κανονισμού, εκτός των ειδικών συνεπειών, μπορεί να επιφέρει 

τις ποινές του άρθρου 4 & 7 του Καταστατικού. 

4. Ο Κανονισμός αυτός τίθεται σε εφαρμογή ένα μήνα μετά την ψήφισή του από 

την Γενική Συνέλευση. 

5. Μέσα σε ένα μήνα από την ισχύ του Κανονισμού, το Δ.Σ. θα καλέσει τα μέλη 

του να προσχωρήσουν σ’ αυτόν. Η αποδοχή του Κανονισμού από τα μέλη και η πιστή 

και έγκαιρη συμμόρφωσή του προς τις διατάξεις του είναι προϋπόθεση για τη 

διατήρηση της ιδιότητος του μέλους του Σωματείου και της θέσεώς τους στον λιμένα 

του Ομίλου. 

   

  

    

  

 

   

 


