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Updated: May 2020 

 

Κανονισμός Λειτουργίας Ν.Ο.Β. για τα Μέλη 

Όλοι είμαστε ίσοι – Όλοι σεβόμαστε όλους  
Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης είναι απαραίτητος για τη 

σωστή λειτουργία του Ομίλου μας και για να βοηθήσει όλα τα Μέλη μας να έχουν μια 

ευχάριστη και προπαντός ασφαλή παραμονή στις εγκαταστάσεις μας. Βασίζεται στο 

Καταστατικό του Ομίλου, το οποίο διέπει το σύνολο λειτουργίας του Ομίλου. 

  

Φέτος, περισσότερο από άλλες χρονιές, η λέξη «Σεβασμός» και  η τήρηση των κανονισμών 

λειτουργίας επιβάλλεται σε όλους μας, παλιά και καινούργια μέλη, μικρούς και μεγάλους! 

Για την ασφάλεια όλων μας, η Διοίκηση του Ν.Ο.Β. ακολουθεί τους κανόνες υγιεινής που 

έχουν δοθεί από τον αρμόδιο φορέα για τους χώρους του Ομίλου μας, καθώς και το σχετικό 

πρωτόκολλο. 

Η δική σας συνεργασία και συμμόρφωση στους βασικούς κανόνες υγιεινής, συνδυαστικά με 

το αίσθημα της ατομικής ευθύνης, είναι απαραίτητα. 

 

Παρακάτω ακολουθεί ένας εύκολος οδηγός του Κανονισμού Λειτουργίας μας, τον οποίο 

μπορείτε να βρείτε αναρτημένο στην ιστοσελίδα του nov.gr  

 

Διάγραμμα καθήμενων 

Για το καλοκαίρι του 2020 σεβόμενοι τις συστάσεις για τις απαιτούμενες αποστάσεις, έχει 

προβλεφθεί από τη Διοίκηση, η υπόδειξη του σημείου που θα καθίσουν τα μέλη κατα την 

παραμονή τους στον Όμιλό μας. 

Αυτό σημαίνει πρακτικά, ότι θα υπάρχει υπάλληλος ο οποίος θα βοηθάει όλους μας να βρούν 

τον χώρο τους, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και η εικόνα του Ομίλου μας να 

είναι βελτιωμένη. 

Ευχαριστούμε όλα τα Μέλη μας για τη συνεργασία τους, αφού η υπηρεσία αυτή βοηθάει 

όλους μας να έχουμε μια ασφαλή και ευχάριστη εμπειρία στον Όμιλο που όλοι αγαπάμε.  
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Σημειώνεται ότι η χαρτοπαιξία σε ανοιχτούς χώρους του Ομίλου δεν επιτρέπεται, παρά μόνο 

στην αίθουσα αναψυχής που βρίσκεται στο άνω διάζωμα.  

 

Είσοδος στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Β. 

 Από την κύρια είσοδο του Ομίλου, δικαίωμα εισόδου έχουν αποκλειστικά τα Μέλη 

και οι επισκέπτες τους. Ωστόσο, για την αποφυγή του συγχρωτισμού και για τη δική 

μας ασφάλεια, ειδικά για το καλοκαίρι του 2020 δεν θα επιτρέπεται η είσοδος 

επισκεπτών των Μελών μας. Στο πλαίσιο αυτό, θα καταργηθεί η λειτουργία της 

κάρτας επισκεπτών.  

 Κατά την προσέλευσή σας θα γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας από τον θυρωρό. 

 Ειδικά για το φετινό καλοκαίρι, στέλεχος της Γραμματείας θα εξυπηρετεί τα Μέλη 

από το Θυρωρείο, ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός στα γραφεία. Σημειώνεται 

ότι προσωπικό θα φέρει όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας κατά την εξυπηρέτηση 

του κοινού.  

 Τα τουρνικέ λειτουργούν με τη μαγνητική κάρτα μέλους ή το βραχιολάκι που έχετε 

προμηθευτεί από τη Γραμματεία κατά την εγγραφή σας.  

 Εάν χάσετε την προσωπική σας κάρτα ή το βραχιολάκι σας, απευθύνεστε στη 

Γραμματεία για επανέκδοση, με κόστος €5. 

 Εάν κάνετε είσοδο με την κάρτα σας, πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε έξοδο με την 

ίδια κάρτα, διαφορετικά δεν θα μπορείτε να μπείτε την επόμενη φορά στον Όμιλο.  

 Κάθε είσοδος / έξοδος έχει χρονοκαθυστέρηση.  

 

Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός Ν.Ο.Β. (καθίσματα, ξαπλώστρες, σκίαστρα) 

 Ο Όμιλος έχει διαθέσιμο επαρκή εξοπλισμό για τη φιλοξενία των Μελών του.  

 Επιπλέον εξοπλισμός και σκίαση μας περιμένει αυτό το καλοκαίρι, για να 

μπορούμε να απολαύσουμε όσο μπορούμε καλύτερα και ασφαλέστερα τις 

διακοπές μας στον Ν.Ο.Β. 

 Κάθε μέλος δικαιούται ένα κάθισμα / μία ξαπλώστρα. 

 Είναι απαραίτητο να τοποθετείται η προσωπική πετσέτα των μελών στις καρέκλες 

και τις ξαπλώστρες πριν τις χρησιμοποιήσουν. 

 Δεν καθόμαστε ποτέ με τα μαγιώ στις ξαπλώστρες χωρίς πετσέτα. 

 Δεν δεσμεύουμε καθίσματα με προσωπικά αντικείμενα.  
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Καθαριότητα   

 Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του Ομίλου μας.  

 Χρησιμοποιούμε τους ειδικούς κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης.  

 Έχουμε μεριμνήσει για την τακτική απολύμανση των κοινόχρηστων χώρων 

(αποδυτήρια, τουαλέτες, ασανσέρ, τουρνικέ κλπ.) σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Ε.Ο.Δ.Υ. και τη συνεργασία του συνεργείου καθαρισμού.  

 Πετάμε τα αποτσίγαρα μόνο στα ειδικά σταχτοδοχεία. 

 Ειδοποιούμε τους υπεύθυνους καθαρισμού του Ν.Ο.Β. εάν διαπιστώσουμε 

«ατυχήματα». 

 Απαγορεύεται να γράφουμε με σπρέι ή μαρκαδόρους στις εγκαταστάσεις.  

 Απαγορεύεται παντός είδους ρύπανση.  

 

Ασφάλεια  

 Τα μικρά παιδιά είναι πάντα υπό την εποπτεία ενηλίκων. 

 Προσέχουμε τα προσωπικά μας είδη.  

 Ενημερώνουμε το προσωπικό εάν διαπιστώσουμε ότι βρίσκονται στον Όμιλο άτομα 

μη μέλη ή προσκεκλημένοι τους. 

 Ενημερώνουμε το Ν.Ο.Β. εάν διαπιστώσουμε φθορές στον Όμιλο 

 

Κολύμπι με ασφάλεια   

 Κολυμπάμε ελεύθερα εντός τους οριοθετημένους χώρους.  

 Στους χώρους αυτούς δεν επιτρέπεται η διέλευση πλεούμενων μέσων (βάρκες, 

ιστιοσανίδες, κλπ.) 

 Δεν επιτρέπεται η χρήση ψαροντούφεκου.  

 Δεν κολυμπάμε εάν δεν έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο μας 

γεύμα ή εάν νιώθουμε αδιαθεσία.  

 

Parking Ν.Ο.Β. 

 To parking μπροστά από την κύριο είσοδο του Ν.Ο.Β. και στην «Αρμονία» 

χρησιμοποιείται μόνο από τα Μέλη του Ομίλου.  

 Μοτοποδήλατα, ποδήλατα και πατίνια παραμένουν στο Parking του Ομίλου γιατί 

απαγορεύεται η είσοδός τους στις εγκαταστάσεις.  

 Δεν επιτρέπεται η στάθμευση χωρίς να έχει τοποθετηθεί η ειδική κάρτα parking του 

έτους στο όχημα.  
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 Τα οχήματα πρέπει να σταθμεύουν μέσα στις γραμμογραφημένες θέσεις εάν είναι 

διαθέσιμες ή να παραδίδεται στους παρκαδόρους 

 Δεν επιτρέπεται να κλείνει η είσοδος του parking. 

 Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο parking από το αντίθετο ρεύμα (έξοδος).   

 Η κυκλική κυκλοφορία στην πλατεία του parking πρέπει να λειτουργεί χωρίς εμπόδια  

 Δεν επιτρέπεται η φραγή της εισόδου του Ν.Ο.Β.: οφείλει να είναι ελεύθερη για τη 

διακίνηση οχήματος ανάγκης σε περίπτωση ανάγκης (ασθενοφόρο, πυρκαγιάς κλπ.). 

 Όσοι εξέρχονται από το parking έχουν προτεραιότητα. 

 Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. μεγάλοι αγώνες, τελετές, κλπ.) μπορεί να απαγορευθεί 

προσωρινά η στάθμευση στο parking του Ομίλου  

 Τις βραδινές ώρες επιτρέπεται η χρήση ενός μέρους του parking σε πελάτες του 

εστιατορίου του Ν.Ο.Β.  

 Όσα μέλη δεν συμφωνούν με τη διαδικασία αυτή, θα πρέπει να σταθμεύουν τα 

οχήματά τους εκτός του parking. 

 Οι παρκαδόροι θα φέρουν όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής.  

 Ακολουθεί ο μικρός οδηγός που διευκολύνει τη στάθμευση στον Όμιλο: 

  

Πόσα οχήματα μπορούν να σταθμεύσουν στο parking του Ομίλου;  

Το parking του Ομίλου μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 50 οχήματα. 

Οι περιορισμένες θέσεις στάθμευσης οχημάτων στο χώρο parking του Ομίλου είναι 

δεδομένες. Επιπλέον, λόγω αυξημένων μέτρων ασφαλείας που επιβάλλονται από την 

Τροχαία και την Πυροσβεστική, δεν μπορούν να σταθμεύουν περισσότερα από τα παραπάνω 

οχήματα.  

 

Υπάρχει άλλος εναλλακτικός χώρος στάθμευσης του Ομίλου;  

Για να εξυπηρετήσουμε τις αυξημένες ανάγκες στάθμευσης που έχει η περιοχή και για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των Μελών μας, ο Όμιλος έχει μισθώσει χώρο στάθμευσης οχημάτων 

έμπροσθεν του συγκροτήματος κατοικιών «Αρμονία» επί της οδού Απόλλωνος.  

 

Πώς θα μάθω εάν είναι πλήρες το parking του Ομίλου για να σταθμεύσω στην «Αρμονία»;   

Για τη διευκόλυνσή σας σε περίπτωση που είναι πλήρες το parking του Ομίλου, βρίσκεται 

ειδική σήμανση στο χώρο parking «Αρμονία», ώστε να ενημερωθείτε εγκαίρως και να 

αποφύγετε την ταλαιπωρία να προσεγγίσετε το parking του Ομίλου αδίκως. 
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Εάν δείτε την ηλεκτρονική σήμανση «Πλήρες», σταθμεύστε απευθείας στο parking 

«Αρμονία» και οι άνθρωποι του χώρου θα σας μεταφέρουν με όχημα Valet άνετα στον Όμιλο. 

 

Τι γίνεται σε περίπτωση που θέλω να αποβιβάσω την οικογένειά μου ή έχω πολλά 

πράγματα μαζί μου;   

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποβιβάσετε την οικογένειά σας στο parking του Ομίλου, 

μπορείτε να προχωρήσετε στον Όμιλο και να πραγματοποιήσετε την αποβίβαση. Θα πρέπει 

όμως μετά ο ίδιος να επιστρέψετε το όχημά σας στο parking της «Αρμονία» και από εκείνο 

το σημείο θα μεταφερθείτε με το όχημα Valet στον Όμιλο. 

 

Πώς θα αποφύγω να έχω μεγάλη αναμονή για την παραλαβή του οχήματός μου από την 

«Αρμονία»;    

Για τη μείωση του χρόνου αναμονής κατά την αποχώρησή σας για να παραλάβετε το όχημά 

σας που βρίσκεται στο χώρο της «Αρμονία», λειτουργεί πλέον ηλεκτρονικό σύστημα 

ειδοποίησης αυτοκινήτου.  

 

Πώς θα λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστημα ειδοποίησης για την παραλαβή του 

αυτοκινήτου;  

Τα βήματα είναι εξαιρετικά απλά:  

1. Κατά την είσοδό σας, θα παραλάβετε μία κάρτα με έναν μοναδικό αριθμό καθώς και 

με τις οδηγίες λειτουργίας του συστήματος αναλυτικά. 

2. Κατά την έξοδό σας, θα πρέπει να μπείτε στο novparking.gr και να πληκτρολογήσετε 

τον μοναδικό αριθμό που αναφέρει η κάρτα αυτή. 

3. Με την ειδοποίηση αυτή, εντός 15 λεπτών το όχημά σας θα βρίσκεται στο χώρο 

στάθμευσης του Ομίλου για την αναχώρησή σας. 

 

Τι χρειάζεται για να μπορέσω να λειτουργήσω το σύστημα ειδοποίησης;   

Το μόνο που χρειάζεστε είναι το smartphone σας και πρόσβαση στο Internet. Μπορείτε να 

κάνετε χρήση του ελεύθερου WiFi που προσφέρει ο Όμιλος στα Μέλη του.   

 

Οικονομία στο νερό και στο ηλεκτρικό  

 Προσοχή στη χρήση του νερού: προσέχουμε για να έχουμε.  

 Ελέγχουμε στο τέλος ότι έχει κλείσει καλά η βρύση.  

 Απαγορεύεται η χρήση σαμπουάν / αφρόλουτρου στα εξωτερικά ντους του Ομίλου.  
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 Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κατοικίδια. 

 

Ηχορύπανση  

 Δεν επιτρέπεται η χρήση ηχητικών συσκευών ή μουσικών οργάνων.  

 

Παροχή πρώτων βοηθειών & Ιατρείο  

 Σε περίπτωση ανάγκης παροχής πρώτων βοηθειών καλείτε τη νοσηλεύτρια του 

Ν.Ο.Β. στο 210 89 62 416 (εσωτ. 113) ή στο 6956 481213 


