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Αγαπητοί µου,
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, στη συνεδρίαση της 7ης Μαρτίου 2016, αποφάσισε την ακόλουθη
µεταβολή - προσθήκη στον Κανονισµό Λειτουργίας Προσκοπικών Κέντρων:
ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ
1. Ο Αρχηγός Συστήµατος υπογράφει αίτηµα ελλιµενισµού της λέµβου του Συστήµατος, στο
οποίο αναφέρεται το όνοµα της λέµβου, ο αριθµός λεµβολογίου Σ.Ε.Π., καθώς και δήλωση ότι
γνωρίζει και θα τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας του ∆.Ν.Ν.Κ.∆.Φ. (Υποδ. 1).
2. Η λέµβος θα πρυµνοδετεί σε συγκεκριµένη θέση που θα καθορίζεται από τον Αρχηγό του
∆.Ν.Ν.Κ.∆.Φ. εξασφαλίζοντας ότι δεν παρεµποδίζονται οι άλλες ελλιµενιζόµενες στο Κέντρο
λέµβοι.
3. Η λέµβος οφείλει να έχει παραβλήµατα δεξιά και αριστερά της, ανάλογα µε το µήκος της.
Τουλάχιστον δύο (2) σε κάθε πλευρά για εξάκωπη και τουλάχιστον τρεις (3) σε κάθε πλευρά
για δεκάκωπη.
4. Σε κάθε καδένα, µε ευθύνη του ∆.Ν.Ν.Κ.∆.Φ., θα υπάρχει αγκυρόσχοινο τρίκλωνο ή πλεκτό µε
το οποίο θα δένει η λέµβος στην πλώρη και το οποίο µε µικρότερο σχοινί, πάνω στο οποίο θα
υπάρχει τσαµαδουράκι κίτρινου χρώµατος, θα δένεται στον προβλήτα.
5. Το ∆.Ν.Ν.Κ.∆.Φ. οφείλει κάθε δύο (2) έτη να αντικαθιστά το σχοινί µε καινούργιο.
6. Το ∆.Ν.Ν.Κ.∆.Φ. οφείλει να συντηρεί (καθαρισµός, αντικατάσταση) τις καδένες που δένουν στη
«µάνα».
7. Το Σύστηµα υποχρεούται να συντηρεί το αγκυρόσχοινο για όσο καιρό ελλιµενίζεται η λέµβος
εκεί και είναι υποχρέωσή του να δέσει µε σχοινιά (κατά προτίµηση µαύρα) τη λέµβο στον
προβλήτα.
8. Σε περίπτωση που λυθεί ή χαθεί το σχοινί που δένει στην καδένα, ο Αρχηγός Συστήµατος
οφείλει να ενηµερώσει τον Αρχηγό του Κέντρου και µέσα σε µία εβδοµάδα να προβεί σε
ενέργειες αποκατάστασης του σχοινιού. Το κόστος καταδυτικών εργασιών, αν αυτές κριθούν
απαραίτητες, βαρύνουν το Σύστηµα.
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9. Το Σύστηµα οφείλει να έχει τη λέµβο του ευπαρουσίαστη, χωρίς νερά και είναι αποκλειστικά
υπεύθυνο για τη σωστή πρόσδεσή της.
10. Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό από Βαθµοφόρους ότι αξιόποινες πράξεις γίνονται εις βάρος
των εγκαταστάσεων ή στα πλωτά µέσα του Σ.Ε.Π., που βρίσκονται στη ναυταθλητική µαρίνα
της Καλλιθέας, οφείλουν µετά από συνεννόηση µε την Κεντρική ∆ιοίκηση Σ.Ε.Π.:
• Να καταγγείλουν το συµβάν άµεσα στο Λιµενικό τµήµα Φλοίσβου (τηλ. 2109829759),
• Να τις αποτυπώσουν αν είναι δυνατόν µε φωτογραφίες ή βίντεο και
• Να στείλουν στον Αρχηγό του Κέντρου την καταγγελία µαζί µε το αποδεικτικό υλικό, για να
προβεί στις απαραίτητες νοµικές ενέργειες σε συνεργασία µε την Νοµική Υπηρεσία του
Σ.Ε.Π.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1. Όταν το Σύστηµα θελήσει να βγάλει τη λέµβο του για συντήρηση οφείλει να ενηµερώσει δύο
ηµέρες πριν το ∆.Ν.Ν.Κ.∆.Φ. µε ηλεκτρονικό µήνυµα ( delta@sep.org.gr ), στο οποία πρέπει να
αναφέρεται η ηµεροµηνία και ο τρόπος (τρέιλερ ή γερανός) ανολκής.
2. Όταν το Σύστηµα θελήσει να κάνει συντήρηση στον χώρο συντήρησης (αλάνα) οφείλει να
ενηµερώσει µια εβδοµάδα πριν το ∆.Ν.Ν.Κ.∆.Φ. µε ηλεκτρονικό µήνυµα ( delta@sep.org.gr ),
στο οποία πρέπει να αναφέρει πόσο χρόνο θα χρειαστεί για τη συντήρηση, ο οποίος δεν µπορεί
να υπερβαίνει τον οριζόµενο από τον Κανονισµό της Μαρίνας µέγιστο χρόνο παραµονής στον
χώρο συντήρησης.
3. Το ∆.Ν.Ν.Κ.∆.Φ. οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες (άδειες εισόδου κ.λπ.), ώστε να
πραγµατοποιηθεί η ανολκή ή η καθέλκυση της λέµβου. Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν
επιτραπεί από τη διαχείριση της Μαρίνας η ανολκή ή η καθέλκυση, το ∆.Ν.Ν.Κ.∆.Φ. οφείλει
έγκαιρα να ενηµερώσει τον Α.Σ.
4. Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για τα Ι/Φ που ανήκουν στο Σ.Ε.Π. και ελλιµενίζονται στο
∆.Ν.Ν.Κ.∆.Φ.
ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
1. Το ∆.Ν.Ν.Κ.∆.Φ. οφείλει να παρέχει σε κάθε λέµβο, εξάκωπη και δεκάκωπη, ερµάριο
αποθήκευσης των εφοδίων της.
2. Το κόστος χρήσης του κάθε ερµαρίου καθορίζεται µε απόφαση του Γενικού Εφόρου.
3. Το ∆.Ν.Ν.Κ.∆.Φ. οφείλει να υποδείξει το χώρο, στον οποίο η λέµβος θα εναποθέτει τα κουπιά
της. Σε περίπτωση που Σύστηµα έχει πάνω από µία λέµβο που ελλιµενίζεται στο ∆.Ν.Ν.Κ.∆.Φ.,
µπορεί να εναποθέτει στον ίδιο χώρο τα κουπιά και των δύο λέµβων.
4. Εντός του κλειστού χώρου µπορούν να γίνουν εργασίες µικρής κλίµακας όπως βάψιµο κουπιών,
άλµπουρων, πανιόλων κ.α., αφού πρώτα ενηµερωθεί ο Αρχηγός του Κέντρου.
5. Αµέσως µετά από κάθε εργασία, µέσα ή έξω από τον Νεώσοικο, το Σύστηµα οφείλει να
φροντίσει για την καθαριότητα του χώρου.
6. Σε περίπτωση που κάποια λέµβος αποχωρήσει από το ∆.Ν.Ν.Κ.∆.Φ. το ενθέµιο παραδίδεται
κενό στο Κέντρο.
7. Σε περίπτωση που κάποια λέµβος δεν έχει πέσει στο νερό για πάνω από ένα έτος και έχει θέση
ελλιµενισµού στο ∆.Ν.Ν.Κ.∆.Φ. παραδίδει τον χώρο που έχει παραχωρηθεί, καθώς και το
ερµάριο αποθήκευσης.
Η ως άνω διαδικασία εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στη συνεδρίαση της 7ης Μαρτίου
2016 και θα ενσωµατωθεί στον σχετικό Κανονισµό Λειτουργίας Προσκοπικών Κέντρων.
Με Προσκοπικούς Χαιρετισµούς

Θοδωρής Ν. Κεφαλάς
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