ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ
Αθήνα, 20 Απριλίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 45
ΑΠΟ

:

Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων

ΠΡΟΣ

:

- Αρχηγούς Οµάδων Προσκόπων, Κοινοτήτων Ανιχνευτών, Προσκοπικών ∆ικτύων
- Αρχηγούς Συστηµάτων

ΚΟΙΝ.

:

- Εφόρους Γενικής Εφορείας
- Περιφερειακούς Εφόρους
- Εφόρους Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων

ΘΕΜΑ

:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ LR - LLOYD’S REGISTER

Αγαπητοί µου,
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας γνωρίζω ότι ο Νηογνώµων LLOYD’S REGISTER αναγνώρισε το
Σώµα Ελλήνων Προσκόπων ως “Lloyd’s Register Approved Training Provider” (Πάροχος
Εκπαίδευσης Εγκεκριµένος από τον Lloyd’s Register) και πιστοποίησε το σύνολο της
εκπαίδευσης «Κυβερνήτου Ιστιοφόρου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους» (συµπεριλαµβανόµενης
και της σχολής Λεµβάρχου) ως σχολή αναγνωρισµένη από τους Lloyd’s Register (βλ.
συνηµµένα).
H πιστοποίηση αυτή από τον παλαιότερο και έναν από τους µεγαλύτερους διεθνώς
νηογνώµονες αποτελεί µεγάλη τιµή για το Σ.Ε.Π. καθ’ όσον αποτελεί µοναδική ίσως διεθνώς
αναγνώριση τέτοιου τύπου.
Η όλη προσπάθεια κόστους περίπου €10.000, καθώς και το ετήσιο κόστος περίπου €3.000
είναι δωρεά/χορηγία των Lloyd’s Register.
Η αναγνώριση αυτή επιβραβεύει το ουσιαστικό έργο που πραγµατοποιείται στο Σ.Ε.Π. από το
1951 στον τοµέα αυτό, καθώς και τη σε βάθος συστηµατοποίηση που έγινε τα τελευταία δύο
χρόνια για συµµόρφωση µε τα πρότυπα πιστοποίησης (ISO 9001:2008-ISO 10050-IWA 2).
Όπως όλοι γνωρίζουµε όµως, είναι δυσκολότερο να κρατηθείς σε µια «κορυφή» παρά να την
ανέβεις. Η αναγνώριση αυτή ανανεώνεται κάθε χρόνο µε επιθεώρηση (audit) σχολής από τον
Lloyd’s Register που πρέπει να διαπιστώνει ότι η εκπαίδευση διεξάγεται σύµφωνα µε τα
πρότυπα και τον Κανονισµό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Βαθµοφόρων Σ.Ε.Π., που επίσης
αναγνωρίσθηκε.
Μια από τις σοβαρότερες υποχρεώσεις είναι να βελτιώνουµε κάθε χρόνο την εκπαίδευσή µας.
Όλα τα πτυχία, καθώς και ο Κανονισµός Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Βαθµοφόρων Σ.Ε.Π., θα
φέρουν πλέον το σήµα πιστοποίησης του Lloyd’s Register.
ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 1, 116 35 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 2107290046, FAX 2107236561
Το ΣΕΠ έχει πιστοποιηθεί σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008

Είµαι σίγουρος, από τον ενθουσιασµό µε τον οποίον ενστερνίσθηκε το νέο σύστηµα όλο το
Προσωπικό Εκπαίδευσης των πέντε πρόσφατων σχολών (Λεµβάρχου και Κυβερνήτου
συνολικά), ότι η πρωτοπορία αυτή του Ελληνικού Προσκοπισµού θα συνεχισθεί.
Τέλος επιθυµώ να ευχαριστήσω το Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Ηλία λαδά για την
προσπάθεια και την επιµονή του στον τελικό στόχο που επιτυχώς υλοποιήθηκε, καθώς και την
Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε., την Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. και το Προσωπικό
Εκπαίδευσης που πίστεψαν και αγκάλιασαν µε θέρµη το εγχείρηµα.
Με Προσκοπικούς Χαιρετισµούς

Θοδωρής Ν. Κεφαλάς
Γενικός Έφορος

