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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παγκόσμιο κίνημα St.John πρωτοεμφανίστηκε στη Κύπρο το 1926 με τη σύσταση και 

λειτουργία φιλανθρωπικού ιδρύματος και με στόχο πολιτικής την παροχή ανιδιοτελώς 

βοήθειας στον συνάνθρωπο και ταυτόχρονα την προαγωγή των πρώτων βοηθειών στο 

ευρύ κοινό. Το 2003 με απόφαση του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λευκωσίας υιοθετείται η 

νέα του ονομασία «Σύνδεσμος και Τάγμα Αγίου Ιωάννη» (εφεξής το Τάγμα), εγκρίνεται 

το νέο του καταστατικό και μεταγενέστερα εγγράφεται ως Φιλανθρωπικό Ίδρυμα με 

βάση τις πρόνοιες του περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμου, Κεφ.41. 

 
Παράλληλα, μετά από εισήγηση του St.John Order προωθείται το 2005 η εγγραφή της 

εταιρείας περιορισμένης ευθύνης διά εγγυήσεως St.John Association Ltd (εφεξής η 

Εταιρεία),  με σκεπτικό την αποφυγή ή/και μετριασμό των επιπτώσεων από τυχόν 

αστικές ευθύνες που δυνατόν να αναφύουν από ενέργειες ή παραλείψεις ατόμων που 

εργάζονται ή συνεργάζονται με το Τάγμα. Σημαντικό στο σημείο αυτό είναι το ότι ο 

Υπουργός Οικονομικών έχει δώσει την έγκριση του και αναγνωρίστηκε η Εταιρεία ως 

Φιλανθρωπικό Ίδρυμα για σκοπούς του άρθρου 9 (1) (στ) των περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος Νόμων.  Απόρροια της αναγνώρισης αυτής είναι η Εταιρεία να μην υπόκειται 

στην καταβολή φόρου εισοδήματος, τυχόν δε διαφορά των εσόδων από τα έξοδα της 

μεταφέρεται στο  Τάγμα. 

 
Οι ισχυροί δεσμοί μεταξύ Τάγματος και Εταιρείας καταδεικνύονται και από το ότι τα 

ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας είναι ο Σύνδεσμος και Τάγμα Αγίου Ιωάννη και τα τότε μέλη 

της ∆ιοικούσας του Επιτροπής• επίσης το ότι ως Σύμβουλοι της Εταιρείας εκλέγονται 

μόνο τα προτεινόμενα από το Τάγμα άτομα.    

         

ΙΙ.  ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΣΤΟΧΟΙ 

Η πολιτική  του Τάγματος  και της Εταιρείας  συνίσταται  στην ενθάρρυνση και 

προώθηση  κάθε  έργου  ανθρωπισμού  και  φιλανθρωπίας  για  την  απάλυνση του 

ανθρώπινου πόνου και τη προστασία και διαφύλαξη της εν γένει υγείας του κοινού, χωρίς 

καμιά  διάκριση με βάση το φύλο, τη φυλή, την κοινωνική τάξη, το χρώμα , την πίστη ή 

τις πεποιθήσεις του ατόμου. Η πολιτική αυτή βρίσκει την απόλυτη έκφραση της στο 

λογότυπο «Στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας». 
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Η υλοποίηση της πολιτικής αυτής επιτυγχάνεται με την προώθηση των ακόλουθων 

αντικειμενικών στόχων:  

o την ορθολογική οργάνωση των υπηρεσιών του Τάγματος,  

o την  προσφορά βοήθειας σε ασθενείς και τραυματίες,  

o την ενδυνάμωση και εμβάθυνση των σχέσεων του Τάγματος με  άλλες 

εθελοντικές  οργανώσεις της Κύπρου και του εξωτερικού,    

o την ενεργό συμμετοχή σε Επιτροπές του ∆ημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα οι 

οποίες ενασχολούνται με θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του 

Τάγματος,  

o την οργάνωση Τμήματος Ένστολων Εθελοντών,  

o την εκπαίδευση, εξέταση και πιστοποίηση ατόμων στις πρώτες βοήθειες 

και την κατάρτιση εκπαιδευτών και εξεταστών στη βάση εγκεκριμένων 

προδιαγραφών,  

o την διασφάλιση της ύπαρξης των αναγκαίων εκπαιδευτικών μέσων και 

ενδεδειγμένων εκπαιδευτικών βοηθημάτων, και  

o την απονομή μεταλλίων ή διπλωμάτων για ειδικές υπηρεσίες που 

προσφέρονται για ανθρωπιστικούς σκοπούς. 

 

ΙΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΔΟΜΗ 

Η αρχή η οποία καθορίζει τους αντικειμενικούς στόχους, τον τρόπο λειτουργίας και 

γενικά κάθε θέμα που σχετίζεται με το Κίνημα Αγίου Ιωάννη είναι η ∆ιοικούσα Επιτροπή 

του Τάγματος η οποία αποτελείται από έξι (6) Επιτρόπους με το δικαίωμα των 

τελευταίων να διορίζουν μέχρι και τέσσερα (4) επιπρόσθετα επίκουρα μέλη δίχως όμως 

αυτά να έχουν δικαίωμα ψήφου. 

   Οι Επίτροποι, μέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής κατά το 2012 ήταν οι :  

       ∆ρ. Νίκος Σπανός, Πρόεδρος  

       κ. Πάγκαλος Ζαχαριάδης,  Αντιπρόεδρος 

       κ. Ανδρέας Γιαννακού, Αντιπρόεδρος 

       κ. Πάνος Κουτουρούσης, Γραμματέας  

       ∆ρ. Γεώργιος  Παντέλας,  Γενικός ΄Εφορος 

       κ.  Αχιλλέας Καλλίμαχος , Ταμίας  

 
Επίκουρα Μέλη της Επιτροπής ήταν οι :  
 
       κ. Ανδρέας Χειμαρίδης 

       κ. Ανδρέας Σκοτεινός 
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Παράλληλα, Σύμβουλοι της Εταιρείας κατά την ίδια χρονική περίοδο ήταν τα μέλη της 

∆ιοικούσας Επιτροπής με Γραμματέα τον κ. Π. Κουτουρούση. 

Εκτελεστικός βραχίονας σε επαρχιακό επίπεδο είναι οι Επαρχιακές Επιτροπές η σύνθεση 

των οποίων φαίνεται στο συνημμένο Παράρτημα. 

Η αναδυόμενη από την πραγματικότητα οργανωτική δομή είναι το μεν Τάγμα να είναι η 

ανώτατη αρχή η οποία καθορίζει την πολιτική, τις προτεραιότητες και τα επίπεδα 

εκπαίδευσης με την Εταιρεία να αναλαμβάνει την ευθύνη εφαρμογής των υιοθετημένων 

αρχών στον τομέα εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες. Επιπρόσθετα στο Τάγμα παραμένει 

ο σημαντικός τομέας της προώθησης του εθελοντισμού. 

 
ΙV.  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Η θητεία της ∆ιοικούσας Επιτροπής έληξε στις 31/12/2012. Έτσι συνήλθε το 

Συμβουλευτικό Σώμα, το οποίο μεταξύ άλλων εξέλεξε τα μέλη της νέας ∆ιοικούσας 

Επιτροπής για την 5-ετία 2013-17, τα οποία καταρτίστηκαν σε σώμα στην πρώτη 

συνεδρία του 2013. 

Παράλληλα ανασυστάθηκε η Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού. Μετά από μακρές 

διαβουλεύσεις και συζητήσεις καταρτίστηκε νέα σύνθεση της Επιτροπής η οποία 

διορίστηκε με την έναρξη του 2013. Το ίδιο έγινε και για την Λευκωσία. 

Επίσης συντάχθηκε και εγκρίθηκε έγγραφο που προνοεί για την απονομή Τιμητικών 

Τίτλων και ∆ιακρίσεων σε μέλη των Ανεξάρτητων Ταξιαρχιών. 

 
Τελικά ανανεώθηκε εκ μέρους του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας η έγκριση του 

Τάγματος ως Παροχέας Εκπαίδευσης στις Πρώτες Βοήθειες. 

      

V. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

1. Κατά το υπό επισκόπηση έτος πραγματοποιήθηκαν 8 κοινές συνεδρίες των Επιτρόπων 

του Τάγματος και των Συμβούλων της Εταιρείας. Τα κυριότερα των θεμάτων που 

εξετάστηκαν και για τα οποία λήφθηκαν σχετικές αποφάσεις ήταν:  

 Η παρακολούθηση της προόδου για προώθηση από το Υπουργείο Υγείας 

Νομοσχεδίου για τις πρώτες βοήθειες. 

 Η  παρακολούθηση της προτεινόμενης νομοθετικής κάλυψης της προστασίας των 

λουομένων στη θάλασσα και η αναγκαιότητα για υιοθέτηση επιπέδων 

εκπαίδευσης  των Ναυαγοσωστών στις πρώτες βοήθειες. 

 Η σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Ταξιαρχίας στην Κεντρική Τράπεζα.  

 Η έναρξη προπαρασκευαστικών εργασιών για σύσταση και λειτουργία 

Ανεξάρτητων  Ταξιαρχιών στην Τράπεζα Κύπρου και στην Pizza Hut.  
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 Η παρακολούθηση και συμμετοχή στις εργασίες  της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 

της Johannitter International. 

 Η διοργάνωση της ανά 2ετία Συνάντησης των Συνδέσμων Αγίου Ιωάννη των 

Μεσογειακών Χωρών που έγινε στην Πάφο τον Ιούλιο. 

 Η υφιστάμενη εκκρεμότητα των Γραφείων της Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού.  

 Η συνέχιση της συνεργασίας με το ΚΕΒΕ και τα ιδιωτικά ιδρύματα κατάρτισης 

CASA και KOCΗ. Η μέχρι σήμερα εμπειρία είναι θετική. 

 Η λήψη τελικής απόφασης για ανέγερση νέων κτηρίων στη Λευκωσία . Η σχετική 

αίτηση βρίσκεται ενώπιον των αρμοδίων αρχών από το Νοέμβριο 2011 για 

έκδοση Πολεοδομικής Άδειας.  

 Η διεξοδική μελέτη των οικονομικών δεδομένων του Τάγματος. Συνέπεια ήταν η 

μεταφορά σε άλλα δύο Τραπεζικά Ιδρύματα καταθέσεων.   

  Η εξασφάλιση του αναγκαίου εκπαιδευτικού εξοπλισμού. 

Ουσιαστική συνδρομή στη προσπάθεια αναβάθμισης της προσφερόμενης εκπαίδευσης 

στις πρώτες βοήθειες είχε η Εκπαιδευτική Επιτροπή. Πιο συγκεκριμένα η Επιτροπή 

ασχολήθηκε διεξοδικά με: 

- Την επικαιροποίηση του βοηθήματος για τους Εκπαιδευτές . 

- Τη προετοιμασία για τη διοργάνωση του Ετήσιου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου για 

τους  Εκπαιδευτές.  

- Την πάνω σε πιλοτική βάση εφαρμογή του νέου Εντύπου για την Αξιολόγηση 

Προγράμματος και Εκπαιδευτή. 

- Την έναρξη της εργασίας για ανάπτυξη και υιοθέτηση ολοκληρωμένου 

προγράμματος Κατάρτισης Εξεταστών. 

 
Τα αριθμητικά δεδομένα του 2012 σε σύγκριση με εκείνα του 2011 δείχνουν μια μείωση 

της τάξης του 31,4%. Τούτο οφείλεται μερικώς στη Κ∆Π 198/2009 η οποία προνοεί για 

την ύπαρξη στους τόπους εργασίας ατόμων εκπαιδευομένων στις πρώτες βοήθειες. Αφού 

ικανοποιηθεί η πρόνοια αυτή, η σχετική ανάγκη θα επανεμφανιστεί μετά από 3 χρόνια 

εφόσον το σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης μαθημάτων πρώτων βοηθειών ισχύει 

γι΄αυτό το διάστημα. Ένας δεύτερος λόγος είναι η οικονομική δυσπραγία, οι επιπτώσεις 

της οποίας άρχισαν να είναι ψηλαφητές από το δεύτερο ήμισυ του 2012. 

 
Η πληροφορίες του κατωτέρου Πίνακα Ι φανερώνουν:          
 

 

 



 5

  

           Πίνακας Ι 

            

 μείωση του αριθμού των εκπαιδευθέντων σ΄όλα τα προγράμματα και σ’ όλες τις 

επαρχίες, 

 η μεγαλύτερη μείωση στα προγράμματα παρατηρήθηκε σ’ εκείνο των Πρώτων 

Βοηθειών στην Εργασία-Επείγοντα Περιστατικά (από 1026 σε 327) και στις 

Επαρχίες, στη Λευκωσία από  852 στα 597. Ποσοστιαία όμως η πιο σημαντική 

μείωση παρατηρείται στη Λεμεσό κατά 46,3%, 

 η μεγαλύτερη μείωση του προγράμματος Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία –

Επείγοντα Περιστατικά είναι απόρροια της μεγάλης αύξησης που παρατηρήθηκε 

τον προηγούμενο χρόνο,                           

     •   για πρώτη φορά παρουσιάζεται  η Αμμόχωστος με δραστηριότητες εκπαίδευσης, 

 μείωση του αριθμού προγραμμάτων από 171 σε 127• ουσιαστικά επανήλθαν στα 

επίπεδα του 2010 (121).  

 

Η διάδοση των πρώτων βοηθειών μεταξύ των νεαρών ατόμων αποτελεί βασικό 

αντικειμενικό σκοπό του Τάγματος ενόψει της δυναμικής που μελλοντικά θα αναπτυχθεί 

για διάχυση τούτων στην ευρύτερη κοινωνία. Κατά το 2012 μαθήματα πρώτων βοηθειών 

παρακολούθησαν 7395 μαθητές της Β΄ Τάξεως των Γυμνασίων από τους οποίους 5918 

πέτυχαν στις εξετάσεις και έτυχαν του σχετικού Πιστοποιητικού. Οι αντίστοιχοι αριθμοί 

για τους μαθητές των Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης είναι 199 και 188. 

 

       

 

 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
 
 

Επαρχία Πλήρες ΠΒΕ & 
ΑEΑ 

ΠΒΕ ΠΒΕ -ΕΠ Ανανέωσ
η 
Πιστ/κου 

Α.Ε.Α Α΄ 
Βοήθειες 
για Παιδιά 

ΟΛΙΚΟ Αριθμός 
Προγ/των 

Λευκωσία      97     89     61   197     79    66       8     597     71 

Λεμεσός      19     17   109     33     49    42       6     275     30 

Λάρνακα      14      -     21     53     29      -     15     132     14 

Πάφος       -      -       -     31     13    15      -       59       8 

Αμ/στος      -     -       33     13   -     -     -       46       4 

Ολικό   130  106   224  327  170  123     29  1109  127
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Ο Πίνακας ΙΙ πιο κάτω παρουσιάζει την δραστηριότητα των τεσσάρων Ανεξάρτητων 
Ταξιαρχιών:               
                                                                                     
           Πίνακας ΙΙ                            
  

    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ   ΠΛΗΡΕΣ 
ΠΡΟΓ/ΜΑ 

ΠΒΕ & 
AΕΑ 

ΠΒΕ 
 

Α.Ε.Α ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
ΠΙΣΤ/ΚΟΥ 

ΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΓ/ΤΩΝ 

Α.Η.Κ.        -       -       25     -       364      389       34 
 

ΑΣΤ/ΜΙΑ & 
ΠΥΡ/ΣΤΙΚΗ 

     221       -        -     -       936    1157       96 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΜΥΝΑ 

    416    117       18     -        27     578       55 

Κεντρική 
Τράπεζα 

       -     10         -    10         -       20         3 
 

ΟΛΙΚΟ 
 
 

   637   127       43    10     1327   2144     188 

 

Από τον πιο πάνω Πίνακα παρατηρητέα είναι:  

 
 η σημαντική δραστηριότητα της Αστυνομίας/Πυροσβεστικής,, (άνω του 50% σε 

αριθμό τόσο προγραμμάτων όσο και εκπαιδευθέντων)   

 σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο παρατηρείται αύξηση της τάξης του 32,6%  

 η επαναβεβαίωση ότι στις δύο Ταξιαρχίες της Αστυνομίας και της ΑΗΚ η 

εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες  έχει ριζωθεί βαθιά • απόδειξη τούτου είναι το 

μεγάλο ποσοστό Ανανέωσης  Πιστοποιητικού που στην περίπτωση της ΑΗΚ 

ανέρχεται στο 93,6%  

 η παρουσία για πρώτη φορά της Κεντρικής Τράπεζας ως Ανεξάρτητης Ταξιαρχίας 

 η τάση να μειούται  το ενδιαφέρον για τις πρώτες βοήθειες όσων συμπληρώνουν 

την υποχρέωση υπηρεσίας στην Πολιτική Άμυνα.  

 

VΙ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  

Το St. John Order διαβίβασε προφορικά μέσω του Sab-Prior καθηγητή Villis Marshall ότι 

δεν τίθεται πλέον θέμα υπογραφής των δύο Συμφωνιών.   

 
Στις 5 και 6 Ιουλίου διοργανώθηκε με δική μας ευθύνη η ανά 2ετία συνάντηση των 

Συνδέσμων Αγίου Ιωάννη των Μεσογειακών Χωρών, την οποία απασχόλησαν κυρίως 

θέματα εκπαίδευσης και εθελοντισμού. 
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Συνεχίστηκαν οι επαφές με την JOIN, το δε Τάγμα εκπροσωπήθηκε στις εργασίες της 

Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που έγινε στην Στοκχόλμη μεταξύ 8 και 11 Μαΐου 2012.  

Εξετάστηκαν θέματα που άπτονται της εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες, της 

οικονομικής ευρωστίας ή δυσπραγίας των μελών της JOIN, της προώθησης του 

εθελοντισμού και της διεθνούς συνεργασίας. 

 
Στο τομέα  ∆ημοσίων Σχέσεων σημαντική θέση κατέχει η ανάπτυξη συνεργασίας με το 

ΡΙΚ στα πλαίσια της οποίας ανά 15νθήμερο παρουσιάζεται από τηλεοράσεως ένας 

θεματικός τομέας πρώτων βοηθειών. Το σημαντικό στο προκείμενο είναι ότι οι 

βιντεογραφήσεις γίνονται σε τοποθεσίες όπου υπάρχει πιθανότητα να επισυμβούν 

γεγονότα που απαιτούν την προσφορά υπηρεσιών πρώτων βοηθειών. Επίσης σε 

συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA προβλήθηκε μέσα στο Σεπτέμβριο 

πρόγραμμα σχετικό με τις πρώτες βοήθειες. 

 
Τελικά σημειώνεται η ολοκλήρωση της προεργασίας για έκδοση και κυκλοφορία 

βιβλιαρίου Πρώτων Βοηθειών σε Περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης όπως επίσης η εκ 

μέρους του St. John Order πρόσδωση τιμής σε τέσσερα μέλη της κυπριακής κοινωνίας 

και ταυτόχρονα της οικογένειας Αγίου Ιωάννη. Τα άτομα αυτά είναι ο ∆ρ. Ανδρέας Τάνος, 

ο δικηγόρος κ. Ανδρέας Χαβιαράς, η κα Λένια Μηνά και ο κ. Κυριάκος Κολοκοτρώνης.          
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                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
     
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
 
 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ:      κ.   Χρίστος Αβραάμ         Πρόεδρος 

                        κ.    Κυριάκος Κανταρής   Ταμίας 

                        κα.  ∆έσπω Παπαπροδρόμου             Σ.∆.Ε.* 

                        ∆ρ. Ηλίας Παπαδόπουλος   Μέλος 

                        κα.  Θεότη Πούρου                » 

                        κα.  Ιωάννα Σκορδή                             » 

                        κ.    Θεοφάνης Λουντίδης      » 

 

ΛΕΜΕΣΟΣ:      κ.   Άντης Κορφιώτης                        Πρόεδρος 

                       κα.΄Αντρη Ροδοσθένους                    Γραμματέας 

                       κα   Μαρία Σαμπάγια                          Ταμίας 

                       κα.  Λένια Μηνά                                 Σ.∆.Ε.* 

                       ∆ρ. Ανδρέας Τάνος                             Μέλος 

                       κ.   Αντώνης Χριστοφή                          » 

                       κ.   Χρίστος Χριστοφόρου                      » 

             κα.  Αίμη Μιχαηλίδου                             » 

  

ΛΑΡΝΑΚΑ:     ∆ρ. Ανδρούλα Χριστοδουλίδου     Πρόεδρος 

                      ∆ρ. Γιώργος Ολύμπιος                     Αντιπρόεδρος 

                      ∆ρ. Σάββας Πασχαλίδης             Γραμματέας 

                       κ.  Γιαννάκης Βασιλείου    Ταμίας 

                       κ.  Νίκος Ζωδιάτης           Σ.∆.Ε.* 

                       κα. Θεοδοσία Μαυρομίχαλου             Βοηθός Ταμίας 

                       ∆ρ. Μιχαλάκης Παπαμιχαλόπουλος     Μέλος 

                       ∆ρ. Γεώργιος Ζωδιάτης       » 

                       ∆ρ. Βάσος Αβραάμ       » 
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ΠΑΦΟΣ:      ∆ρ. Πανίκος Παπαγεωργίου             Πρόεδρος 

                        ∆ρ. ∆ημήτριος Χαραλαμπίδης            Αντιπρόεδρος  

                        ∆ρ. Χριστίνα  Λιασίδου             Γραμματέας  

                κ.  Ανδρέας Νικολαΐδης                     Ταμίας και Σ.∆ Ε. *                               

                         ∆ρ. Χρίστος Κοντός                         Μέλος 

                         κ. Λάκης Σωφρονίου                           » 

                         ∆ρ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος           » 

                         κ. Ανδρέας Νικολαΐδης                        » 

                         κ.  Σταύρος Φακοντής                » 

                         κα. Γεωργία Χαριδήμου                       » 

        

ΑΜ/ΣΤΟΣ:         ∆ρ. Σώτος Σύζινος            Πρόεδρος   

                         κα Γιώτα Σύζινου                            Γραμματέας 

                         κ. Γιώργος Λέλλας                           Ταμίας και Σ.∆ Ε. * 

                          ∆ρ. Φλώρα Ζεϊτούνη                       Μέλος 

                          ∆ρ. Χρίστος Κούλας                            » 

                          κα. Αγγέλα Κολοκούδια                      » 

 

 

 

 

 

* Συντονιστής ∆ραστηριοτήτων Εκπαίδευσης 

 

  

 

 

 

 

 

Ετήσια ’Εκθεση 2012 


