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I.
Η Ταυτότητα μας
Βρισκόμαστε στην Κύπρο από το 1926 και λειτουργούμε στα πλαίσια του περί Σωματείων και
Ιδρυμάτων Νόμου, 104(Ι)/2017 και του Καταστατικού μας του 2003. Ο Σύνδεσμος και Τάγμα
Αγίου Ιωάννη (εφ’ εξής το Τάγμα) μετά από εισήγηση του St. John Order ίδρυσε το 2005 δια
εγγυήσεως την εταιρεία St. John Association Ltd (εφεξής η Εταιρεία) η οποία άρχισε την
λειτουργία της το 2009. Αργότερα αναγνωρίσθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών ως
Φιλανθρωπικό Ίδρυμα και έτσι δεν καταβάλλει φόρο εισοδήματος. Σημειώνεται ο άρρηκτος
δεσμός μεταξύ Τάγματος και Εταιρείας με κυριότερο αποδεικτικό στοιχείο ότι Σύμβουλοι της
Εταιρείας μπορούν να εκλεγούν μόνο τα προτεινόμενα από το Τάγμα άτομα.
Ως κίνημα στοχεύομε στην ενθάρρυνση κάθε έργου ανθρωπισμού και φιλανθρωπίας για
μετριασμό του ανθρώπινου πόνου και στην προαγωγή της εν γένει υγείας του κοινού χωρίς καμιά
διάκριση, κοινωνική, φυλετική ή άλλη. Γι’ αυτό και το λογότυπο μας «Στην Υπηρεσία της
Ανθρωπότητας».
II.
Η Οργανωτική μας Δομή
Η αρχή η οποία καθορίζει τους στόχους, τον τρόπο λειτουργίας και γενικά κάθε θέμα που
σχετίζεται με το Τάγμα είναι η Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται από έξι (6) Επιτρόπους με
το δικαίωμα τους να διορίζουν μέχρι και τέσσερα (4) μέλη δίχως όμως αυτά να έχουν δικαίωμα
ψήφου. Η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής για την περίοδο 2013-17 είναι:
Δρ. Νίκος Σπανός, (μέχρι 3/3/2017)
κ.

Ανδρέας Γιαννακού,

κ.

Πάνος Κουτουρούσης,

κ.

Ανδρέας Χειμαρίδης,

Δρ. Γεώργιος Παντέλας,
κ. Ανδρέας Σκοτεινός,
Δρ. Χριστόδουλος Καϊσής, (από 14/3/2017)
Μέλη της Επιτροπής κατά την ίδια περίοδο διορίστηκαν οι:
Δρ. Χριστόδουλος Καϊσής, (μέχρι 13/3/2017)
Δρ. Ανδρέας Τάνος,
Δρ. Άννα Νουσκά,
Δρ. Πάνος Κωνσταντινίδης,
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Σύμβουλοι της Εταιρείας για το 2017 ήταν τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής με Γραμματέα τον
κ. Κουτουρούση.
Παράλληλα με την Διοικούσα Επιτροπή υπάρχουν άλλα δύο συλλογικά όργανα. Το Συμβουλευτικό
Σώμα, το οποίο ασχολείται με ευρύτερα θέματα πολιτικής και το οποίο επιτελεί ουσιαστικό ρόλο
στη εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής και η Εκπαιδευτική Επιτροπή, η οποία
επιλαμβάνεται θεμάτων που άπτονται των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Τάγματος.
Η σύνθεση των Επαρχιακών Επιτροπών φαίνεται στο Παράρτημα.
Οι κυρίες Χριστιάνα Νικοδήμου Γρηγορίου και Άντρη Χριστοφή είναι οι Γραμματείς του Τάγματος.

III.

Η Συμβολή μας

Κατά το υπό επισκόπηση έτος πραγματοποιήθηκαν οκτώ (8) κοινές συνεδρίες της Διοικούσας
Επιτροπής του Τάγματος και των Συμβούλων της Εταιρείας. Τα βασικότερα των θεμάτων που
συζητήθηκαν ήταν:


η με επίμονο τρόπο προβολή των απόψεων μας σ’ ότι αφορά την «σωστή» κατάρτιση στις
πρώτες βοήθειες και την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των ναυαγοσωστών σ’ αυτές,



η σε βάθος αξιολόγηση της πρόθεσης για διάλυση της Εταιρείας,



η σύνταξη και έγκριση του Στρατηγικού Προγραμματισμού για την περίοδο 2017 έως
2021,



η επικαιροποίηση των Αναλυτικών/Ωρολόγιων Προγραμμάτων και των Εικονιδίων και
Σημειώσεων των σειρών Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία, Πρώτες Βοήθειες στην ΕργασίαΕπείγοντα Περιστατικά και Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή,



η επικαιροποίηση και επανέκδοση του βιβλιαρίου «Πρώτες Βοήθειες σε Επείγον
Περιστατικό»,



η αναγκαιότητα ύπαρξης ανά πάσα στιγμή επικαιροποιημένου Εγχειριδίου Πρώτων
Βοηθειών,



η ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων για την τελική έγκριση του Οικήματος στη
Λευκωσία,



η συνέχιση της προσπάθειας επίλυσης του προβλήματος «στέγη» στη Λεμεσό,



η σύσταση Ανεξάρτητης Ταξιαρχίας στο Τμήμα Δασών,



ο επελθών θάνατος του Προέδρου και η εξ αυτού ανάγκη εκλογής νέου Προέδρου και
συμπλήρωσης της ούτω κενωθείσας θέσης,



η πρόσδωση τιμής σ’ όλους όσους υπηρέτησαν ως Προέδροι από της ανεξαρτησίας και
εντεύθεν,



η έγκριση Κανονισμών για την Εγγραφή Μελών,



οι παραστάσεις για επιστροφή των ποσών των Καταθέσεων που απομειώθηκαν,
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η εκλογή των νέων Επιτρόπων, μελών της Διοικούσας Επιτροπής για την περίοδο 20182022,



η έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης και των Λογαριασμών για το 2016

Σε αριθμητικούς όρους η προσφορά του Τάγματος παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό στα επίπεδα του
προηγούμενου χρόνου εφόσον προσφέρθηκε κατάρτιση σε 1329 άτομα έναντι 1346 το 2016. Τα
προγράμματα που διοργανώθηκαν απ’ ευθείας από το Τάγμα ήταν 136 σε σύγκριση με 141 τον
προηγούμενο χρόνο. Αξιοσημείωτα είναι τα πιο κάτω:


όλες οι επαρχίες υστέρησαν πλην της Λευκωσίας η οποία κάλυψε την υστέρηση αυτή,



η σύγκριση μεταξύ των δύο ετών και μεταξύ επαρχιών θα πρέπει να γίνει με κάποια
επιφύλαξη γιατί το 2016 υπήρξε μεγάλη δραστηριότητα λόγω της συνεργασίας με τα
Τμήματα Αρχαιοτήτων και Αναπτύξεως Υδάτων,



η προτίμηση σε προγράμματα μικρότερης διάρκειας, όπως το Πρώτες Βοήθειες στην
Εργασία-Επείγοντα Περιστατικά, παρά το ότι η σειρά μαθημάτων για Βρέφη και Παιδιά
παρουσιάζει μια ευρύτερη αποδοχή από την κυπριακή κοινωνία.

Η σχετική στασιμότητα στους αριθμούς των καταρτισθέντων στις Πρώτες Βοήθειες απ’ ευθείας
από το Τάγμα μπορεί να οφείλεται και στο ότι έχουν δραστηριοποιηθεί αρκετοί πάροχοι της
υπηρεσίας αυτής με συνέπεια να παρατηρείται οξύς ανταγωνισμός. Επιπρόσθετα η εμμονή του
Τάγματος στον παράγοντα «ποιότητα» κατάρτισης ίσως να δημιουργεί αντικίνητρο συνεργασίας
σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου κύριος στόχος είναι η ικανοποίηση των σχετικών νομοθετικών
προνοιών παρά η εκμάθηση πρώτων βοηθειών.
Η συναφής δραστηριότητα των Ταξιαρχιών παρουσιάζει ιδιάζοντα χαρακτηριστικά εφόσον:


παρατηρείται σημαντική μείωση εκπαιδευθέντων ατόμων, από 2900 το προηγούμενο έτος
σε 1623 φέτος. Λόγοι προς τούτο είναι η μειωμένη δραστηριότητα της Ανεξάρτητης
Ταξιαρχίας της Αστυνομίας (από 1545 σε 636) και η διακοπή της λειτουργίας εκείνης της
Πολιτικής Άμυνας, όπου κατά το 2016 καταρτίστηκαν 597 αμυνίτριες.



Εισέρχεται πιο δυναμικά στον τομέα Πρώτες Βοήθειες η Ταξιαρχία της Cyta (272 άτομα
έναντι 92 το 2016) και εμφανίζονται δειλά οι νεοσυσταθείσες Ταξιαρχίες, στο Τμήμα
Δασών με 46 εκπαιδευθέντες και στην Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων με 34 άτομα.
Εκείνες της Τράπεζας Κύπρου και της εταιρείας G4S Secure Solutions Ltd παρέμειναν
ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα.



Ουδεμία δραστηριότητα παρατηρείται στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και στην ιδιωτική
εταιρεία PHC Franchised Restaurants Public Ltd όπου υπάρχουν παρόμοιες διευθετήσεις,
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παρά το ότι η εταιρεία ικανοποίησε τις ανάγκες της, με την κατάρτιση 57 εργοδοτούμενων
της μέσω των διευθετήσεων του Τάγματος.
Η εκτίμηση που επικρατεί στο Τάγμα είναι ότι η επιτυχία του θεσμού της Ανεξάρτητης Ταξιαρχίας
προσδιορίζεται σε αρκετό βαθμό από τη ζέση του ατόμου που αναλαμβάνει ως λειτουργόςσύνδεσμος με το Τάγμα από τη μια και από την άλλη από την δέσμευση και πίστη του
ενδιαφερόμενου Οργανισμού στο θεσμό των πρώτων βοηθειών.
Η συνεργασία μας με Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης είχε ως αποτέλεσμα την κατάρτιση και
πιστοποίηση στις Πρώτες Βοήθειες 85 μαθητών έναντι 70 τον προηγούμενο χρόνο.
Στον τομέα των Εκπαιδευτών Πρώτων Βοηθειών διοργανώθηκαν δύο σειρές μαθημάτων για τις
ανάγκες της Ταξιαρχίας της Αστυνομίας Κύπρου με 21 συμμετοχές, τρίτη σειρα για το Τμήμα
Δασών στην οποία συμμετείχαν και εργοδοτούμενοι του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων με 11
συμμετοχές και τελικά τέταρτη σειρά με συμμετοχή 9 ατόμων για τις ανάγκες τόσο του Τάγματος
όσο και της CYTA και του Τμήματος Δασών.
Η 10η Αναθεωρημένη Έκδοση του Εγχειριδίου Πρώτων Βοηθειών απετέλεσε το έναυσμα για την
διοργάνωση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου για τους Εκπαιδευτές της Ανεξάρτητης Ταξιαρχίας της
ΑΗΚ προς το τέλος του χρόνου.

IV.

Εμείς και το Περιβάλλον

Στον τομέα των Δημοσίων Σχέσεων καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια για προβολή του
εθελοντικού χαρακτήρα του Τάγματος. Έτσι διοργανώθηκαν δωρεάν μαθήματα πρώτων βοηθειών
για τα μέλη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Γυμναστών, για κατοίκους της Κοινότητας Μιτσερού, για
παλαιά μέλη του Τάγματος με στόχο την επαναδραστηριοποίηση τους και για τους Γονείς του
Δημοτικού Σχολείου Μέσα Γειτονιάς. Επίσης εκπαιδευτές με την στολή τους συμμετείχαν σε οχτώ
τηλεοπτικές εκπομπές του σταθμού TVONE όπου έγινε παρουσίαση των πρώτων βοηθειών. Στη
Λάρνακα πραγματοποιήθηκε η ετήσια αιμοδοσία, ενώ ποσό €200 που εξασφαλίστηκε από τις
Βρετανικές Βάσεις παραχωρήθηκε σε δύο ευαγή ιδρύματα της ίδιας πόλης. Επίσης έχει εκδοθεί
χαρτοφύλακας ο οποίος διανέμεται δωρεάν, ενώ υιοθετήθηκε νέα τακτική στη βάση της οποίας
όσοι έτυχαν προ τριετίας εκπαίδευσης από το Τάγμα και κατά συνέπεια το πιστοποιητικό τους
πρόκειται να λήξει, προτρέπονται να προβούν σε ενέργειες για ανανέωση του.
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Σχετικά με τις Διεθνείς Σχέσεις ο κ. Κουτουρούσης συμμετείχε στις εργασίες της συνάντησης των
Ευρωπαϊκών Οργανώσεων St John που έγινε στην Ουαλλία και ο Δρ. Τάνος στην Ετήσια Γενική
Συνέλευση της Johannitter International (JOIN) που πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία. Ωσαύτως
συνεχίστηκαν οι επαφές με τη Γραμματεία του St John Order και το St John Ambulance Αγγλίας
και η συμμετοχή μας στις εργασίες του Clinical Working Group της JOIN. Προσδοκάτε ότι με τη
συμμετοχή μας στις πιο πάνω δραστηριότητες θα δρομολογηθεί η λύση στο πρόβλημα που
διαβλέπεται να εμφανιστεί με το «Εγχειρίδιο Πρώτων Βοηθειών».

6

ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ:

ΛΕΜΕΣΟΣ:

κ.

Χρίστος Αβραάμ

Πρόεδρος

κ.

Κυριάκος Κανταρής

Ταμίας

κα. Δέσπω Παπαπροδρόμου

Σ.Δ.Ε*

κα. Παναγιώτα Ανδρέου

Γραμματέας

κ.

Γιάγκος Γεωργίου

»

κ.

Θεοφάνης Λουντίδης

»

κα.

Μαρίνα Παρούτη

»

κα.

Μαρία Παυλίδου

»

Δρ.

Χρ. Ανδρονίκου

Πρόεδρος

κα.

Άντρη Ροδοσθένους

Γραμματέας

κα

Μαρία Σαμπάγια

Ταμίας

κα.

Λένια Μηνά

Σ.Δ.Ε.*

Δρ.

Κώστας Αντωνίου

Μέλος

κ.

Αντώνης Χριστοφή

»

κ.

Χρίστος Χριστοφόρου

»

Δρ. Στέλιος Γρηγορίου
ΛΑΡΝΑΚΑ:

ΠΑΦΟΣ:

»

Δρ.

Ανδρούλα Χριστοδουλίδου

Πρόεδρος

Δρ.

Γιώργος Ολύμπιος

Αντιπρόεδρος

κ.

Γιαννάκης Βασιλείου

Ταμίας και Σ.Δ.Ε *

Δρ.

Μιχαλάκης Παπαμιχαλόπουλος

Μέλος

Δρ.

Πέτρος Γκιουτενιάν

»

Δρ.

Εύη Βασιλείου

»

Δρ.

Γιώργος Αθανασίου

»

Δρ.

Πανίκος Παπαγεωργίου

Πρόεδρος

κ.

Ανδρέας Νικολαΐδης

Ταμίας και Σ.Ε.Δ*

Δρ.

Χρίστος Κοντός

Μέλος

κ.

Λάκης Σωφρονίου

»

Δρ.

Παναγιώτης Παπαδόπουλος

»

κα.

Γεωργία Χαριδήμου

»
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ΑΜ/ΣΤΟΣ:

Δρ. Σώτος Σύζινος

Πρόεδρος

κα

Γιώτα Σύζινου

Γραμματέας

κ.

Γιώργος Λέλλας

Ταμίας και Σ.Ε.Δ*

Δρ.

Φλώρα Ζεϊτούνη

Μέλος

Δρ.

Χρίστος Κούλας

»

κα.

Αγγέλα Κολοκούδια

»

* Συντονιστής Δραστηριοτήτων Εκπαίδευσης

Ετήσια Έκθεση 2017

