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I.

Η Ταυτότητα μας

Βρισκόμαστε στην Κύπρο από το 1926 και λειτουργούμε, ως φιλανθρωπικό ίδρυμα που είμαστε, στα
πλαίσια του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου, 104(Ι)/2017 και του Καταστατικού μας του 2003. 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 οποιαδήποτε άλλη. Γι’ αυτό και το λογότυπο μας «Στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας».
Ο Σύνδεσμος και Τάγμα Αγίου Ιωάννη (εφεξής το Τάγμα) είναι συνδεδεμένος με το παγκόσμιο κίνημα St.
John Order που εδρεύει στο Λονδίνο και το οποίο αριθμεί παρουσία σε 42 χώρες ενώ παράλληλα είναι
μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Johanniter International (JOIN) με έδρα τις Βρυξέλλες. Μέλη του JOIN
αποτελούν 16 εθνικοί εθελοντικοί οργανισμοί από ισάριθμες ευρωπαϊκές χώρες όπως και το Οφθαλμολογικό
Νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ.
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 2018-22 είναι:
κ. Πάνος Κουτουρούσης

Πρόεδρος

κ. Ανδρέας Χειμαρίδης

Α’ Αντιπρόεδρος

Δρ. Χριστόδουλος Καϊσής

Β’ Αντιπρόεδρος

Δρ. Γεώργιος Παντέλας

Γραμματέας

κ. Ανδρέας Σκοτεινός

Ταμίας

Δρ. Ανδρέας Τάνος

Γενικός Έφορος

Μέλη της Επιτροπής κατά την ίδια περίοδο διορίστηκαν οι:
Δρ. Άννα Νουσκά,
Δρ. Πάνος Κωνσταντινίδης,
κ.

Γιώργος Φλωρίδης,

Σύμβουλοι της Εταιρείας St. John Association Ltd για το 2018 ήταν τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του
Τάγματος.
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.
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Η σύνθεση των Επαρχιακών Επιτροπών φαίνεται στο Παράρτημα.
Οι κυρίες Χριστιάνα Νικοδήμου Γρηγορίου και Άντρη Χριστοφή αποτελούν το Διοικητικό Προσωπικό του
Τάγματος.

III.

Η Συμβολή μας

Κατά το υπό επισκόπηση έτος 2018 πραγματοποιήθηκαν επτά (7) κοινές συνεδρίες της Διοικούσας
Επιτροπής του Τάγματος. Στην 7η Συνεδρία η ιδιότητα των Συμβούλων της Εταιρείας απερρίφθηκε εφόσον
από την 1η Σεπτεμβρίου, 2018 η εταιρεία έπαυσε να είναι ενεργός οικονομική οντότητα. Τα κυριότερα των
θεμάτων που απασχόλησαν την Επιτροπή ήταν:


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



η διάλυση της εταιρείας St. John Association Ltd και η προς τούτο υιοθέτηση όλων των αναγκαίων
μέτρων,



η σύνταξη Ευρωπαϊκού Εγχειριδίου Πρώτων Βοηθειών το οποίο να αποτελεί υποχρεωτικό βοήθημα
για όλους τους εθνικούς οργανισμούς - μέλη της JOIN,



ο καταρτισμός σε Σώμα των εκλεγέντων Επιτρόπων του Τάγματος για την περίοδο 2018-2022 και ο
διορισμός των νέων Επαρχιακών Επιτροπών,



τα προαπαιτούμενα και η τελική έγκριση του οικήματος μας στη Λευκωσία και η συνέχιση των
ενεργειών για οίκημα στη Λεμεσό,



η σύσταση Ανεξάρτητης Ταξιαρχίας στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών,



η νέα κατάσταση πραγμάτων ως εκ της νέας οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τα
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και η υιοθέτηση των αναγκαίων αλλαγών,



η δραστηριοποίηση του Τμήματος Ενστόλων Εθελοντών,



η συμμετοχή του Τάγματος σε δύο ευρωπαϊκά προγράμματα πρώτων βοηθειών,



η σταδιακή υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τραπεζικής στις οικονομικές δοσοληψίες του Τάγματος,



η έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης και των Λογαριασμών για το έτος 2017.

Σε αριθμητικούς όρους η απ’ ευθείας από το Τάγμα προσφορά κατάρτισης αυξήθηκε από 1329 άτομα στα
1623, δηλαδή παρατηρήθηκε μία αύξηση της τάξης του 22,1%. Η αύξηση του αριθμού προγραμμάτων
ανήλθε στο 30,1%, (από 136 στα 177). Το έμμεσο πλην όμως σοβαρό συμπέρασμα που προκύπτει από
τους αριθμούς αυτούς είναι η αυξανόμενη δυσκολία που παρατηρείται στη εύρεση ατόμων να
παρακολουθήσουν προγράμματα πρώτων βοηθειών· τούτο λόγω του έντονου ανταγωνισμού που επικρατεί,
και ο οποίος καθίσταται πιο οξύς από την προσήλωση του Τάγματος στον παράγοντα «ποιότητα»
κατάρτισης. Το συμπέρασμα αυτό οδηγεί και σε μια άλλη παράλληλη διαπίστωση και ταυτόχρονα ανάγκη.
Εκείνη της ύπαρξης σχετικής νομοθεσίας που να καλύπτει όλο τον πληθυσμό με την ταυτόχρονη πιστή
εφαρμογή της.
Η δεύτερη παρατήρηση σχετίζεται με την προτίμηση που επιδεικνύεται στα προγράμματα μικρότερης
διάρκειας, κάτω των 12 ωρών, 1135 καταρτισθέντες επί συνόλου 1623. Τούτο, όπως αναφέρθηκε και σε
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προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις, είναι αναμενόμενο εφόσον και τα μικρότερης διάρκειας προγράμματα
ικανοποιούν, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, τις σχετικές νομοθετικές πρόνοιες και έτσι το
συνεπαγόμενο κόστος για τον ενδιαφερόμενο εργοδότη, άμεσο ή έμμεσο, είναι χαμηλότερο.
Η δραστηριότητα των επαρχιών ακολούθησε και για το υπό επισκόπηση έτος την πεπατημένη με την
Λευκωσία να καλύπτει το 53% των εκπαιδευθέντων και το 54,8% των προγραμμάτων και να ακολουθούν η
Λεμεσός με αντίστοιχα ποσοστά 20,9% και 20,9% και η Λάρνακα με 18,9% και 16,9%. Στη συνέχεια
βρίσκεται η Πάφος και τελευταία, με πολύ περιορισμένη δραστηριότητα η Αμμόχωστος. Σημαντικό όμως
είναι ότι όλες οι Επαρχίες έχουν υπερκαλύψει τις περσυνές τους επιδόσεις.
Η δραστηριότητα των Ανεξάρτητων Ταξιαρχιών παρέμενε ως σύνολο στα ίδια επίπεδα. 1639 άτομα έναντι
1623 το 2017· παράλληλα τα προγράμματα αυξήθηκαν κατά 8. Αξιοσημείωτα όμως τα ακόλουθα:


η Τράπεζα Κύπρου απεφάσισε την διακοπή της λειτουργίας της Ανεξάρτητης της Ταξιαρχίας και
προκήρυξε σχετικό διαγωνισμό τον οποίο κέρδισε το Τάγμα,



καμμία δραστηριότητα δεν παρουσίασαν οι σχετικές διευθετήσεις της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου
και της εταιρείας PHC Franchised Restaurants Public Ltd, ενώ πολύ περιορισμένη δραστηριότητα
επέδειξε η της G4S Secure Solutions Ltd,



συνεχίζει η μεν Ταξιαρχία της Αστυνομίας Κύπρου να δείχνει απόλυτη προτίμηση στο Πλήρες
Πρόγραμμα ενώ εκείνες της ΑΗΚ, της ΑΤΗΚ και της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων
επικεντρώνονται στο Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία με ή χωρίς απινίδωση.



τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σαφής διάκριση σ’ ότι αφορά την προτίμηση των οργανισμών
του δημοσίου και ημικρατικού τομέα προς τα προγράμματα μεγάλης διάρκειας και των εταιρειών
του ιδιωτικού τομέα στα μικρότερης.

Η συνεργασία μας με τα Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης εμφανίζεται μειωμένη κατά 17 άτομα. Τούτο
οφείλεται στο ότι σε ένα σχολείο παρατηρήθηκαν προβλήματα επικοινωνίας τα οποία έχουν ήδη
ξεπεραστεί.
Τελικά διοργανώθηκαν δύο σειρές μαθημάτων Κατάρτισης Εκπαιδευτών για τις ανάγκες της Ανεξάρτητης
Ταξιαρχίας της Αστυνομίας. Στη δεύτερη σειρά συμμετείχαν και ιδιώτες.
IV.

Εμείς και το Περιβάλλον

Στον τομέα των Δημοσίων Σχέσεων καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια για προβολή του εθελοντικού
χαρακτήρα του Τάγματος. Έτσι διοργανώθηκαν δωρεάν διαλέξεις σχετικά με την σημαντικότητα των
πρώτων βοηθειών σε οργανωμένα σύνολα πάνω σε παγκύπρια βάση. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην
ενημέρωση ατόμων που έχουν την ευθύνη φροντίδας νηπίων και παιδιών. Σημειώνεται η ολοκλήρωση
προγράμματος κατάρτισης στις Πρώτες Βοήθειες από 12 άτομα στη Λευκωσία τα οποία αναμένεται να
αποτελέσουν το υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η δραστηριοποίηση του Τμήματος Ενστόλων
Εθελοντών της Επαρχίας. Αναφέρεται ωσαυτώς η αξιέπαινη προσπάθεια της Επαρχιακής Επιτροπής
Λάρνακας με την διοργάνωση της 5ης κατά σειράς ετήσιας αιμοδοσίας.
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Η υιοθετηθείσα από πέρυσι τακτική για ενημέρωση όσων έτυχαν προ τριετίας εκπαίδευσης ότι το
πιστοποιητικό τους πρόκειται να λήξει, και ως εκ τούτου προτρέπονται να προβούν σε ενέργειες για
ανανέωση του, συνεχίστηκε καθόλη τη διάρκεια του 2018.
Σχετικά με τις Διεθνείς Σχέσεις ο Δρ. Τάνος εκπροσώπησε το Τάγμα στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της
Johannitter International (JOIN) που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία ενώ συνεχίστηκαν οι επαφές με τη
Γραμματεία του St John Order και το St John Ambulance Αγγλίας. Ιδιαίτερης επισήμανσης αξίζουν οι
διεργασίες οι οποίες γίνονται στα πλαίσια του Clinical Working Group της JOIN απ’ τις οποίες αναμένεται να
προέλθει ένα νέο «Εγχειρίδιο Πρώτων Βοηθειών».
Η διεθνής διασύνδεση του Τάγματος είχε ως αποτέλεσμα τη συμμετοχή σε δύο προγράμματα που
εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για σκοπούς χρηματοδότησης και έχουν ως αντικείμενο (i) τις
Δραστηριότητες Προστασίας του Πολίτη σε περιπτώσεις Διάσωσης και (ii) τις Πρώτες Βοήθειες στα Σχολεία.
Τελικά σημειώνεται η αποδοχή των εισηγήσεων του Τάγματος για εισδοχή στις τάξεις του St John Order 6
συνεργατών του και η προαγωγή ενός. Συγκεκριμένα προήλθε σε αξιωματικό ο κ. Χρίστος Αβραάμ ενώ
εισήχθησαν στις τάξεις του Order οι Άριστος Αριστείδου, Μαρίνος Ιορδάνου, Παυλίνα Κλεάνθους, Κατερίνα
Μαυρή, Μαρίνα Παρούτη και Παναγιώτης Πατατάκος.
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ:

Δρ.

Μάρω Κοντού

Πρόεδρος

Δρ.

Χριστόδουλος Γιασεμίδης

Αντιπρόεδρος

κ.

Κυριάκος Κανταρής

Γραμματέας

κ.

Χριστόδουλος Μαυρίδης

Έφορος

κ.

Παναγιώτης Πατατάκος

Βοηθός Έφορος

Ελένη Ιωάννου

Μέλος

Δρ.

ΛΕΜΕΣΟΣ:

κ.

Παναγιώτης Αβραάμ

»

κ.

Χρίστος Γεωργίου

»

κα.

Δέσπω Παπαπροδρόμου

»

κα.

Μαρίνα Παρούτη

»

κα.

Μαρία Παυλίδου

»

κα.

Παναγιώτα Ανδρέου

»

Δρ.

Χριστίνα Γλυκύ

Πρόεδρος

κα.

Παυλίνα Κλεάνθους

Αντιπρόεδρος

κ.

Πολύβιος Νικολάου

Γραμματέας

κα.

Άντρη Ροδοσθένους

Ταμίας

κα.

Λένια Μηνά

Έφορος

κ.

Αντώνης Χριστοφή

Μέλος

κα.

Ελένη Αχιλλέως

»

κ.

Γιάννος Πουργούρης

»

κ.

Μιχάλης Μάρας

»

Μυρτώ Ευσταθίου

»

κ.

Περικλής Παπαστυλιανού

»

κα.

Αναστασία Γλυκύ

»

Δρ.
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ΛΑΡΝΑΚΑ:

ΠΑΦΟΣ:

ΑΜ/ΣΤΟΣ:

Δρ.

Ανδρούλα Χριστοδουλίδου

Πρόεδρος

Δρ.

Γιώργος Ολύμπιος

Αντιπρόεδρος

Δρ.

Γιώργος Αθανασίου

Γραμματέας

Δρ.

Εύη Βασιλείου

Ταμίας

κ.

Γιαννάκης Βασιλείου

Έφορος

κ.

Αντώνης Κωνσταντίνου

Βοηθός Έφορος

Δρ.

Μιχάλης Παπαμιχαλόπουλος

Μέλος

Δρ.

Πέτρος Γκιουτενιάν

»

Δρ.

Παναγιώτης Παπαδόπουλος

Πρόεδρος

Δρ.

Χρήστος Κοντός

Αντιπρόεδρος

κ.

Μιλτιάδης Γλυκής

Γραμματέας

κα.

Γεωργία Χαριδήμου

Ταμίας

κ.

Ανδρέας Νικολαϊδης

Έφορος

κ.

Λάκης Σωφρονίου

Μέλος

κ.

Γιάννης Γιάννη

»

κ.

Νεκτάριος Χριστοφή

»

κ.

Λουκάς Λουκά

»

Δρ. Σώτος Σύζινος

Πρόεδρος

κ.

Μιχάλης Γιατρού

Αντιπρόεδρος

κ.

Γιώργος Λέλλας

Γραμματέας

κ.

Πανίκος Κωνσταντή

Ταμίας

κα. Αγγέλα Κολοκούδια

Έφορος

κ.

Λουκάς Λουκά

κ.

Γιαννάκης Καπίλλας

»

κ.

Σταύρος Βασιλείου

»

κ.

Χρίστος Κούλας

»

Ετήσια Έκθεση 2018

Μέλος

