ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΣΤΟΛΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
1. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ
1) Η σύσταση και λειτουργία του Τμήματος ΄Ενστολων Εθελοντών (Τ.Ε.Ε) μέσα στην
οργανωτική διάρθρωση του Συνδέσμου και Τάγματος Αγίου Ιωάννη (Σ&Τ. Αγ. Ι.)
καθορίζεται/διέπεται από το άρθρο 5 (VII) * των Κανονισμών 2003.
2) Οι παρόντες Κανονισμοί εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 4 ** των Κανονισμών
2003 του Σ&Τ. Αγ. Ι. και στοχεύουν στην διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του
Τ.Ε.Ε.
3) Οι ένστολοι εθελοντές θέτουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία της ανθρωπότητας
όταν αναλαμβάνουν δραστηριότητες ανθρωπιστικής φύσεως.
2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΣΤΟΛΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ (ΤΕΕ)
Οι ΄Ενστολοι Εθελοντές αναλαμβάνουν ομαδικά την εκτέλεση δραστηριοτήτων
ανθρωπιστικής φύσεως. Ως εκ τούτου είναι οργανωμένοι σε συγκροτημένες ομάδες
εργασίας οι οποίες έχουν την δική τους διοικητική δομή και ιεραρχία.
Κατ’ ακολουθία:
1) Το Τμήμα διοικείται με βάση τους παρόντες Κανονισμούς από τον Γεν. ΄Εφορο και
το Βοηθό του που διορίζονται από τη Διοικούσα Επιτροπή.
2. Η οργανωτική διάθρωση του Τ.Ε.Ε. διαμορφώνεται αναλόγως της αριθμητικής
δύναμης των ατόμων που την απαρτίζουν όπως επίσης και από την γεωγραφική
έκταση της περιοχής στην οποία δραστηριοποιούνται.
3. Τα ένστολα μέλη είναι συγκροτημένα σε ομάδες που αποτελούν συστατικά μέρη
μεγαλύτερων συνόλων. Στη συνέχεια όλες μαζί αποτελούν τον Τμήμα Ενστόλων
όπως φαίνεται στον Πίνακα «Α» (παρ.6:3 πιο κάτω)
4. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή διαθέτει ένα Επαρχιακό Έφορο ο οποίος διορίζεται
από τον Γενικό Έφορο, αφού στο μεταξύ ο τελευταίος διαβουλευθεί με τον
––––––––––––––––
Σημειώσεις:
*Το άρθρο 5 (VII) έχει ως εξής: « οι σκοποί και οι εξουσίες του Συνδέσμου και Τάγματος
είναι… να οργανώνει Τμήμα Εθελοντών το οποίο θα φέρει στολή, θα έχει βαθμίδες και
θα υπόκειται σε ιεραρχία όπως θα καθορίζεται δια κανονισμών".
** Το άρθρο 4 έχει ως εξής: « Η Επιτροπή δύναται από καιρού εις καιρό να εκδίδει
κανονισμούς για την καλή και αποδοτική διαχείριση του Συνδέσμου και Τάγματος, των
Περιφερειακών Επιτροπών, των Επαρχιακών Επιτροπών, των Ανεξαρτήτων Ταξιαρχιών,
των Παραρτημάτων και Τμημάτων».

2
Πρόεδρο της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Σ&Τ. Αγ.Ι και τύχει
της έγκρισης της Διοικούσας Επιτροπής. Νοείται ότι θα υπάρχει η προς τούτο σύμφωνη
γνώμη του υπό διορισμό ατόμου ως Επαρχιακού Εφόρου.
5. Με βάση τις οδηγίες που εκδίδονται κατά καιρούς από τον Γενικό Έφορο, ο Επαρχιακός
Έφορος ευθύνεται για:
(α) την συγκρότηση των ομάδων των Ενστόλων Εθελοντών,
(β) την εισήγηση προς τον Γενικό Έφορο βαθμούχων για την στελέχωση των
ένστολων ομάδων,
(γ) την εκπαίδευση και καθοδήγηση των μελών,
Ειδικότερα ο Επαρχιακός ΄Εφορος:
(α) Είναι «εξοφίκκιο» μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής.
(β) Ευθύνεται σε επαρχιακό επίπεδο για τη γενική οργάνωση, διοίκηση,
εκπαίδευση και πειθαρχία των ενστόλων στους οποίους κατανέμει εργασία
ανάλογα με τις δραστηριότητες που υπάρχουν έναντι του Γενικού Εφόρου.
(γ) Υποβάλλει εισηγήσεις για τους διορισμούς και προβιβασμούς και τις
τοποθετήσεις των ενστόλων προς το Γενικό ΄Εφορο μέσω του Προέδρου της
Επαρχιακής Επιτροπής.
(δ) Αναφέρει στον Γενικό ΄Εφορο μέσω του Επαρχιακού Προέδρου περιπτώσεις
εξαιρετικών πράξεων από μέλη του Τ.Ε.Ε.
(ε) Επιλαμβάνεται πειθαρχικών παραπτωμάτων των ενστόλων και εισηγείται
συμπληρωματικές ενέργειες από τον Γενικό ΄Εφορο ή Πρόεδρο του Σ&Τ.
Αγ.Ι.
(στ) Επιβλέπει τις δραστηριότητες των ενστόλων και μεριμνά για την επάρκεια της
εργασίας τους.
( ζ) Τηρεί αρχείο στο οποίο αναφέρονται οι ένστολοι κατά θέση και βαθμό.
(η) Τηρεί ενημερωμένους καταλόγους για τους εκπαιδευτές και εξεταστές στην
Επαρχία.
(θ) Υποβάλλει στο Γενικό ΄Εφορο καταλόγους για τους Εκπαιδευτές, Εξεταστές
και Βαθμούχους του Τμήματος Ένστολων Εθελοντών στο τέλος κάθε χρόνου.
(ι) Συμμετέχει στις εκάστοτε συσκέψεις που αποφασίζει ο Γενικός ΄Εφορος.
6. Ο διορισμός του Βοηθού του Γενικού Εφόρου και του Επαρχιακού Εφόρου διαρκεί
για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής με τη σύμφωνη γνώμη
της οποίας έχουν διοριστεί. Νοείται ότι υπάρχει η δυνατότητα επαναδιορισμού.
7. Με την συμπλήρωση του 75ου έτους της ηλικίας οιουδήποτε Αξιωματούχου
του Τ.Ε.Ε. Ούτος αναγκαστικά αφυπηρετεί, διατηρεί τον τίτλο/ βαθμό του, πλην
όμως «επί τιμή».
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3. ΕΝΤΑΞΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ Τ.Ε.Ε.
1. Ενήλικες που εγγράφονται ως μέλη του Τ.Ε.Ε έχουν υποχρέωση να:






κατέχουν εν ισχύει Πιστοποιητικό Πρώτων Βοηθειών του Πλήρους
Προγράμματος ή του Προγράμματος Πρώτες Βοήθειες στη Εργασία με ή χωρίς
Απινίδωση,
παραμείνουν ως μέλη για μία χρονική περίοδο τουλάχιστον 2 χρόνων,
είναι ενταγμένοι σε ομάδες σύμφωνα με τις οδηγίες και κανονισμούς του Σ&Τ.
Αγ. Ι., και
φέρουν στολή με διακριτικά σήματα εγκεκριμένα από τον Σ&Τ. Αγ. Ι.

2. Οι Ένστολοι Εθελοντές ακολουθούν προγράμματα και εκπαιδεύσεις και σταδιακά
βελτιώνουν το επίπεδο κατάρτισης τους και φέρουν διακριτικά σήματα αναλόγως.
3. Η ένταξη μελών της 1ης και 2ης κατηγορίας γίνεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς
με επισημότητα και αφού δώσουν ενώπιον ακροατηρίου και του Γεν. Εφόρου ή
εκπροσώπου αυτού, υπόσχεση να τηρούν τον Κώδικα Συμπεριφοράς (ΠΙΝΑΚΑΣ
Δ).
4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΣΤΟΛΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
Στην κάθε Επαρχία συντάσσεται και τηρείται πλήρως ενημερωμένο «Μητρώο Ένστολων
Εθελοντών» με την καθοδήγηση του οικείου Προέδρου και την απόλυτη ευθύνη του
Επαρχιακού Εφόρου.
Για να εγγραφεί κάποιος ως Ένστολος Εθελοντής στην κατηγορία των ενηλίκων και κατά
συνέπεια να καταχωρηθούν τα ατομικά του στοιχεία στο Μητρώο Ενστόλων Εθελοντών
θα πρέπει να:
α) είναι κάτοχος εν ισχύει Πιστοποιητικού Πρώτων Βοηθειών του Πλήρους
Προγράμματος ή του Προγράμματος Πρώτες Βοήθειες στη Εργασία με ή χωρίς
Απινίδωση,
β) χαρακτηρίζεται από αλτρουισμό, διάθεση προσφοράς και αγάπη προς τον
συνάνθρωπο, και
γ) μην υπερβαίνει το 50ο έτος της ηλικίας του.
Το Μητρώο Ενστόλων Εθελοντών περιέχει κατ’ ελάχιστο τα πιο κάτω στοιχεία για τον
κάθε εθελοντή.
• ονοματεπώνυμο
• ημερομηνία γεννήσεως
• διεύθυνση οικίας
• αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιότυπου, ή οποιουδήποτε άλλου μέσου για εύκολη
• επικοινωνία
• βαθμό
• ημερομηνία ένταξης στο Τ.Ε.Ε
• εκπαιδεύσεις που παρακολούθησε.
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Σε κάθε Επαρχία συστήνεται και λειτουργεί «Επιτροπή Εγγραφής Ενστόλων Εθελοντών»
την οποία αποτελούν ο Πρόεδρος της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής , ο Επαρχιακός
Έφορος και ένα μέλος. Οι εισηγήσεις της επιτροπής εγκρίνονται από τον Γενικό Έφορο.
Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής έχει την δεύτερη ή
νικώσα ψήφο.
Σημειώσεις: (i) Η μη κατοχή του απαιτούμενου Πιστοποιητικού Πρώτων Βοηθειών
συνεπάγεται την αυτόματη διαγραφή από το Τ.Ε.Ε.
(ii) Ο Γενικός ΄Εφορος ή/και ο Βοηθός του δύνανται να παρευρίσκονται στις
συνεδριάσεις της Επιτροπής Έγγραφής Ενστόλων Εθελοντών δίχως
δικαίωμα ψήφου όμως.
5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΣΤΟΛΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
Οι ΄Ενστολοι Εθελοντές ταξινομούνται σε τρείς κατηγορίες ως εξής:
1. Μελισσόπουλα ηλικίας 9 - 11 ετών δηλ. 5η + 6η Τάξη Δημοτικού και
1η Γυμνασίου
2. Δόκιμοι
» 12 - 16 »
3. Ενήλικες
»
17 » και άνω
Σε κάθε οργανωμένη ομάδα ή άλλο σύνολο προΐσταται βαθμούχο μέλος το οποίο φέρει
διακριτικά σήματα. ( σύμφωνα με το εικονογραφημένο Παράρτημα).
6. ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
1.

2.

Τα ένστολα μέλη είναι συγκροτημένα σε ομάδες οι οποίες με την σειρά τους
αποτελούν μεγαλύτερα Σύνολα κι αυτά στην συνέχεια το Τμήμα Ενστόλων.
(ίδε παράγραφο 6.3 πιο κάτω)
Επί κεφαλής κάθε ομάδας ή μεγαλύτερου οργανωμένου συνόλου τοποθετούνται
υπεύθυνοι που φέρουν βαθμούς. Για κάθε βαθμό υπάρχει αντίστοιχο διακριτικό
σήμα ως εξής:
Τάξη
1. Απλό μέλος
2. Βοηθός ομαδάρχης
3. Ομαδάρχης
4. Βοηθός Προϊστάμενος
5. Προϊστάμενος
6. Τμηματάρχης
7. Βοηθός ΄Εφορος
8. ΄Εφορος
9. Βοηθός Γενικό Εφορος
10. Γενικός ΄Εφορος
-

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Διακριτικό Σήμα
Κανένα διακριτικό σήμα
Δύο γαλόνια στο βραχίονα
Τρία γαλόνια στο βραχίονα
Ένα αστέρα στον ώμο
Δύο αστέρες στον ώμο
Τρείς αστέρες στον ώμο
Μία κορώνα στον ώμο
Μία κορώνα και ένας αστέρας στον ώμο
Μία κορώνα και δύο αστέρες στον ώμο
Μία κορώνα και τρείς αστέρες τριγωνικά
τοποθετημένοι.

(Βλέπε εικονογραφημένο Παράρτημα.)
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Σημείωση: Ειδικά για τα Μελισσόπουλα παραχωρείται ένα μικρό αστεράκι για κάθε χρόνο
παραμονής τους στο Τάγμα
3. Οι βαθμούχοι χαρακτηρίζονται από την ονομασία του βαθμού τους και από τη θέση
που κατέχουν στο οργανωμένο σύνολο όπως αποφασίζει ο Γενικός ΄Εφορος.
Ανάλογα με τον αριθμό των ένστολων και των δραστηριοτήτων που υπάρχουν στην
κάθε Επαρχία, οι ένστολοι συγκροτούν:







ομάδα που αριθμεί 7-10 άτομα,
δύο ομάδες συγκροτούν μία μοίρα,
δύο μοίρες συγκροτούν ένα Τμήμα,
δύο Τμήματα μία Μονάδα,
δύο Μονάδες συγκροτούν ένα Σύστημα και
δύο Συστήματα συγκροτούν μία Ταξιαρχία ως εξής:
Αριθμητικά η συγκρότηση είναι ως ο ακόλουθος ΠΙΝΑΚΑΣ Α.
7 - 10
14 - 18
19 - 35
36 - 60
61 - 100
101 -150

άτομα
»
»
»
»
»

Ομάδα
Μοίρα
Τμήμα
Μονάδα
Σύστημα
Ταξιαρχία

4. Στο Τμήμα Ένστολων δεν υπάρχει διαχωρισμός των βαθμοφόρων σε Ανώτερους ή
Κατώτερους, σε Υπαξιωματικούς ή μη. ΄Ολοι ονομάζονται βαθμούχοι.
5. Θέματα που αφορούν την πειθαρχία αποφασίζονται τελικά απο τον Πρόεδρο της
Διοικούσας Επιτροπής στη βάση εισήγησης του Γενικού Εφόρου.
6. Ο διορισμός, προβιβασμός ή αφυπηρέτηση οποιουδήποτε βαθμούχου κοινοποιείται
σε όλη την Ταξιαρχία.
7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. Οι ΄Ενστολοι Εθελοντές έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε διάφορα επίπεδα
ανάλογα με την ηλικία τους:
α) στην παροχή Πρώτων Βοηθειών,
β) στην κατ’ οίκον Νοσηλευτική,
γ) στην βρεφοκομική, και
δ) σε άλλες σχετικές ειδικεύσεις.
2. Τα επίπεδα εκπαίδευσης για τους ΄Ενστολους Εθελοντές αναγνωρίζονται από ειδικά
σήματα που φέρουν στην στολή τους ή και διπλώματα που εκδίδονται από το Σ&T.Αγ.Ι.
3. Σε κάθε Επαρχιακή Διεύθυνση η εκπαίδευση των Ένστολων Εθελοντών γίνεται κάτω
από την εποπτεία του Επαρχιακού Εφόρου σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα
και με το ωράριο που ο ίδιος καθορίζει και γίνεται σε 45λεπτες περιόδους
εβδομαδιαίως.

6

ΠΙΝΑΚΑΣ Β
Χαρακτηρ.
Εκπαίδευσης
Κατηγορία
Παιδιά/
Μελισσόπουλα
΄Εφηβοι

Ενήλικες

Ηλικία

Αρ.
Περιόδων

Χρονική
Διάρκεια

Επίπεδο

Δίπλωμα

9
10
11
Δοκίμιο
12 – 13
13 – 14
14 – 15
16
΄Ανω 17 ετών

20 Ημίωρα
»
»

Σχολικό
΄Ετος

Πρώτα
Βήματα

΄Ενα (αστέρι)
Σήμα & στολή

Σχολικό
20 ημίωρα
΄Ετος
20 – 45λεπτά
»
20
»
»
36
»
»
Καθορίζονται από την οικεία
Επαρχιακή
Επιτροπή

Αρχάριοι Α΄ Βοηθ. Δίπλωμα
Βοηθός Α΄
»
Βοηθός Α+ Β
»
Πρώτες Βοήθειες Ταυτότητα/
Δίπλωμα
1+2 έτη
3ο έτος
4ο »
5ο »

8. ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
1. Τα μέλη διαθέτουν τον ελεύθερό τους χρόνο εθελοντικά και ενεργούν με αλτρουισμό για
την προώθηση των σκοπών και των επιδιώξεων του Σ.&Τ. Αγ. Ι.
2. Για να επιτυγχάνεται απρόσκοπτα η εργασία υπάρχει ανάγκη τα μέλη να τηρούν κοινούς
τρόπους και διαδικασίες έτσι που οι δραστηριότητες να είναι εναρμονισμένες σύμφωνα με το
προκαθορισμένο πλαίσιο των Κανονισμών της Διοικούσας Επιτροπής και των Εσωτερικών
Κανονισμών.
3. Τα μέλη του Σ.&Τ. Αγ. Ι. και ιδιαίτερα οι βαθμούχοι, έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν
γνώση των πιο πάνω Κανονισμών και να ενεργούν σύμφωνα με τις πρόνοιες τους και τους
θεσμούς που διέπουν το Σ.&Τ. Αγ. Ι.
4. Τα ένστολα μέλη έχουν υποχρέωση να υπακούουν κι εφαρμόζουν τις εντολές που δέχονται
απο τους βαθμούχους για θέματα που συνάδουν με τους σκοπούς κι επιδιώξεις του Σ.&Τ.
Αγ. Ιωάννη.
5. Όταν δύο ή περισσότερα μέλη αναλαμβάνουν την εκτέλεση ενός έργου, την ευθύνη έχει ο
ιεραρχικά ανώτερος που παρευρίσκεται στη σκηνή· σε περίπτωση ισοβαθμίας την ευθύνη
φέρει ο αρχαιότερος. Σε περίπτωση συνεργασίας για την εκτέλεση έργου στο οποίο
υπάρχουν μέλη από διαφορετικές Επαρχίες την ευθύνη φέρει ο ιεραρχικά ανώτερος
βαθμούχος, εκτός αν ο ίδιος παραχωρήσει την ευθύνη σε άλλον.
6. Στην περίπτωση που μέλος αισθάνεται ότι αδικείται ή ότι έχει κάποιο παράπονο πρέπει σε
πρώτο στάδιο, να το αναφέρει αμέσως στον υπεύθυνο βαθμούχο ο οποίος πρέπει να
καταβάλει κάθε προσπάθεια να λύσει τη διαφορά. Αν όμως τούτο δεν είναι δυνατόν, τότε
χωρίς καθυστέρηση (μέσα σε τρεις μέρες) το θέμα αναφέρεται στον ΄Εφορο της Επαρχίας
μέσω του Βοηθού Εφόρου για διευθέτηση.
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7. Αν ο βαθμούχος κρίνει ότι οι εξηγήσεις δεν είναι ικανοποιητικές, τότε το θέμα
παραπέμπεται στον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής, του οποίου η απόφαση
γνωστοποιείται στο μέλος.
8. Όταν ένα μέλος διαφωνεί με την απόφαση του Επαρχιακού Εφόρου ή του Προέδρου της
Επαρχιακής Επιτροπής, μπορεί μέσα σε 14 μέρες να προσφύγει στον Πρόεδρο της
Διοικούσας Επιτροπής ο οποίος, ανάλογα με την περίπτωση, αποφασίζει τελεσίδικα,
σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ Γ του Κανονισμού αυτού.
9. Για θέματα που έχουν σχέση με την πολιτική του Συνδέσμου και Τάγματος ή που πιθανό
να εκθέτουν το Σ&Τ. Αγ. Ι, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής διορίζει Ερευνητική
Επιτροπή και στη βάση του πορίσματος της, ο Πρόεδρος ενεργεί σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ
Γ του Κανονισμού αυτού.
10. ΄Εχοντας υπόψη ότι ο Σ.&Τ. Αγ. Ι. δεν ανήκει σε πολιτικό κόμμα, απαγορεύεται σε μέλη
του με στολή να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εκδήλωση που δυνατό να εκληφθεί ότι
εξυπηρετεί κομματικά συμφέροντα. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του ονόματος, του
εμβλήματος ή του λάβαρου του Σ.&Τ. Αγ. Ι. σ΄ οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό πολιτικού
κόμματος ή κίνησης.
11. Η ανάληψη από μέλος ασχολίας που αντιστρατεύεται ή ανταγωνίζεται τους σκοπούς κι
επιδιώξεις του Σ.+Τ. Αγ. Ι. είναι ανεπίτρεπτη.
12. Δεν επιτρέπεται στα ένστολα μέλη να καπνίζουν όταν βρίσκονται σε παράταξη ή όταν
παρέχουν Πρώτες Βοήθειες.
13. Τα ένστολα μέλη έχουν υποχρέωση να διατηρούν τη στολή τους καθαρή, άρτια
συντηρημένη, κανονικά εφαρμοσμένη και με τα κατάλληλα διακριτικά σήματα. Σε περίπτωση
που ο ανώτερος βαθμούχος κρίνει επί τόπου ότι ένα ένστολο μέλος είναι ατημέλητο στην
εμφάνιση, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το μέλος αυτό να αποχωρήσει απο την παράταξη
και το μέλος έχει υποχρέωση να συμμορφωθεί. Αλλοιώσεις στον εγκεκριμένο τύπο στολής
είναι ανεπίτρεπτες.
14. ΄Οταν ένα μέλος προσφωνεί το άλλο, σε επίσημες παρατάξεις και παρελάσεις, πρέπει να
αναφέρει το βαθμό όπου υπάρχει, σε ένδειξη αλληλοσεβασμού και εκτίμησης. Σε περίπτωση
κατώτερου προς ιεραρχικά ανώτερο ν’ αποδίδει χαιρετισμό με το χέρι, ο οποίος πρέπει ν΄
ανταποδίδεται. (Με τον τρόπο που εκτελείται στην Εθνική Φρουρά).
15. Αν ένα μέλος καταδικαστεί από το Δικαστήριο για κατηγορία που μπορεί εύλογα να δώσει
την εντύπωση στο κοινό ότι εξέθεσε το κύρος και την καλή φήμη του μέλους, η παραμονή του
μέλους αυτού στο Σ.7Τ. Αγ. Ι. δεν επιτρέπεται.
16. Χορηγίες, εισφορές ή δωρεές ή αναμνηστικά δώρα τα οποία αποδέχονται μέλη του Σ.&Τ.
Αγ. Ι. πρέπει να παραδίδονται στην Επαρχιακή Επιτροπή ή το Αρχηγείο για κατάθεση στο
ταμείο ή για καταγραφή στα περιουσιακά στοιχεία.
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9. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Ο Πρόεδρος του Σ.&Τ. Αγ. Ι. έχει το δικαίωμα να διορίζει Ερευνητική Επιτροπή που
αποτελείται από το Γεν. ΄Εφορο και δύο τουλάχιστο μέλη του Σ.&Τ. Αγ. Ι. για να διερευνά
θέματα που:
1) αφορούν την πειθαρχία των μελών,
2) διασαλεύουν τις σχέσεις του Σ.&Τ. Αγ. Ι. και του κοινού,
3) αφορούν καταγγελίες για σοβαρά παραπτώματα στη Διοίκηση των Επαρχιακών
Επιτροπών ή των αξιωματούχων του Συμβουλίου.
2. Ο Πρόεδρος διατυπώνει εγγράφως το θέμα της έρευνας και ορίζει τον Πρόεδρο και τα
μέλη της Ερευνητικής Επιτροπής.
3. Αμέσως μόλις εξαγγελθεί η σύσταση Ερευνητικής Επιτροπής ο Πρόεδρος της έχει
υποχρέωση
να:
1) καθορίσει τον τόπο και χρόνο της συνεδρίασης της Ερευνητικής Επιτροπής.
2) γνωστοποιήσει εγγράφως τους όρους εντολής της Ερευνητικής Επιτροπής προς τα
ενδιαφερόμενα μέρη 10 τουλάχιστο μέρες πριν από την κλήση τους να καταθέσουν.
3) δώσει κάθε εύλογη διευκόλυνση σε άτομα που επηρεάζονται δυσμενώς από την
έρευνα για να παρουσιάσουν τη δική τους άποψη κι υπεράσπιση.
Το πόρισμα κι οι εισηγήσεις της Ερευνητικής Επιτροπής πρέπει ν’ αποσταλούν στον
Πρόεδρο του Σ&Τ.Αγ.Ι μέσα σε 7 μέρες από την τελευταία συνεδρίαση της Ερευνητικής
Επιτροπής.
4. ΄Οταν ο Πρόεδρος του Σ.&Τ. Αγ. Ι. παραλάβει την έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής
δυνατό να
α) επικυρώσει τις εισηγήσεις της Ερευνητικής Επιτροπής.
β) ζητήσει επιπρόσθετες εξηγήσεις για οποιοδήποτε θέμα αναφέρεται στα πρακτικά
Ερευνητικής Επιτροπής.
γ) διαφοροποιήσει ή αντικαταστήσει μέρος των εισηγήσεων της Ερευνητικής
Επιτροπή.
5. Η απόφαση του Προέδρου του Σ.&Τ. Αγ. Ι. είναι τελεσίδικη και γνωστοποιείται στα
ενδιαφερόμενα μέρη μέσω του Γενικού Εφόρου και του οικείου Προέδρου Επαρχιακής.
Οι ποινές που είναι δυνατόν να επιβληθούν σε Μέλη και Αξιωματούχους του Σ&Τ. Αγ. Ι.
και τα άτομα που έχουν το δικαίωμα να τις επιβάλουν είναι ως ο ακόλουθος ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.
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Ποινές

1. Παρατήρηση
2. Επίπληξη
3. Σοβαρή επίπληξη
4. Αναστολή προαγωγής
5. Υποβιβασμός
6. Υπόδειξη δια παραίτηση
7. Εξαναγκασμός σε παραίτηση
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10. ΑΡΧΕΙΟ
Σε κάθε Επαρχιακή Επιτροπή τηρείται Αρχείο που περιλαμβάνει:
1. Διατάξεις του Σ.&Τ. Αγ. Ι.
2. Κανονισμό για την στολή.
3. Μητρώο Ενστόλων Μελών. (ίδε παράγραφο 4 πιο πάνω).
4. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων των Επιτροπών.
5. Μητρώο περιουσιακών στοιχείων.
6. Βιβλίο Ταμείου.
7. Φακέλους αλληλογραφίας:- (περιλαμβάνονται φάκελοι για όλα τα επίσημα
΄Εντυπα καθώς εκείνα που η διάθεση τους γίνεται από το Αρχηγείο του
Σ&Τα Αγ.Ι.)
8. Φακέλους Ετησίων Εκθέσεων.
11. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Ο Σ.&Τ. Αγ. Ι. μπορεί να απονέμει τιμητικές διακρίσεις, όπως αναφέρεται πιο κάτω:1. ΄Επαινος
1. από τον Πρόεδρο Επαρχιακής Επιτροπής προφορικά, στην παρουσία
Ακροατηρίου,
2. από τον Πρόεδρο Επαρχιακής Επιτροπής εγγράφως, ύστερα από έγκριση του
Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Σ.&Τ. Αγ. Ι.
3. από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Σ.&Τ. Αγ. Ι. ή το Γενικό ΄Εφορο.
2. Εύφημος Μνεία
- από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Σ.&Τ. Αγ. Ι. εγγράφως ύστερα
από σχετική εισήγηση
- από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Απονομής Τίτλων και Τιμητικών Διακρίσεων
ή τον Γενικόν ΄Εφορο εγγράφως.
3. Αναγνώριση ευδόκιμης και μακράς Υπηρεσίας
Απονέμεται από το Σ.&Τ.Αγ. Ι. αυτόματα σε κάθε μέλος που συμπλήρωσε
12 τουλάχιστο έτη ευδόκιμης και ενεργούς υπηρεσίας.
4.

Αριστεία
1) Μετάλλιο Αξίας.
Απονέμεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Συμβουλίου του Σ.+Τ. Αγ. Ι. σε
περίπτωση που ένα μέλος ενεργήσει πέραν από τις συνηθισμένες απαιτήσεις του
καθήκοντος για την εξυπηρέτηση των σκοπών κι επιδιώξεων του Σ.&Τ. Αγ. Ι.
2) Μετάλλιο Τιμής.
Απονέμεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Σ.&Τ. Αγ. Ι. σε περιπτώσεις
που ένα μέλος ενεργήσει με κίνδυνο της ζωής του, για τη διάσωση ατόμου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Δ
ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ
Γενικός ΄Εφορος ή Εκπρόσωπος του.
Απευθύνομαι στους υποψήφιους Εθελοντές Δόκιμους στο Τάγμα του Αγ’ιου
Ιωάννη.
Σας καλώ από τώρα και στο εξής, να είστε προσεκτικοί στους τρόπους της
συμπεριφοράς σας και να τηρείτε τους θεσμούς και τις παραδόσεις.
Εύχομαι η σχέση σας αυτή με το Τάγμα, να σας δίδει στα χρόνια που έρχονται, τη
δύναμη εκείνη που θα κάμει τη καρδία σας ποτέ να μη δειλιάσει και το χέρι σας
ποτέ να μη αρνηθεί την παροχή βοήθειας.
Σας καλώ να είστε περήφανοι για την ομάδα εθελοντών. Κι εύχομαι να βρείτε σ΄
αυτήν πνεύμα συναδέλφωσης που να φωτίζει κάθε εργασία σας είτε ως μέλη του
Τάγματος ή ως πολίτες της Κύπρου μας.
Σας υπενθυμίζω ότι , ο λευκός σταυρός που φέρετε στη στολή σας είναι σύμβολο
των αρετών που εκπροσωπούνται στους τέσσερις βραχίονες του.
Δηλαδή:- την Κοσμιότητα που πρέπει να σας χαρακτηρίζει,
- την εγκράτεια που πρέπει να σας διακατέχει,
- το Ψυχικό Σθένος που θα σας στηρίζει, και
- την Δικαιοσύνη που πρέπει να είναι ο οδηγός σε κάθε πράξη
σας.
Ερώτηση
Και τώρα σας ερωτώ και παρακαλώ να απαντήσετε. « Δίδετε κι εσείς την ίδια
υπόσχεση που έδιδαν τα παλαιά μέλη του Τάγματος να είστε πιστοί στους νόμους
της πατρίδας, να φέρεστε με αξιοπρέπεια και να είστε πιστοί στις αρχές και στους
σκοπούς του Σ.+Τ. Αγ. Ι.»
Απάντηση (Υποψήφιοι)
Υπόσχομαι
Σας συγχαίρω και είμαι βέβαιος ότι θα καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια να
τηρήσετε την υπόσχεσή σας και σας καλωσορίζω ως νέα μέλη στην οικογένεια του
Αγίου Ιωάννη.
Τώρα , σας καλώ , όλοι μαζί να επαναλάβουμε τον Κώδικα Συμπεριφοράς και
παρακαλώ να τον απαγγείλετε φράση προς φράση, μαζί μου.
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(Προσοχή)
Δόκιμοι

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Οφείλω:
- στον Θεό πίστη και ευλάβεια στην Θρησκεία .
- να είμαι πιστός στους νόμους της Πατρίδας και να υπακούω στην
ηγεσία μου.
-

να τηρώ τις αρχές του Τάγματος που είναι :
 Πίστη στην Θρησκεία μου.
 Στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας.

-

να αναλαμβάνω κάθε ασχολία με επιμέλεια και ενθουσιασμό.

-

να βοηθώ όσους πάσχουν και τους αδυνάτους.

-

να είμαι ευσπλαχνικός στα ζώα.

- να είμαι πρόσχαρος και πρόθυμος σε ότι αναλαμβάνω.
- να είμαι φιλαλήθης και δίκαιος στο καθετί.
Ανάπαυση
Εύχομαι η υπομονή και επιμονή να χαρακτηρίζουν τη δράση σας σ΄αυτή τη μεγάλη
αδελφότητα πάνω στην οποία πρωτοθεμελιώθηκε το Τάγμα του Αγίου Ιωάννη.
Σας καλώ, με τα λόγια και τις πράξεις σας να διδάσκετε τους άλλους τη σημασία και
σπουδαιότητα της ιστορικής και μακραίωνης παράδοσής μας.
Με το προσωπικό σας παράδειγμα να καθοδηγείτε τους άλλους στην εκτέλεση

του

καθήκοντος που είναι η οδός προς ένα επιτυχημένο κι ευτυχισμένο τρόπο ζωής. Τελικά,
εύχομαι ο Παντοδύναμος Θεός να σας κρατά σταθερούς στην απόφασή σας να ζήσετε μια
ζωή αλτρουϊσμού και προσφοράς.
Σας συγχαίρω και πάλιν για την ένταξη σας στο Εθελοντικό Σώμα των Δοκίμων του
Συνδέσμου & Τάγματος Αγίου Ιωάννη.

Αρ. Φακ. Αs: 9.1.0
Ημερομηνία: Ιούνιος 2013

