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2021 

 

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 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 της 

Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Johanniter International (JOIN) με έδρα τις Βρυξέλλες. Μέλη της JOIN αποτελούν 

15 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 Διοικούσα Επιτροπή 

κατά το επισκόπηση έτος αποτελείτο από τους:  

κ. Πάνος Κουτουρούσης 

κ. Ανδρέας Χειμαρίδης 

Δρ. Γεώργιος Παντέλας 

κ.  Ανδρέας Σκοτεινός 

Δρ. Ανδρέας Τάνος 

Δρ. Πάνος Κωνσταντινίδης 

 

Μέλη της Επιτροπής κατά την ίδια περίοδο διορίστηκαν οι: 

           κ. Γιώργος Φλωρίδης 

          Δρ. Πέτρος Μάτσας 

          Κα  Ευαγγελία Γεωργακάκη 

 

Παράλληλα με την Διοικούσα Επιτροπή υπάρχουν άλλα δύο συλλογικά όργανα. Το Συμβουλευτικό Σώμα, το 

οποίο ασχολείται με θέματα ευρύτερης 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. Επιπρόσθετα υπάρχουν οι Επαρχιακές 

Επιτροπές, η σύνθεση των οποίων φαίνεται στο Παράρτημα. 

 

Οι κυρίες Χριστιάνα Νικοδήμου Γρηγορίου και Έλενα Κυριάκου (από Ιούλιο 2021) αποτελούν το Διοικητικό 

Προσωπικό του Τάγματος. 
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III. Η Συμβολή μας 

Το 2021 βρήκε το Τάγμα να κάνει τα πρώτα βήματα επανόδου στην κανονικότητα.  Είχαν υιοθετηθεί μέτρα 

προστασίας κατά του κορωνοϊού τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο μέσων και υποδομής που 

χρησιμοποιούνται στα προγράμματα κατάρτισης στις πρώτες βοήθειες όπως και προσφοράς εθελοντικής 

εργασίας.  Γεγονός όμως είναι ότι παρέμεινε, και μάλιστα έντονος, ο αρνητικός αντίκτυπος της πανδημίας.   

 

Η Διοικούσα Επιτροπή συνήλθε σε 6 συνεδρίες, σε σύγκριση με 4 κατά το 2020 και 7 το 2019 και εξέτασε 

θέματα, κυριότερα των οποίων ήταν: 

● Η πολυαναμενόμενη προώθηση του Νομοσχεδίου για τις Πρώτες Βοήθειες και του Τροποποιητικού 

Νομοσχεδίου για τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή. 

● Οι επιπτώσεις της πανδημίας πάνω στις δραστηριότητες του Τάγματος και η προς το μέλλον πορεία του.   

● Η εμπλοκή του Τάγματος στην εκστρατεία εμβολιασμού κατά του covid-19. 

● Η επίλυση του προβλήματος «στέγη» για τις επαρχίες Λεμεσού και Λάρνακας. 

● Η διοργάνωση στην Κύπρο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της JOIN 2022, ως εκ της ακύρωσης της 

   ίδιας δραστηριότητας που θα εγίνετο το 2020. 

● Η προώθηση της ιδέας για υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Αστυνομία Κύπρου. 

● Η δυνατότητα χρησιμοποίησης ηλεκτρονικών μέσων στις οικονομικές συναλλαγές του Τάγματος ως  

   αποτέλεσμα σχετικής κυβερνητικής απόφασης. 

● Η πρόσληψη πάνω σε μερική βάση νέου ατόμου. 

● Η έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης και των Οικονομικών Καταστάσεων για το 2020. 

 

Δύο θεματικοί τομείς που θα πρόσθεταν στην εικόνα του Τάγματος, δηλαδή η συνεργασία με την Αρχή 

Αδειών Κύπρου, το Υφυπουργείο Τουρισμού, το ΚΕΒΕ, την Hermes Airport και την Αστυνομία Κύπρου για 

σύντομη κατάρτιση των Επαγγελματιών Οδηγών Ταξί σε προκαθορισμένους θεματικούς τομείς, μεταξύ των 

οποίων και οι πρώτες βοήθειες όπως επίσης η ανάπτυξη συνεργασίας με τους Ναυαγοσώστες Λεμεσού δεν 

έχουν προωθηθεί. 

 

Χαρακτηριστικό όλων των εκπαιδεύσεων ήταν η πιστή προσήλωση και εφαρμογή των μέτρων προστασίας 

κατά του κορωνοϊού.  Τα μέτρα αυτά συνεχώς αξιολογούντο και επικαιροποιούντο στη βάση των οδηγιών 

των αρμοδίων Υγειονομικών Αρχών και της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) εφόσον 

πλείστες των εκπαιδεύσεων τυγχάνουν της επιχορήγησης της.  Υπήρξαν βέβαια και αρκετές περιπτώσεις 

ακύρωσης σειρών κατάρτισης ως εκ της κατά τη δεδομένη στιγμή επικρατούσας κατάστασης της 

πανδημίας. 

 

Τα αριθμητικά δεδομένα επιβεβαιώνουν την τάση που παρατηρήθηκε, ιδιαίτερα περί το τέλος του υπό 

επισκόπηση έτους, για σταδιακή επάνοδο στην κανονικότητα.  Έτσι παρά το ότι παρατηρείται μια αύξηση 

των δραστηριοτήτων εντούτοις υπολείπονται εκείνων του 2019.  Πιο συγκεκριμένα το Τάγμα κατάρτισε 

άμεσα μέσα στο 2021 1374 άτομα σε σύγκριση με 972 τον προηγούμενο χρόνο, δηλαδή παρατηρήθηκε 
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αύξηση της τάξης του 29,3%.  Σ’ ότι αφορά τα προγράμματα που διοργανώθηκαν οι αντίστοιχοι αριθμοί 

είναι 169 και 129 ή 33%.  Μια παρατήρηση άξια σημείωσης είναι ότι ο μέσος αριθμός καταρτισθέντων ανά 

σειρά μαθημάτων για το 2021 ήταν 8,13, για το 2020 7,65 και για το 2019 9,36.  Οι αριθμοί αυτοί 

υποδηλούν τη δυσκολία που παρατηρείται στην εύρεση ατόμων να παρακολουθήσουν κατάρτιση στις 

πρώτες βοήθειες εν μέσω πανδημίας. 

 

Μεταξύ προγραμμάτων για άλλη μια φορά επαληθεύεται η προτίμηση των επιχειρήσεων σε εκείνα 

μικρότερης διάρκειας, εφόσον ικανοποιούν τις σχετικές νομοθετικές πρόνοιες με το χαμηλότερο δυνατό 

κόστος.  Από το σύνολο των 1374 ατόμων, παρακολούθησαν προγράμματα μικρής διάρκειας (Πρώτες 

Βοήθειες στην Εργασία–Επείγοντα Περιστατικά με ή χωρίς Απινίδωση) 953 άτομα ή 69,4%.  Το 

προηγούμενο έτος το ίδιο ποσοστό ανήρχετο στο 68,1%.  Ένα επιπρόσθετο φαινόμενο που ενδείκνυται να 

εντοπιστεί είναι η σταθερότητα που επιδεικνύει το πρόγραμμα Πρώτες Βοήθειες για Παιδιά και Νήπια παρά 

τη χαμηλή του εντατικότητα. 

 

Το υπόδειγμα που φέρει πρώτη τη Λευκωσία συνεχίζεται με 931 εκπαιδευθέντες και ακολουθούν η Λεμεσός 

(234), η Λάρνακα (195) και η Πάφος (14).  Δυστυχώς η Αμμόχωστος δεν είχε καμμιά δραστηριότητα. 

 

Η δραστηριότητα των Ταξιαρχιών έχει υπερκεράσει εκείνη του Τάγματος (1996 καταρτισθέντες σε 

σύγκριση με 1374).  Αντίθετα ο αριθμός προγραμμάτων ήτα μικρότερος (139 με 169) κάτι που αιτιολογείται 

από την ύπαρξη άμεσης σχέσης Ταξιαρχίας και εργοδοτούμενων της.  Συνέπεια τούτου είναι ο αυξημένος 

μέσος όρος καταρτιζόμενων ανά σειρά μαθημάτων (14,4 σε σύγκριση με 8,75).  Γι’  αυτό και μεταξύ 2020 

και 2021 παρατηρείται αύξηση των καταρτισθέντων από 1045 σε 1996, ήτοι 91% και μόνο κατά 32,4% του 

αριθμού των προγραμμάτων (από 105 σε 139).  Σημειώνεται όμως ότι οι σχετικές επιδόσεις του 2021 

υπολείπονται εκείνων του 2019. 

 

Μεταξύ Ταξιαρχιών την πρωτοκαθεδρία έχει η της Αστυνομίας Κύπρου (Α.Κ.) και μετά της Αρχής 

Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).  Η Α.Κ. σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος έχει σχεδόν διπλασιάσει (89,1%) 

τις δραστηριότητες της και τείνει να φθάσει στο επίπεδο του 2019 ενώ η Α.Η.Κ σημείωσε αύξηση της τάξης 

του 161,7% και έχει υπερβεί οριακά τις επιδόσεις του 2019. 

 

Άλλα χαρακτηριστικά που συμπληρώνουν την όλη εικόνα είναι:  

● το πρόγραμμα Ανανέωσης Πιστοποιητικού έρχεται πρώτο στις προτιμήσεις (69,8%) κάτι που είναι  

  αναμενόμενο 

● παρατηρείται χαμηλή δραστηριότητα της ταξιαρχίας της cyta η οποία οφείλεται στην  

   επαναδραστηριοποίηση της περί το τέλος του έτους 

● η συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου συνεχίστηκε στη βάση προκήρυξης προσφορών και όχι Ταξιαρχίας 

● παρατηρείται μια σταθερότητα της συνεργασίας μας με την Αστυνομία των Βάσεων, κάτι που είναι πολύ 

   ευχάριστο 

● σημειώνεται η επαναδραστηριοποίηση της Ταξιαρχίας του Τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων. 
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Σ’ ότι σχετίζεται με τα Ιδιωτικά Σχολεία Μέση Εκπαίδευσης, παρατηρείται για πρώτη φορά εισαγωγή του 

θεσμού των πρώτων βοηθειών στη Λάρνακα όπου 50 μαθητές/τριες εντάχθηκαν στον θεσμό.  Άλλα 55 

άτομα είχαν επωφεληθεί του θεσμού σε 3 ιδιωτικές Σχολές. 

 

Στον τομέα των Εκπαιδευτών διοργανώθηκε μια σειρά για κατάρτιση νέων εκπαιδευτών για τις ανάγκες της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αρχές του έτους και μια επιμορφωτική για τους Εκπαιδευτές της Αρχής 

Ηλεκτρισμού Κύπρου που στόχο είχε την ενημέρωση τους σ’  ότι σχετίζεται με τους νεωτερισμούς στις 

πρώτες βοήθειες, αλλά κυρίως τα προστατευτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται ενόψει της πανδημίας.  

Η ίδια δραστηριότητα με μεγαλύτερη επικέντρωση στα προστατευτικά μέτρα έγινε και για τους εκπαιδευτές 

της cyta. 

 

Εμείς και το Περιβάλλον 

Οι δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας είχαν αντανάκλαση και πάνω στις Δημόσιες μας Σχέσεις.  Έτσι 

προγραμματισμένη αιμοδοσία στη Λευκωσία δεν πραγματοποιήθηκε σε αντίθεση με εκείνη της Λάρνακας 

όπου μάλιστα έγινε με μεγάλη επιτυχία ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο.  Στις ακυρώσεις περιλαμβάνεται 

και η συναντίληψη με το Δήμο Έγκωμης η οποία προέβλεπε προσφορά σε περίπτωση ανάγκης, πρώτων 

βοηθειών σε Χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες, οι οποίες λόγω κορονωϊού ματαιώθηκαν.  Παράλληλη 

δραστηριότητα στη Λεμεσό υλοποιήθηκε μέσα στα πλαίσια του Φεστιβάλ Μπύρας.  Προσπάθεια της 

Επαρχιακής Επιτροπής Λευκωσίας για προβολή των πρώτων βοηθειών μέσω δραστηριοτήτων πολιτιστικής 

υφής των Δήμων της ευρύτερης περιοχής βρίσκεται στα αρχικά στάδια.  Οι πρώτες ενδείξεις όμως δεν είναι 

πολύ ενθαρρυντικές. 

 

Οι Διεθνείς Σχέσεις του Τάγματος επίσης έχουν επηρεαστεί από την πανδημία.  Συναφώς η Ετήσια Γενική 

Συνέλευση της JOIN που θα εγίνετο στο Λονδίνο ακυρώθηκε και αντ’ αυτής έγιναν δύο τηλεδιασκέψεις. Η 

πρώτη αφορούσε τις υποχρεώσεις της Οργάνωσης που επιβάλλονται από τη νομοθεσία του Βελγίου και 

τους εξ΄ αυτής χρονικούς περιορισμούς η οποία έγινε το Μάιο και η δεύτερη που έγινε τον Οκτώβριο και 

αφορούσε ουσιαστικά τον απολογισμό και προγραμματισμό της JOIN. 

 

Η St. John Order με την οποία το Τάγμα είναι συνδεδεμένο, υιοθέτησε πρόγραμμα που στοχεύει στην 

παροχή πλήρους προστασίας σε παιδιά και ευάλωτα άτομα, στο οποίο βέβαια συμμετέχει και το Τάγμα.  Το 

πρόγραμμα βρίσκεται στα αρχικά στάδια συγκρότησης του με την διεξαγωγή έρευνας σε παγκόσμια 

κλίμακα.  Η ολοκλήρωση και εφαρμογή του θα παράσχει όλες τις δικλείδες για ασφαλή εμπλοκή των υπό 

αναφορά ατόμων στις δραστηριότητες του Order.  Παράλληλα μας έχουν κοινοποιηθεί οι νέοι κανονισμοί 

εισδοχής και προαγωγής στις τάξεις του St. John. 

 

 

Αρ. Φακ. A.s. 4.6.0 

Hμερομηνία: 3 Φεβρουαρίου, 2022 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ:    Δρ.     Μάρω Κοντού             Πρόεδρος 

                      Δρ.     Χριστόδουλος Γιασεμίδης               Αντιπρόεδρος 

                       κ.      Κυριάκος Κανταρής                        Γραμματέας 

                       κ.      Χριστόδουλος Μαυρίδης          Έφορος 

                       κ.      Παναγιώτης Πατατάκος                  Βοηθός Έφορος 

                      Δρ.     Ελένη Ιωάννου                              Μέλος 

                       κ.      Παναγιώτης Αβραάμ                         » 

                       κ.      Χρίστος Γεωργίου                             » 

                       κα.    Δέσπω Παπαπροδρόμου                    » 

                       κα.    Μαρίνα Παρούτη                              » 

                       κα.    Μαρία Παυλίδου                               » 

                       κα.    Παναγιώτα Ανδρέου                          » 

                       κ.      Στέλιος Ανδρέου                               » 

    κ.      Θεοφάνης Λουντίδης     » 

     κ.     Χριστόφορος Χριστοφόρου     » 

                         

ΛΕΜΕΣΟΣ:      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                                » 

                      Δρ.     Μυρτώ Ευσταθίου                             » 

                       κ.       Περικλής Παπαστυλιανού                  » 

                       κα.     Αναστασία Γλυκύ                              » 



 

 

6 

 

 

 

ΛΑΡΝΑΚΑ:     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                            » 

 

 

ΠΑΦΟΣ:       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                                   » 

        

 

ΑΜ/ΣΤΟΣ:    Δρ.   Σώτος Σύζινος                 Πρόεδρος   

                     κ.    Μιχάλης Γιατρού                           Αντιπρόεδρος 

                     κ.    Γιώργος Λέλλας                             Γραμματέας 

                     κ.    Πανίκος Κωνσταντή                       Ταμίας 

                    κα.   Αγγέλα Κολοκούδια                        Έφορος 

                     κ.    Λουκάς Λουκά                               Μέλος 

                     κ.    Γιαννάκης Καπίλλας                          » 

                     κ.    Σταύρος Βασιλείου                           » 

                     κ.    Χρίστος Κούλας                               » 

 
 
Ετήσια Έκθεση 2021 

Αρ. Φακ: 4.6.0 
Ημερομηνία: 3 Φεβρουαρίου, 2022 


