
Κωδικός Ημερομηνία Έγκριση

ΔΚΔ-ΕΝ-026.ΑΑ-01 16/05/2022
Γενικός Εκτελεστικός

Διευθυντής
Σχέδιο Δημοσίευσης

Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας
Σελ. 5

ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

      δυνάμει του Περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημoσίου Τομέα Νόμου
του 2017 (184(I)/2017)

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος: 17/06/2022

1. Γενικά για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)

Ο Οργανισμός  Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας  (ΟΚΥπΥ) αποτελεί  τον  μεγαλύτερο
πάροχο υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο με 9 νοσηλευτήρια και 38 κέντρα υγείας σε
όλες τις πόλεις και επαρχίες της Κύπρου.

Έχει συσταθεί βάσει του Περί ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας
Νόμος  (Ν.  73(I)/2017)  όπως  αυτός  έχει  τροποποιηθεί,  με  σκοπό  την  παροχή
υπηρεσιών υγείας στα πλαίσια λειτουργίας του ΓεΣΥ.

Ανώτατο διοικητικό όργανο του Οργανισμού αποτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο
Οργανισμός  αναπτύσσεται  στην  Κεντρική  Διοίκηση η οποία  αποτελείται  από το
Γενικό  Εκτελεστικό  Διευθυντή,  τον  Οικονομικό  Διευθυντή,  τον  Επιχειρησιακό
Διευθυντή,  τον  Ιατρικό  Διευθυντή,  τον  Νοσηλευτικό  Διευθυντή  και  τους
Προϊστάμενους Μονάδων. Στην Κεντρική Διοίκηση υπάγονται οι 6 Διευθύνσεις του
Οργανισμού οι οποίες είναι:

 Διεύθυνση Λευκωσίας

 Διεύθυνση Λεμεσού-Πάφου

 Διεύθυνση Λάρνακας-Αμμοχώστου

 Διεύθυνση Ασθενοφόρων

 Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας

 Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

2. Δημόσια Πρόσβαση στην Πληροφορία

Ο ΟΚΥπΥ, στα πλαίσια που του επιτρέπει η πρόνοια του υπηρεσιακού απορρήτου,
της  προστασίας  δεδομένων  και  της  ασφάλειας  της  πληροφορίας  δημοσιεύει
στοιχεία που σχετίζονται μεταξύ άλλων, με το νομοθετικό πλαίσιο, τις λειτουργίες
του, χρήσιμους οδηγούς, προσκλήσεις υποβολής προσφορών και προσκλήσεις για
υποβολή αιτήσεων εργοδότησης ή άλλες πληροφορίες που έχουν άμεση σχέση με
τη φύση των εργασιών του.
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Ο ΟΚΥπΥ ενεργώντας στα πλαίσια διαφάνειας και καλύτερης εξυπηρέτησης του
κοινού παρέχει τις ακόλουθες πηγές πληροφόρησης/υπηρεσιών προς τους πολίτες
και στο ευρύτερο κοινό (η πρόσβαση/πληροφόρηση παρέχεται, εν μέρει, και στην
Αγγλική γλώσσα):

2.1 Ιστοσελίδα ΟΚΥπΥ

Για την άμεση, ελεύθερη και εμπεριστατωμένη ενημέρωση καθώς και την ποιοτική
εξυπηρέτηση των ασθενών και του ευρύτερου κοινού, ο Οργανισμός διατηρεί και
ενημερώνει την ιστοσελίδα του στην διεύθυνση www  .shso.org.cy  

Στην  ιστοσελίδα  υπάρχουν  όλες  οι  διαθέσιμες  πληροφορίες  σχετικά  με  τον
Οργανισμό, την δομή του, τις λειτουργίες του και τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας
στο κοινό. Στο Παράρτημα Α παρατίθεται αναλυτικό διάγραμμα με τη δομή και το
περιεχόμενο της ιστοσελίδας του Οργανισμού καθώς και σχετικές επεξηγήσεις του
υλικού που περιλαμβάνει.

Το  κοινό  ενημερώνεται  σε  τακτική  βάση  και  όποτε  προκύπτει  ανάγκη  μέσω
Ανακοινώσεων στην ομώνυμη ενότητα της ιστοσελίδας του Οργανισμού.

2.2 Κοινωνικά Δίκτυα

Επιπρόσθετα,  ο  Οργανισμός  παρέχει  στο  ευρύτερο  κοινό  τη  δυνατότητα
αμεσότερης  ενημέρωσης  μέσω  λογαριασμών  σε  μέσα  κοινωνικής  δικτύωσης.
Συγκεκριμένα παρέχεται ενημερωτικό υλικό σχετικά με νέες υπηρεσίες υγείας που
μπορεί  να προσφέρει  ο  Οργανισμός ανά Διεύθυνση και  ανά ιατρική  ειδικότητα,
ανακοινώσεις, και διαχείριση του προσωπικού προφίλ ιατρικού προσωπικού μέσω
των συγκεκριμένων κοινωνικών δικτύων.

3.  Δημοσιονομική Διαχείριση

Ο ΟΚΥπΥ αποτελεί νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του οποίου τα έσοδα και
δαπάνες περιλαμβάνονται στον ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό του Οργανισμού και
είναι  δημοσιευμένα,  σύμφωνα  με  νομοθεσία  που  ψηφίζεται  κάθε  έτος  από  την
Βουλή των Αντιπροσώπων, στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας
για τα πέντε (5) πρώτα χρόνια σύστασης του.

Τυχόν  προσκλήσεις  υποβολής  προσφορών,  υποβολής  αίτησης  εργοδότησης,
υποβολής  δημόσιων  συμβάσεων  και  συμμετοχής  σε  δημόσια  διαβούλευση
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www  .shso.org.cy  ) κάτω από την
ενότητα «Οργανισμός» και «Ανακοινώσεις».
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4.  Αρχεία και Μητρώα

Στα πλαίσια λειτουργίας του Οργανισμού και των νοσηλευτηρίων του, τηρούνται
αρχεία αλληλογραφίας και ιατρικά αρχεία με διοικητικούς και ιατρικούς φακέλους
ασθενών αντίστοιχα. Τα αρχεία τηρούνται σε έντυπη μορφή, σε ηλεκτρονική ή και
στις δυο μορφές, ενώ ακολουθούνται οι αρχές των διαβαθμισμένων αρχείων όπου
προβλέπεται.

Ο Οργανισμός διατηρεί ενημερωμένα ιατρικά αρχεία και μητρώα σε κάθε νοσηλευτήριο,
κλινική,  κέντρο υγείας  ή/και  δομή, στα  οποία  καταχωρούνται  και  φυλάσσονται  οι
πληροφορίες  των  εγγεγραμμένων  ασθενών.  Επιπλέον  διαθέτει  μηχανογραφικά
συστήματα για σκοπούς ανάλυσης και τήρησης ελέγχου στα οποία φυλάσσονται
και  τυγχάνουν  επεξεργασίας  στοιχεία  ασθενών  που  σχετίζονται  με  το  ιατρικό
ιστορικό και θεραπεία κάθε ασθενούς που εφαρμόζει το σχετικό νοσηλευτήριο.

Για  τη  διεξαγωγή  των  εργασιών,  όλο  το  προσωπικό  του  Οργανισμού  και  οι
εξωτερικοί  συνεργάτες δεσμεύονται  από το υπηρεσιακό απόρρητο και  από τους
ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας.

5.  Έγκριση και Αναθεώρηση Σχεδίου Δημοσίευσης

Το παρόν Σχέδιο Δημοσίευσης εγκρίθηκε από την Επίτροπο Πληροφοριών  στις
17/06/2022 σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί του Δικαιώματος
Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμου (Ν.184(Ι)/2017), όπως
αυτός  έχει  τροποποιηθεί  και  θα  αναθεωρείται  όποτε  προκύπτει  ανάγκη  για
αναθεώρηση.
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Παράρτημα Α

Αναλυτικό διάγραμμα παρουσίασης της δομής και του περιεχομένου της ιστοσελίδας
του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

Ενότητες
Ιστοσελίδας

Κατηγορίες
Πληροφοριών

Περισσότερες Πληροφορίες

Οργανισμός

Χαιρετισμός Διοίκησης,
Δομή Οργανισμού,

Νομοθεσία,
Δημοσιεύσεις στον

Τύπο, Ανακοινώσεις

Πληροφορίες σχετικά με το έργο του
Οργανισμού, την δομή, την διοίκηση,

πιστοποιήσεις, αρχείο ανακοινώσεων, κενές
θέσεις εργασίας, ανακοινώσεις στον Τύπο.

Νοσοκομεία

Γενικό Νοσοκομείο
Λευκωσίας

Πληροφορίες σχετικά με το νοσηλευτήριο, τους
ασθενείς και επισκέπτες, τις παρεχόμενες
υπηρεσίες, το προσωπικό και λειτουργία

πλατφόρμας διευθέτησης ραντεβού με ιατρούς
από τους ασθενείς.

Νοσοκομείο
Αρχιεπίσκοπος

Μακάριος Γ’

Γενικό Νοσοκομείο
Λεμεσού

Γενικό Νοσοκομείο
Λάρνακας

Γενικό Νοσοκομείο
Αμμοχώστου

Γενικό Νοσοκομείο
Πάφου

Νοσοκομείο Τροόδους

Νοσοκομείο Πόλεως
Χρυσοχούς

Υπηρεσίες
Ψυχικής Υγείας

Πληροφορίες/
Υπηρεσίες/ Ιατρικό

Προσωπικό

Πληροφορίες σχετικά με την διεύθυνση ψυχικής
υγείας, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, το
προσωπικό και τρόπους επικοινωνίας.

Προσωπικοί Ιατροί
Κέντρα Υγείας/

Προσωπικοί Ιατροί/
Πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με την διεύθυνση
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τις

παρεχόμενες υπηρεσίες, τους προσωπικούς
ιατρούς και τρόπους επικοινωνίας.

Διεύθυνση
Ασθενοφόρων

Συντονιστικό Κέντρο
Ασθενοφόρων/ Σταθμοί

Ασθενοφόρων/
Διεύθυνση

Πληροφορίες σχετικά με την διεύθυνση
ασθενοφόρων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες

και τρόπους επικοινωνίας.

Τελευταία Νέα Προκηρύξεις,
Ενημερώσεις.

Πληροφορίες σχετικά με προκηρύξεις κενών
θέσεων εργασίας ή αγοράς υπηρεσιών,

αποτελέσματα εξετάσεων πλήρωσης θέσεων και
άλλα ενημερωτικά θέματα σχετικά με την

λειτουργία του Οργανισμού.

Σελ. 4 | 5



Κωδικός Ημερομηνία Έγκριση

ΔΚΔ-ΕΝ-026.ΑΑ-01 16/05/2022
Γενικός Εκτελεστικός

Διευθυντής
Σχέδιο Δημοσίευσης

Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας
Σελ. 5

Πώς να μας
Βρείτε /

Επικοινωνία
Φόρμα Επικοινωνίας

Πληροφορίες σχετικά για στοιχεία επικοινωνίας
με τον Οργανισμό, τα νοσηλευτήρια, τις

διευθύνσεις, και κλινικές. Λειτουργία φόρμας
γραπτής επικοινωνίας κατ’ ευθείαν με τον

Οργανισμό.
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