
 
 

 
 

 
Λευκωσία, 5 Νοεμβρίου 2019 

 
 
ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
 
ΘΕΜΑ: Δημόσια Διαβούλευση - Προσχέδιο των «οι περί της Θέσπισης 

Προδιαγραφών Δημιουργίας Ειδικά Διαμορφωμένων Χώρων 
Μητρικού Θηλασμού ή/και Άντλησης Γάλακτος σε Χώρους 
όπου Εργάζονται Μητέρες Κανονισμοί του 2019» 

 
 
Κυρίες / Κύριοι, 
  
Σας πληροφορούμε ότι το Υπουργείο Υγείας ετοίμασε Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο 
«οι περί της Θέσπισης Προδιαγραφών Δημιουργίας Ειδικά Διαμορφωμένων Χώρων 
Μητρικού Θηλασμού ή/και Άντλησης Γάλακτος σε Χώρους όπου Εργάζονται Μητέρες 
Κανονισμοί του 2019» το οποίο επισυνάπτεται. 
 
Το προσχέδιο ετοιμάστηκε σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή για την 
Προστασία, την Προαγωγή και την Υποστήριξη του Μητρικού Θηλασμού βάσει των 
προνοιών του «ο περί της Προώθησης και Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού 
Νόμος του 2018» και στοχεύουν στο να καθορίσουν τις προδιαγραφές δημιουργίας 
ειδικά διαμορφωμένων χώρων μητρικού θηλασμού ή/και άντλησης γάλακτος σε 
χώρους όπου εργάζονται μητέρες. 
 
Συγκεκριμένα, οι προδιαγραφές για τους χώρους μητρικού θηλασμού ή/και 
άντλησης γάλακτος σε χώρους όπου εργάζονται μητέρες περιγράφονται σε 
παράρτημα του προσχεδίου ως εξής: 
 
1. Καθαρό, ήσυχο δωμάτιο, κατά προτίμηση να μπορεί να κλειδώνει για να 

διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα της μητέρας. 
  
1.1. Μπορεί να είναι οποιοσδήποτε χώρος όπως π.χ. η κουζίνα ή ένα γραφείο και 

οπωσδήποτε όχι ο χώρος αποχωρητηρίου ή άλλος χώρος που χρησιμοποιείται 
από το κοινό. 

 
2. Να υπάρχει διαθέσιμη πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος, καθαρό τραπέζι ή άλλη 

καθαρή επιφάνεια για τοποθέτηση των αναγκαίων εργαλείων/ εξαρτημάτων/ 
αναλωσίμων που χρησιμοποιούνται από τη θηλάζουσα και μια πολυθρόνα ή 
αναπαυτική καρέκλα. 

  
3. Να υπάρχει εύκολη πρόσβαση της μητέρας σε ψυγείο για ασφαλή αποθήκευση 

του μητρικού γάλακτος. 
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3.1. Το ψυγείο μπορεί να βρίσκεται σε άλλο χώρο και όχι απαραίτητα εντός του 

δωματίου που χρησιμοποιείται από τη θηλάζουσα για την άντληση γάλακτος. 
Μπορεί να είναι ένα κοινό ψυγείο προσωπικού που χρησιμοποιείται για 
συντήρηση των τροφίμων τους. 

  
4. Να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε νεροχύτη και μέσα καθαριότητας για πλύσιμο 

των χεριών και των εργαλείων/ εξαρτημάτων άντλησης του μητρικού γάλακτος. 
 

4.1. Μπορεί να βρίσκεται σε οποιοδήποτε άλλο καθαρό χώρο όπως η κουζίνα ή η 
τραπεζαρία προσωπικού αλλά οπωσδήποτε όχι στο αποχωρητήριο. 

 
Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Υγείας έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση το Προσχέδιο 
Κανονισμών με τίτλο: «οι περί της Θέσπισης Προδιαγραφών Δημιουργίας 
Ειδικά Διαμορφωμένων Χώρων Μητρικού Θηλασμού ή/και Άντλησης 
Γάλακτος σε Χώρους όπου Εργάζονται Μητέρες Κανονισμοί του 2019».  
 
Δεδομένης της αναγκαιότητας της θέσπισης τέτοιον προδιαγραφών οι οποίες να 
διασφαλίζουν την προώθηση και την προστασία του Μητρικού Θηλασμού για τις 
εργαζόμενες μητέρες, παρακαλείστε όπως συμμετάσχετε στη δημόσια διαβούλευση, 
διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας σχετικά με τις προτεινόμενες 
ρυθμίσεις.  
 
Καλείστε όπως αποστείλετε τυχόν σχόλια επί του κειμένου του Προσχεδίου 
Κανονισμών, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το ειδικό έντυπο (επισυνάπτεται το 
Έντυπο Σχολιασμού) στο Υπουργείο Υγείας, στις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις: cgregoriadou@moh.gov.cy και okalakouta@moh.gov.cy το αργότερο 
μέχρι το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019. 
  
Με εκτίμηση, 
 
  
Αθηνά Πασχαλίδου, 
Λειτουργός Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
 
 
/ΕΞ 
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ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ  
Οι περί της Θέσπισης Προδιαγραφών Δημιουργίας Ειδικά Διαμορφωμένων Χώρων Μητρικού Θηλασμού ή/και Άντλησης 
Γάλακτος σε Χώρους όπου Εργάζονται Μητέρες Κανονισμοί του 2019 
 
 

 

 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2018 

Κανονισμοί δυνάμει τoυ άρθρου 6, εδάφια (1) και (2)(β) 

 

 

 Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του άρθρου 6 (1) 
και 6 (2)(β) του ο περί της Προώθησης και της Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού Νόμου του 
2018, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς. 

 

Συνοπτικός τίτλος. 

 

ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί της Θέσπισης Προδιαγραφών Δημιουργίας 
Ειδικά Διαμορφωμένων Χώρων Μητρικού Θηλασμού ή/και Άντλησης Γάλακτος σε Χώρους όπου 
Εργάζονται Μητέρες Κανονισμοί του 2019. 

 

Σκοπός των 
παρόντων 
Κανονισμών. 

Σκοπός των παρόντων Κανονισμών είναι ο καθορισμός των προδιαγραφών δημιουργίας ειδικά 
διαμορφωμένων χώρων θηλασμού ή/και άντλησης γάλακτος σε χώρους όπου εργάζονται 
μητέρες. 

 

Προδιαγραφές 
χώρου  

 

 

Παράρτημα Ι 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ Ή/ΚΑΙ  ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ 
ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΗΤΕΡΕΣ 

 

Προδιαγραφές ειδικά διαμορφωμένου χώρου θηλασμού ή/και άντλησης γάλακτος σε χώρους 
όπου εργάζονται μητέρες, όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα Ι. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
(εσωτερικός κανονισμός (4)) 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΗΤΕΡΕΣ 
 
1. Καθαρό, ήσυχο δωμάτιο, κατά προτίμηση να μπορεί να κλειδώνει για να διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα της μητέρας.  

1.1 Μπορεί να είναι οποιοσδήποτε χώρος όπως π.χ. η κουζίνα ή ένα γραφείο και οπωσδήποτε όχι ο χώρος 
αποχωρητηρίου ή άλλος χώρος που χρησιμοποιείται από το κοινό.   

2. Να υπάρχει διαθέσιμη πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος, καθαρό τραπέζι ή άλλη καθαρή επιφάνεια για τοποθέτηση των 
αναγκαίων εργαλείων/ εξαρτημάτων/ αναλωσίμων που χρησιμοποιούνται από τη θηλάζουσα και μια πολυθρόνα ή 
αναπαυτική καρέκλα. 

3. Να υπάρχει εύκολη πρόσβαση της μητέρας σε ψυγείο για ασφαλή αποθήκευση του μητρικού γάλακτος.   

3.1 Το ψυγείο μπορεί να βρίσκεται σε άλλο χώρο και όχι απαραίτητα εντός του δωματίου που χρησιμοποιείται από τη 
θηλάζουσα για την άντληση γάλακτος.  Μπορεί να είναι ένα κοινό ψυγείο προσωπικού που χρησιμοποιείται για 
συντήρηση των τροφίμων τους.   

4 Να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε νεροχύτη και μέσα καθαριότητας για πλύσιμο των χεριών και των εργαλείων/ 
εξαρτημάτων άντλησης του μητρικού γάλακτος.   

4.1 Μπορεί να βρίσκεται σε οποιοδήποτε άλλο καθαρό χώρο όπως η κουζίνα ή η τραπεζαρία προσωπικού αλλά 
οπωσδήποτε όχι στο αποχωρητήριο. 

 



ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΩΝ / ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
Διαβούλευση για προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «οι περί της Θέσπισης Προδιαγραφών Δημιουργίας Ειδικά Διαμορφωμένων 

Χώρων Μητρικού Θηλασμού ή/και Άντλησης Γάλακτος σε Χώρους όπου Εργάζονται Μητέρες». 
 

 
Στοιχεία προσώπου/οργανισμού που αποστέλλει σχόλια / εισηγήσεις:  
 

Ονοματεπώνυμο: ....................................................................................................................................................................................... 
Επαγγελματική Ιδιότητα:  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

’Όνομα Οργανισμού/ Φορέα (εάν εφαρμόζεται) : …………………………………………………………………………………………… 

 
(1) (2) (3) (4) 
Α/Α Αρ. Παραγράφου 

ή Τίτλος Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 
Οδηγίες συμπλήρωσης  
 
1:  Στη στήλη (2) να αναγραφτεί ο αριθμός ή ο τίτλος της παραγράφου στην οποία αναφέρεται το σχόλιο / εισήγηση. 
2:  Στη στήλη (3) να γίνει αναλυτική περιγραφή του σχολίου / εισήγησης. 
4: Στη στήλη (4) να γίνει αναλυτική τεκμηρίωση / αιτιολόγηση του σχολίου / εισήγησης που αναφέρεται στην αντίστοιχη περιγραφή του 
σχολίου/εισήγησης. 
 
Παρακαλώ όπως το παρόν έντυπο αποστέλλεται κατάλληλα συμπληρωμένο στο Υπουργείο Υγείας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις: cgregoriadou@moh.gov.cy και okalakouta@moh.gov.cy το αργότερο μέχρι τις 30/11/2019.   
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