
 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΜΜΑ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 

(Λόγω μη επίτευξης απαρτίας στις 4/4/2021 και στις 18/4/2021 η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στις 25/4/2021) 

Εξαιτίας της κατάστασης που βιώνει η χώρα λόγω της πανδημίας Covid-19 η Γενική Συνέλευση 

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Zoom), σύμφωνα με την ισχύουσα 

ΚΥΑ (Δ1 α/Γ. Π. οικ. 9147, Τεύχος Β’ 534/10.02.2021), κατόπιν αποστολής πρόσκλησης στα μέλη του 

ΣΕΜΜΑ από τη Γραμματεία του ΣΕΜΜΑ. 

Πριν από την έναρξη ενημερώνεται το σώμα ότι η Γενική Συνέλευση θα βιντεοσκοπηθεί για τη 

διευκόλυνση της τήρησης των πρακτικών. 

Διαπιστώνεται απαρτία και ξεκινά η συνέλευση με την εκλογή  ψηφοελεγκτριών (κα Α.Μ. και κα Ε.Τ.). 

Στη συνέχεια τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απευθύνουν χαιρετισμό. 

Ακολουθεί η ανάγνωση της έκθεσης πεπραγμένων από τη Γενική Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου 

του ΣΕΜΜΑ, κα Τ.. 

Η κα Π.Γ., ταμίας του διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΜΜΑ, παρουσιάζει τον Απολογισμό Εσόδων και 

Εξόδων για το έτος 2020 ο οποίος εγκρίνεται ομόφωνα. 

Ακολουθεί η έκθεση ελεγκτριών για το οικονομικό απολογισμό του  2020 (κα Β.). 

Το λόγο ξαναπαίρνει η Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου με την παρουσίαση της τροποποίησης του 

προϋπολογισμού του έτους 2020 καθώς και του προϋπολογισμού για το έτος 2021. Εγκρίνονται ομόφωνα. 

Η Γενική συνέλευση συνεχίζεται με την εκλογή ελεγκτριών για το έτος 2021. Επιλέγονται η κα Β. και η 

κα Μ.. 

Εν συνεχεία,  το λόγο παίρνει η κα Σ., νομική σύμβουλος του ΣΕΜΜΑ, η οποία ενημερώνει τα μέλη ότι 

προκειμένου να διερευνηθεί  η δυνατότητα πληρωμής συνδρομών μέσω  του ηλεκτρονικού συστήματος 

ΔΙΑΣ θα πρέπει να αποσταλούν τα προσωπικά τους στοιχεία τους στην εταιρεία UNISYSTEMS, η οποία 

έχει αναλάβει την εγκατάσταση του συστήματος οικονομικής διαχείρισης του συλλόγου. Ομόφωνα 

συμφωνούν για τη χρήση προσωπικών δεδομένων, η οποία θα γίνεται με την τήρηση της σχετικής 

νομοθεσίας. 

Επίσης, μας ενημερώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία της υπόθεσης για την κατάθεση 

δικογράφου αιτήσεως ακυρώσεως κατά της ΗΔΙΚΑ ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας. Η εν λόγω 

αίτηση ακύρωσης αφορά την μη ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης των μαιών και των μαιευτών, 

οι οποίοι εργάζονται στον δημόσιο τομέα, στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, παρά την 

ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 103 του ν.4600/2019),με την οποία έχει δοθεί το εν λόγω δικαίωμα (για 

ηλεκτρονική συνταγογράφηση).  



 

Συνεχίζεται η συνέλευση με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΜΜΑ να θέτει σε διαβούλευση την 

αναθεώρηση του καθηκοντολογίου των Μαιών-των και προτείνει προθεσμία προτάσεων από τα μέλη  10 

ημερών. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση. 

Στο σημείο αυτό η κα Λ. δηλώνει τη δυσαρέσκεια της σε ότι αφορά στην διαχείριση αναθεώρησης  του 

καθηκοντολογίου και δηλώνει ότι επιθυμεί την παραίτησή της από μέλος του πειθαρχικού συμβουλίου του 

ΣΕΜΜΑ. Ομόφωνα το ΔΣ δηλώνει ότι δε γίνεται αποδεκτή.  

 

Ακολουθεί εκτενής συζήτηση με περιεχόμενο, προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Γίνεται 

ανταλλαγή απόψεων από το σώμα. 

Επιπρόσθετα  γίνεται αναφορά στην αγωγή του Α.Ο.C. προς τον ΣΕΜΜΑ. Προβληματισμοί και 

ερωτήματα εκφράζονται από ορισμένα μέλη του ΣΕΜΜΑ λόγω της ανάρτησης στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

αποσπάσματος πρακτικού της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΣΕΜΜΑ που αφορά τη διερεύνηση 

τυχόν πειθαρχικών ευθυνών συνδεόμενων με τη σύνταξη και υπογραφή  εγγράφων προερχόμενων από το 

ΣΕΜΜΑ προς το ιδιωτικό κολλέγιο ‘’A. O. C.’’. Η πρόεδρος του συλλόγου κα Β. με τη σύμφωνη γνώμη 

του Διοικητικού Συμβουλίου ανέγνωσε στο σώμα, ενημερωτικό κείμενο επί του θέματος. 

 

Αγωγή A.C. 

 Το A.C. Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, που περιλαμβάνει στις σπουδές που προσφέρει τετραετές 

προπτυχιακό (πανεπιστημιακό) πρόγραμμα σπουδών Μαιευτικής άσκησε κατά του ΝΠΔΔ – Σύλλογος 

Επιστημόνων Μαιών – Μαιευτών Αθηνών (ΣΕΜΜΑ) την 23.9.2020 αγωγή αποζημίωσης ενώπιον του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Η αγωγή αυτή κοινοποιήθηκε στον Σύλλογο στις 18.2.2021.  

Το A.C. επικαλείται ως υποτιθέμενη παράνομη συμπεριφορά του ΣΕΜΜΑ την παράλειψή του να αποφανθεί 

επί αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, που κατέθεσαν στο παρελθόν απόφοιτοι από το ως 

άνω πρόγραμμα του Κολλεγίου. Ζητά δε να αναγνωρισθεί από το Δικαστήριο ότι ο ΣΕΜΜΑ του οφείλει: 

(α) το ποσό των 20.000 ευρώ ως αποζημίωση  για δήθεν ηθική βλάβη που υπέστη το Κολλέγιο από την 

υποτιθέμενη ως άνω παράνομη συμπεριφορά τoυ ΣΕΜΜΑ με την οποία -κατά την αγωγή- βλάφθηκε το 

κύρος και η φήμη του Κολλεγίου και (β) το ποσό των 165.600 ευρώ για υποτιθέμενα διαφυγόντα κέρδη του 

Κολλεγίου, καθώς -κατά την αγωγή- από την υποτιθέμενη ως άνω παράνομη συμπεριφορά τoυ ΣΕΜΜΑ 

μειώθηκαν οι εγγραφές στο πρόγραμμα μαιευτικής του Κολλεγίου κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2020-

2021.  

Επί των ανωτέρω σημειωτέα είναι τα ακόλουθα, όπως αυτά είναι άλλωστε γνωστά: Με τον νόμο 

4610/2019 (ΦΕΚ Α 70/7.5.2019) ορίσθηκε ότι  οι οικείες επαγγελματικές οργανώσεις που είναι 

οργανωμένες ως ΝΠΔΔ είναι αρμόδιες να δέχονται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και να εκδίδουν 

αποφάσεις αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων. Εντούτοις ήδη με μεταγενέστερο νόμο 

(4763/2020) η σχετική αρμοδιότητα πέρασε πλέον στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της 

Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας). Στο ενδιάμεσο διάστημα των ως άνω δύο νομοθετημάτων, ο Σύλλογος κατέβαλε 

κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ορισθεί η διαδικασία και τα σχετικά αντισταθμιστικά μέτρα, ώστε 

να καταστεί δυνατή η άσκηση της σχετικής αρμοδιότητας, έκδοση όμως σχετικής κανονιστικής πράξης δεν 

έλαβε χώρα.   

Δικάσιμος για την εκδίκαση της άνω αγωγής δεν έχει προσδιορισθεί.    



 Έγγραφα του ΣΕΜΜΑ  

Σε συνέχεια αλληλογραφίας με το Υπ. Παιδείας, ελέγχθηκαν ορισμένα  έγγραφα προερχόμενα από το 

Σύλλογο (αρ. πρωτ. 150/23.7.2012, 107/28.5.2015, 198/16.9.2015 και 292/11.12.2015). Κατά τον έλεγχο 

των εγγράφων αυτών προέκυψε αναντιστοιχία με τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, 

στα οποία αυτά παρέπεμπαν.  

Το γεγονός αυτό κατεγράφη στην πρόσφατη από 6.4.2021 Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Συλλόγου.  

  

Η νομική σύμβουλος κα Σ. εξηγεί ότι δεν μπορεί να γίνει περαιτέρω συζήτηση, διότι η υπόθεση βρίσκεται 

σε εξέλιξη. 

Η κα Γ.K., πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΜΜΑ, παίρνει το λόγο και προβαίνει σε 

ανάγνωση εξώδικης δήλωσης-αίτησης της ιδίας και της πρώην πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΣΕΜΜΑ, προς το ΣΕΜΜΑ. (επισυνάπτεται) 

 

Κατά τη διάρκεια της Γεν Συνέλευσης ο κ. M.M., πρώην μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΜΜΑ, προσπάθησε να 

λάβει το λόγο, αλλά αυτό δεν κατέστη εφικτό λόγω τεχνικού προβλήματος.  

Ακολουθεί παρουσίαση από την εταιρεία L. (μαξιλάρι θηλασμού). 

Τέλος, η πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΜΜΑ κα Β. απευθύνει ευχαριστίες στα μέλη του ΣΕΜΜΑ για την 

συμμετοχή τους και κηρύττει τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης. 

 

 

           Η Πρόεδρος                                                                                                                      Η Γραμματέας 

Βικτωρία Βιβιλάκη                                                                                                        Χρυσούλα Τάσκου 

                                                                                                                 

 

 


