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Προς 

1. Υπουργείο Εσωτερικών  
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

2. Υπουργείο Υγείας: Υφυπουργό Κ. Β. Κοντοζαμάνη 

Κοινοποίηση  

1.Γ. Γραμματέα Κ.Ι. Κωτσιόπουλο 

2. Διεύθυνση Νοσηλευτικής Τμήμα Β΄ 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

Σχετ.: 

 α) Οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4659/2020 (21Α΄).  

β) Η υπ’ αριθμ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/490/10-2-2020 (404Β΄) Απόφαση των Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικών 

Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών – Επικρατείας και οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4659/2020 

(21Α΄03.02.2020) Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις. 

 
Αξιότιμοι κύριοι,    

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε  για παραλείψεις που δημιουργεί η Εγκύκλιος 

8/2020 που απορρέει από την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/490/10-2-2020 (404Β΄) Απόφαση των Υπουργών 

Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών – Επικρατείας και τις διατάξεις του άρθρου 13 

του ν.4659/2020 (21Α΄). 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 8/2020 έχει παραληφθεί, θεωρούμε όχι σκοπίμως, η επαγγελματίας μαία που 

αναφέρεται στον νόμο 344/1976, από τη δυνατότητα υπογραφής του τοκετού.  

Πιο συγκεκριμένα, στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4659/2020, προστίθεται (μετά το άρθρο 21 του 

ν.344/1976)  άρθρο το οποίο αριθμείται ως 21Α, σχετικά με τη δήλωση γέννησης που  πραγματοποιείται σε 

μαιευτήριο (δημόσιο ή ιδιωτικό) ή σε μαιευτική κλινική τμήματος νοσοκομείου (ιδιωτικό ή δημόσιο). Η 

δήλωση καταρτίζεται ηλεκτρονικά με τη χρήση υποσυστήματος δήλωσης γέννησης του Μητρώου Πολιτών 

από τους αρμόδιους υπαλλήλους του ιδρύματος που έλαβε χώρα ο τοκετός και σε αυτήν καταχωρούνται 

τα στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης γέννησης -σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 9 και 22 του ν.344/1976 καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπό στοιχείο (β) ΚΥΑ- στο 

υποσύστημα δήλωσης γέννησης του Μητρώου Πολιτών. Στη συνέχεια, εκδίδεται ψηφιακή δήλωση, η οποία 



εκτυπώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και παραδίδεται στους γονείς προς επιβεβαίωση της ορθότητας 

των στοιχείων και την ιδιόχειρη υπογραφή τους. Η ανωτέρω δήλωση υπογράφεται και από τον ιατρό.  

Αιτούμαστε: 

1/ Στο εν λόγω πεδίο να προστεθεί η δυνατότητα να μπορεί να υπογράφεται η δήλωση γέννησης  και από 

τη Μαία-Μαιευτή  ή τον ιατρό ή και από τους δύο ( π.χ. καισαρική τομή), κάτι που είχε προβλεφθεί και 

ίσχυε στην προηγούμενη μορφή δήλωσης γέννησης. 

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μαιών/Μαιευτών που 

περιγράφονται στο άρθρο 2 του Προεδρικού Διατάγματος 351, 14-6- 1989 , ΦΕΚ 159, Τεύχος Πρώτο, στα 

2.1 Γενικά Καθήκοντα, αναφέρεται: 

2.1.12.Τήρηση απαραίτητων εγγράφων, διαγραμμάτων, μητρώων, ιστορικών και αρχείων 

2.1.18. Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης (δήλωση) σε περίπτωση εκτέλεσης τοκετού από την ίδια. 

Και 2.2 Ειδικά καθήκοντα: 

Εκτέλεση φυσιολογικού τοκετού, περινεοτομίας μετά από τοπική αναισθησία και συρραφή περινέου, 

όπου χρειάζεται και μέχρι ρήξεως ΙΙ βαθμού. 

Σας γνωρίζουμε ακόμα ότι σε σχέση με τις υπηρεσίες από μαία-μαιευτή, σύμφωνα με το άρθρο 4,παρ 3, 

του νόμου 1302/29.10.1982 (ΦΕΚ 133 τεύχος Α ́) για την επικύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 

αριθ.103/1952 «για την προστασία της μητρότητας»: 

 «Ορίζεται ότι οι ιατρικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν φροντίδες από διπλωματούχο μαία ή από γιατρό, 

πριν το τοκετό κατά τον τοκετό και μετά από αυτόν, καθώς και νοσοκομειακή περίθαλψη εφόσον είναι 

απαραίτητη ..» 

Η μη δυνατότητα υπογραφής της δήλωσης τοκετού από τη μαία, αφαιρεί την ιατρική και αστική ευθύνη 

από την μαία που εκτέλεσε τον τοκετό ή παραστέκεται στον τοκετό. 

Εξάλλου, η μαία-μαιευτής είναι αυτός ο επαγγελματίας υγείας που αναλαμβάνει και υπογράφει  τη δήλωση 

γέννησης, στις περιπτώσεις που ο τοκετός διενεργείται από αυτήν, είτε σε ενδονοσοκομειακή είτε σε 

εξωνοσοκομειακή δομή, όπως είναι ο τοκετός στο σπίτι, τα κέντρα φιλοξενίας, τα κέντρα υγείας κ.α.  

2/ Την προσθήκη της επιλογής ''Μαία- Μαιευτής'' στο πεδίο 22 (Παραστάθηκε και προσέφερε υπηρεσίες 

κατά τη γέννηση «Ιατρός»  ) 

3/ Στο άρθρο 4, παρ. 6 του ΦΕΚ 404/10-02-20 όπου αναφέρεται:  «Στη συνέχεια, η εκτυπωμένη δήλωση 

γέννησης υπογράφεται ιδιοχείρως από τους υπόχρεους του άρθρου 2 της παρούσας και τον ιατρό, 

αποθηκεύεται στο αρχείο του μαιευτηρίου…….» να προστεθεί και η μαία-μαιευτής. 

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

 

 



Οι Σύλλογοι Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Ελλάδας 

ΣΕΜ Αθήνας 

 

ΣΕΜ Θεσσαλονίκης                  ΣΕΜ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 

                                                         

ΣΕΜ Πάτρας                                  ΣΕΜ Λάρισας 

  

 

ΣΕΜ Κρήτης                               ΣΕΜ Αιγαίου 

 

 

ΣΕΜ Ιωαννίνων                        ΣΕΜ Ναυπλίου 

                                             

 

 

Συνημμένα: 

1. Απόσπασμα πρακτικού-αλλαγή πεδίων δηλώσεων γέννησης 

2. Π.Δ.  351/89  Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων Μαιευτικής 

3. Νόμος 1302/29.10.1982 (ΦΕΚ 133 τεύχος Α ́) 

4. Νόμος 344/1976 

5. Παλαιά δήλωση γέννησης 

6. Νέα δήλωση γέννησης 

 


