Διάταγμα ίδρυσης των εφετειακών Συλλόγων Μαιών
(Βαςιλικό Διϊταγμα τησ 15/28 Δεκεμβρύου 1955)
Περύ Συλλόγου Επιςτημόνων Μαιών.
΄Εχοντεσ υπ’ όψει το ϊρθρ. 19 του Ν.Δ. 2593/53 «περύ αςκόςεωσ του μαιευτικού
επαγγϋλματοσ και περύ εκπαιδεύςεωσ Μαιών», την υπ’ αριθ. 675/1955
γνωμοδότηςιν του Συμβουλύου Επικρατεύασ, προτϊςει του επύ τησ Κοινωνικόσ
Προνούασ Υπουργού, απεφαςύςαμεν και διατϊςςομεν:
΄Αρθρ.1.-1.Εισ την περιφϋρειαν εκϊςτου Εφετεύου ςυνιςτϊται Σύλλογοσ
Επιςτημόνων Μαιών. ΄Εδρα εκϊςτου των ςυνιςτωμϋνων ςυλλόγων εύναι η ϋδρα
του αντιςτούχου Εφετεύου, μϋλη δε αυτών αποτελούςιν υποχρεωτικώσ ϊπαςαι αι
εν τη περιφερεύα εκϊςτου των Εφετεύων τούτων αςκούςαι το επϊγγελμα
επιςτόμονεσ μαύαι, ωσ και αι δυνϊμει τοπικών αδειών του Α. Υ. Συμβουλύου,
νομύμωσ αςκούςαι εισ τασ αυτϊσ ωσ ϊνω περιφερεύασ πρακτικαύ μαύαι.
2.Μαύαι υπηρετούςαι εισ Κρατικϊσ ό Δημοτικϊσ Υπηρεςύασ, ό εισ Ιδρύματα
Δημοςύου ό Ιδιωτικού Δικαύου, ανεξαρτότωσ αν απαπαγορεύεται εισ αυτϊσ η
ϊςκηςισ ιδιωτικώσ του επαγγϋλματοσ τησ μαύασ, αποτελούςι μϋλη του Σ.Ε.Μ.
Αύται δια τα πειθαρχικϊ αυτών παραπτώματα τα μη αποτελούντα δεοντολογικϊσ
παραβϊςεισ, δύδουςι λόγον ενώπιον του Υπηρεςιακού Συμβουλύου των
Υπηρεςιών εισ ασ υπηρετούςι.
3.Αλλοδαπαύ Μαύαι, ϋχουςαι κατϊ την κειμϋνην Νομοθεςύαν το δικαύωμα ν’
αςκόςωςιν εν Ελλϊδι το επϊγγελμα τησ Μαύασ, υποχρεούνται να εγγραφώςιν εισ
τον οικεύον Σ.Ε.Μ. και ϋχουςι τασ αυτϊσ προσ τασ ημεδαπϊσ Μαύασ υποχρεώςεισ,
ςτερούνται όμωσ του δικαιώματοσ του εκλϋγειν και εκλϋγεςθαι.
Αι πρακτικαύ μαύαι ϋχουςι μεν το δικαύωμα του εκλϋγειν δεν ϋχουςιν όμωσ το
διακύωμα του εκλϋγεςθαι.
4.Ουδεμύα Μαύα δύναται να εύναι μϋλοσ δύο Σ.Ε.Μ.
5.΄Εκαςτοσ Σύλλογοσ Επιςτημόνων Μαιών ϋχει ωσ επωνυμύαν τασ λϋξεισ
«Σύλλογοσ Επιςτημόνων Μαιών» και το όνομα τησ πόλεωσ εν η εδρεύει, η δε
ςφραγύσ αυτού φϋρει, κύκλω μεν την επωνυμύαν εν τω μϋςω δε την θεϊν
Ειλειθυιαν.
6.Παρ’ εκϊςτω Σ.Ε.Μ. τηρεύται μητρώον μελλών αυτού, η δε Πρόεδροσ τούτου
κατ’ ϋτοσ υποβϊλλει ακριβϋσ αντύγραφον αυτού εισ το Υγειονομικόν Κϋντρον τησ
ϋδρασ του Συλλόγου και εισ τον Σ.Ε.Μ. Αθηνών.

΄Αρθρ.2.-1.Σκοπόσ των δια του παρόντοσ ςυνιςτωμϋνων Σ.Ε.Μ. εύναι η μϋριμνα
περύ τησ από πϊςησ απόψεωσ, ιδύα δε επιςτημονικόσ και ηθικόσ εξυψώςεωσ του
μαιευτικού επαγγϋλματοσ, καθώσ και η προςαρμογό των οικονομικών και ηθικών
ςυμφερόντων των μαιών, προσ το γενικώτερον ςυμφϋρον.
2.Ο ςκοπόσ ούτοσ επιδιώκεται ιδύα:
α)Δια τησ μερύμνησ περύ τησ αρτιωτϋρασ επιςτημονικόσ καταρτύςεωσ των μαιών.
β)Δια τησ περιφρουρόςεωσ τησ αξιοπρεπεύασ των μαιών και δια τησ αςκόςεωσ
τησ πειθαρχικόσ εξουςύασ.
γ)Δια τησ καλλιεργεύασ και αναπτύξεωσ κοινού ςυναδελφικού πνεύματοσ, μεταξύ
των μαιών, επύ ςκοπώ πληρεςτϋρασ εκπληρώςεωσ τησ αποςτολόσ των.
δ)Δια του ελϋγχου τησ ακριβούσ τηρόςεωσ και εφαρμογόσ των Νόμων και
κανονιςμών, των αφορώντων τα καθόκοντα και τα δικαιώματα των μαιών.
ε)Δια τησ μελϋτησ των ςυνθηκών αςκόςεωσ
του μαιευτικού επαγγϋλματοσ, τησ παρακολουθόςεωσ των προσ βελτύωςιν αυτών λαμβανομϋνων μϋτρων, ωσ και τησ
υποβολόσ προτϊςεωσ, πληροφοριών και γνωμών, αφορωςών την βελτύωςιν τησ
μαιευτικόσ εν γϋνει νομοθεςύασ.
΄Αρθρ.3.-Οι Σ.Ε.Μ. αλληλογραφούςιν απ’ ευθεύασ προσ απϊςασ τασ τοπικϊσ αρχϊσ,
μϋςω δε του Σ.Ε.Μ. Αθηνών προσ τασ κεντρικϊσ αρχϊσ του Κρϊτουσ. Τα ϋγγραφα
υπογρϊφονται υπό τησ Προϋδρου και τησ Γραμματϋωσ και ςφραγύζονται δια τησ
ςφραγύδοσ του Σ.Ε.Μ.
΄Αρθρ.4.-1.Οι Σ.Ε.Μ. οφεύλουν να ςυντρϋχουν τασ Δημοςύασ Αρχϊσ επύ θεμϊτων
ςχϋςιν εχόντων προσ την μαιευτικόν.
2.Αι Αρχαύ παρϋχουν προσ τουσ Σ.Ε.Μ. πϊςαν δυνατόν ενύςχυςιν, ωσ και πϊςαν
πηροφορύαν, αναγκαύαν δια την εκπλόρωςιν των ςκοπών αυτών.
΄Αρθρ.5.-΄Οργανα διοικόςεωσ του Συλλόγου Επιςτημόνων Μαιών εύναι η
Συνϋλευςισ και το Διοικητικόν Συμβούλιον.
΄Αρθρ.6.-Εισ την Συνϋλευςιν του Σ.Ε.Μ. ανόκει:
1.Η εκλογό των μελών του Διοικητικού Συμβουλύου, ωσ και ο ϋλεγχοσ των
πεπραγμϋνων αυτού.
2.Η εκλογό των, κατϊ την παρ. 4 ϊρθρ. 19 Ν.Δ. 2593/1953, μαιών, των
ςυμμετεχουςών εισ το Πειθαρχικόν Συμβούλιον του οικεύου Ιατρικού Συλλόγου,
όπερ και αςκεύ την πειθαρχικόν εξουςύαν επύ των μελών του Σ.Ε.Μ.

3.Η ψόφιςισ του υπό του Διοικητικού Συμβουλύου υποβαλλομϋνου ετηςύου
προώπολογιςμού των εςόδων και εξόδων, η εξϋλεγξισ διαχειρύςεωσ και η ϋγκριςισ
του απολογιςμού.
4.Η απόφαςισ περύ παντόσ ζητόματοσ αναγομϋνου εισ τουσ ςκοπούσ του
Συλλόγου, το οπούον όθελεν υποβϊλλει εισ αυτόν το Διοικητικόν Συμβούλιον ό
όθελε ζητόςει εγγρϊφωσ το 1/10 των μελών.
5.Η ϋγκριςισ ό τροποπούηςισ του Εςωτερικού Κανονιςμού τησ λειτουργύασ αυτού
και του Δ. Συμβουλύου. Τον Κανονιςμόν τούτον καταρτύζει το Δ.Σ. και υποβϊλλει
προσ ϋγκριςιν εισ την Συνϋλευςιν, εντόσ ενόσ ϋτουσ από τησ ιςχύοσ του παρόντοσ.
΄Αρθρ.7.-«Η Συνϋλευςισ ςυνϋρχεται τακτικώσ μεν ϊπαξ του ϋτουσ, κατϊ
«Ιανουϊριον», εκτϊκτωσ δε οςϊκισ ζητόςη τούτο το Διοικητικόν Συμβούλιον, ό
επύ τη εγγρϊφω αιτόςει του 1/10 των μελών, αναγρϊφουςα και τα θϋματα και
τον λόγον τησ ςυγκλόςεωσ. Υποβληθεύςησ τοιαύτησ αιτόςεωσ, η Πρόεδροσ του
Δ.Σ. υποχρεούται να καλϋςη την Συνϋλευςιν εντόσ ενόσ μηνόσ από τησ υποβολόσ
τησ αιτόςεωσ.
Η εντόσ « » εν αρχό του ϊρθρ. 7 φρϊςη αντικατεςτϊθη ωσ ϊνω δια τησ παρ. 1
ϊρθρ. 1 Β.Δ. 206/1966
΄Αρθρ.8.-1.Τα μϋλη του Σ.Ε.Μ. καλούνται υπό του Προϋδρου δι’ ατομικών
προςκλόςεων, αποςτελλομϋνων ταχυδρομικώσ δϋκα πϋντε ημϋρασ τουλϊχιςτον
προ τησ ημϋρασ τησ ςυνεδριϊςεωσ τησ Συνελεύςεωσ.
2.Η πρόςκληςισ ορύζει τόπον και χρόνον ςυνεδριϊςεωσ, ωσ και τα
ςυζητηθηςόμενα θϋματα.
3.Τα προςερχόμενα εισ την ςυνεδρύαςιν μϋλη υπογρϊφουν εισ ύδιον κατϊλογον,
τηρούμενον δι’ εκϊςτην ςυνεδρύαςιν και χρηςιμεύοντα «προσ βεβαύωςιν τησ
απαρτύασ».
Η εντόσ « » τελευταύα φρϊςη διορθώθηκε ωσ ϊνω δια τησ παρ. 2 ϊρθρ. 1 Β.Δ.
206/1966

΄Αρθρ.9.-1.Η Συνϋλευςισ ευρύςκεται εν απαρτύα και αποφαςύζει εγκύρωσ εφ’ όςον
επύ αριθμού μελών μϋχρισ εκατόν τα παρόντα και ϋχοντα δικαύωμα ψόφου μϋλη
εύναι περιςςότερα από τα απόντα. Επύ αριθμού 101 μελών και πϋραν του αριθμού
τούτου δια την απαρτύαν απαιτεύται η παρουςύα τουλϊχιςτον του ενόσ τρύτου
των μελών. Πϊντα τα μϋλη υπογρϊψαντα τον, κατϊ το προηγούμενον ϊρθρον,
προβλεπόμενον κατϊλογον, θεωρούνται παρόντα καθ’ όλην την διϊρκειαν τησ
ςυνεδριϊςεωσ, τα τυχόν δε απόντα κατϊ την λόψιν αποφϊςεωσ θεωρούνται ωσ
αρνηθϋντα ψόφον.
2.«Ματαιωθεύςησ τησ ςυνεδριϊςεωσ ελλεύψει απαρτύασ, η Συνϋλευςισ καλεύται
και αύθισ εισ Συνεδρύαςιν εντόσ 8 ημερών, ότε λογύζεται εν απαρτύα εϊν
παρύςταται το ϋν πϋμπτον τουλϊχιςτον των κατϊ την πρώτην παρϊγραφον
οριζομϋνων μελών. Τησ λεπτομερεύασ ταύτησ δϋον να γύνεται μνεύα εν τη
προςκλόςει».
Η παρ. 2 αντικατεςτϊθη ωσ ϊνω δια τησ παρ. 3 ϊρθρ. 1 Β.Δ. 206/1966
΄Αρθρ.10.-α)Αι αποφϊςεισ τησ Συνελεύςεωσ εξαιρϋςει των αρχαιρεςιών,
λαμβϊνονται κατϊ πλειοψηφύαν των παρόντων.
΄Αρθρ.11.-Δια του Εςωτερικού Κανονιςμού, εγκρινομϋνου υπό του Νομϊρχου
κανονιςθόςονται εν ταισ λεπτομερεύαισ τα τησ διεξαγωγόσ των εργαςιών τησ
Συνελεύςεωσ και του Διοικητικού Συμβουλύου τα τησ βεβαιώςεωσ τησ απαρτύασ,
του τρόπου τησ υποβολόσ των ζητημϊτων προσ ςυζότηςιν, τα των ςυζητόςεων,
τησ τηρόςεωσ και επικυρώςεωσ των πρακτικών, τα των δικαιωμϊτων τησ
Προϋδρου δια την τόρηςιν τησ τϊξεωσ, ο τρόποσ τησ ψηφοφορύασ κλπ.

΄Αρθρ.12.-Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Συλλόγου Επιςτημόνων Μαιών
αποτελεύται εκ τησ Προϋδρου, τησ Αντιπροϋδρου, τησ Γραμματϋωσ, τησ Ταμύου και
μιασ μεν ςυμβούλου, όταν ο αριθμόσ των μελών δεν υπερβαύνη τα 50, δύο
Συμβούλων επύ αριθμού μελών 51-100, τριών Συμβούλων επύ αριθμού μελών
101-150 και τεςςϊρων Συμβούλων, επύ αριθμού μελών πϋραν των 150.
΄Αρθρ.13.-Ο αριθμόσ των εκλεκτϋων μελών του Διοικητικού Συμβουλύου
καθορύζεται επύ τη βϊςει του αριθμού των εγγεγραμμϋνων εν τω μητρώω μελών
τριϊκοντα ημϋρασ προ των αρχαιρεςιών. Δικαύωμα να ψηφοφορόςουν εισ τασ
προσ εκλογόν του Διοικητικού Συμβουλύου αρχαιρεςύασ, ϋχουςιν αι εν τω μητρώω
εγγεγραμμϋναι Μαύαι, τρεισ τουλϊχιςτον μόνασ προ τησ οριςθεύςησ δια τασ
αρχαιρεςύασ ημϋρασ και μη διατελούςαι υπό προςωρινόν παύςιν. Προσ βεβαύωςιν
των ανωτϋρω καταρτύζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλύου και εκτύθεται εισ τα
Γραφεύα του Συλλόγου, εύκοςι τουλϊχιςτον ημϋρασ προ τησ εκλογόσ, κατϊλογοσ
των εχόντων δικαύωμα ψόφου μελών, υποκεύμενοσ εισ τον ϋλεγχον παντόσ μϋλουσ
του Συλλόγου και διορθούμενοσ υπό του Συμβουλύου, επύ αιτόςει, προςηκόντωσ
βεβαιουμϋνη και δεκτό, μόνον τρεισ τουλϊχιςτον ημϋρασ, προ τησ προσ εκλογόν
ςυνεδριϊςεωσ.
«Δικαύωμα να ψηφοφορύςουν κατϊ τα ανωτϋρω ϋχουςιν αι μαύαι εφ’ όςον
κατϋβαλον απϊςασ τασ μϋχρι τησ ημϋρασ των αρχαιρεςιών οφειλομϋνασ κατϊ το
ϊρθρ. 27 του από 15.12.55 Β.Δ/τοσ ςυνδρομϊσ των».
Το εντόσ « » τελευταύο εδϊφιο προςετϋθη δια τησ παρ. 4 ϊρθρ. 1 Β.Δ. 206/1966
΄Αρθρ.14.-1.΄Ινα εκλεγό τισ μϋλοσ του Διοικητικού Συμβουλύου απαιτεύται διετόσ
τουλϊχιςτον εξϊςκηςισ του μαιευτικού επαγγϋλματοσ.
2.Στερούνται του δικαιώματοσ του εκλϋγεςθαι αι τελεςιδύκωσ τιμωρηθεύςαι
πειθαρχικώσ, πριν ό παρϋλθη ϋτοσ από τησ τιμωρύασ των.
3.Πϊςα τελεςύδικοσ πειθαρχικό τιμωρύα, επιβαλλομϋνη δια των Πειθαρχικών
Συμβουλύων, πλην τησ επιπλόξεωσ, ςυνεπϊγεται την ϋκπτωςιν από τησ εν τω
Διοικητικώ Συμβουλύω θϋςεωσ.
Εφ’ όςον η υπό πειθαρχικόν δύωξιν διατελούςα όςκηςε νόμιμα ϋνδικα μϋςα, δεν
εκπύπτει μεν από τησ θϋςεωσ αυτόσ, αναπληρούται όμωσ προςωρινώσ εισ τα
καθόκοντϊ τησ, κατϊ τον χρόνον τούτον, δια τησ κατϊ ςειρϊν επιλαχούςησ.

΄Αρθρ.15.-1.«Η εκλογό των μελών του Δ. Συμβουλύου και Πειθαρχικού
Συμβουλύου ενεργεύται εν τακτικό ςυνεδριϊςει του Συλλόγου, ςυγκαλουμϋνησ
Συνελεύςεωσ ειδικόσ προσ τούτο, εν ημϋρα Κυριακό του μηνόσ Μαρτύου εκϊςτησ
τριετύασ οριζομϋνη δι’ αποφϊςεωσ του Δ. Συμβουλύου λαμβανομϋνησ 25
τουλϊχιςτον ημϋρασ προ τησ ημϋρασ τησ εκλογόσ, δι’ ησ προκηρύςςεται η εκλογό
και ορύζεται ο αριθμόσ των εκλεκτϋων μαιών».
Η παρ. 1 αντικατεςτϊθη ωσ ϊνω δια τησ παρ. 5 ϊρθρ. 1 Β.Δ. 206/1966
2.Τα μϋλη καλούνται δι’ ατομικών προςκλόςεων, αποςτελλομϋνων προσ τούτο,
15 τουλϊχιςτον ημϋρασ προ τησ εκλογόσ. Εισ τασ προςκλόςεισ ςημειούται η
ημϋρα και ώρα τησ ενϊρξεωσ τησ ςυνεδριϊςεωσ, το κατϊςτημα τησ ψηφοφορύασ,
ωσ και ο αριθμόσ των εκλεκτϋων μελών.
3.Την εκλογόν ενεργεύ Επιτροπό, εκ τησ Προϋδρου, τησ Γραμματϋωσ του
Διοικητικού Συμβουλύου και τριών ψηφολεκτριών, ωσ και τριών προσ
αναπλόρωςιν αυτών, οριζομϋνων υπό τησ Συνελεύςεωσ, προ τησ ενϊρξεωσ τησ
ψηφοφορύασ.
Η Συνϋλευςισ ευρύςκεται εν τη περιπτώςει ταύτη εν απαρτύα, οςαδόποτε μϋλη
και αν εύναι παρόντα.
4.Η εκλογό γύνεται δια μυςτικόσ δια ψηφοδελτύων ψηφοφορύασ. Το
ψηφοδϋλτιον δϋον να περιϋχη το ονοματεπώνυμον των Συμβούλων, τασ οπούασ
θϋλει να εκλϋξη η εκλογεύσ.
5.Πϊντα τα τυχόν προκύπτοντα κατϊ την εκλογόν ζητόματα λύονται, κατϊ
πλειοψηφύαν, υπό τησ Επιτροπόσ.
6.Αι μη κατοικούςαι εν τη πόλει, ϋνθα η ϋδρα του Συλλόγου, μαύαι δύνανται να
ψηφύςωςι δια τησ Προϋδρου του Συλλόγου, ωσ αντιπροςώπου αυτών. Προσ την
Πρόεδρον ταύτην, η εκλογεύσ απευθύνει επύςτολόν φϋρουςαν ευανϊγνωςτον την
υπογραφόν τησ και κεκυρωμϋνην υπό του Προϋδρου τησ Κοινότητοσ ό του
Αςτυνομικού Σταθμϊρχου, δι’ ησ εξουςιοδοτεύ την Πρόεδρον να ψηφύςη αντ’
αυτόσ, εισ τασ αρχαιρεςύασ. Την επιςτολόν ταύτην μετϊ του ψηφοδελτύου
εγκλειςμϋνου εντόσ φακϋλλου, μη φϋροντοσ ουδεμύαν ϋνδειξιν εγκλεύει η εκλογεύσ
εντόσ ετϋρου φακϋλλου επύ του οπούου αναγρϊφει την διεύθυνςιν τησ Προϋδρου
του Συλλόγου, προςθϋτουςα τασ λϋξεισ «Πληρεξούςιοσ επιςτολό». Η Πρόεδροσ
του Συλλόγου προςκομύζει κατϊ την εκλογόν, τασ ληφθεύςασ επιςτολϊσ και
διαρκούςησ τησ ψηφοφορύασ, αποςφραγύζει ταύτασ προ των ψηφολεκτριών,
ρύπτει δε μετϊ προηγούμενον ϋλεγχον τησ πληρεξουςύου επιςτολόσ, εισ το
ψηφοδόχον κιβώτιον, γενομϋνησ περύ πϊντων τούτων μνεύασ εισ τα πρακτικϊ.

7.Την λόξιν τησ ψηφοφορύασ αποφαςύζει η Επιτροπό, εφ’ όςον δεν
προςϋρχονται, ψηφοφόροι, ουχύ όμωσ προ τησ δύςεωσ του ηλύου.
8.Κατϊ την λόξιν τησ ψηφοφορύασ ϊρχεται η διαλογό των ψηφοδελτύων, ϊτινα
αριθμούνται και μονογρϊφονται υπό των μελών Επιτροπόσ και παραδύδονται εισ
την Πρόεδρον, ςυνταςςομϋνου πύνακοσ, εν τω οπούω αναγρϊφονται τα ονόματα
των ψηφιςθειςών και αντιςτούχωσ ο αριθμόσ των ψόφων, ων εκϊςτη ϋλαβεν
9.Επιτυχούςαι θεωρούνται αι λαβούςαι την ςχετικόν πλειοψηφύαν των
ψηφιςϊντων μελών. Εν περιπτώςει ιςοψηφύασ αποφαςύζει ο κλόροσ.
10.Περύ τησ διαλογόσ ςυντϊςςεται ιδιαύτερον πρακτικόν, υπογραφόμενον υπό
των μελών τησ Επιτροπόσ.
11.Δια την επικύρωςιν των αρχαιρεςιών υποβϊλλει ο Σύλλογοσ πϊντα τα
ϋγγραφα και τασ ενςτϊςεισ εισ τον οικεύον Νομϊρχην.
12.Εν περιπτώςει ολικόσ ό μερικόσ ακυρώςεωσ εκλογόσ τινοσ, ο οικεύοσ
Σύλλογοσ Επιςτημόνων Μαιών διενεργεύ νϋαν εκλογόν εντόσ το πολύ δύο μηνών,
τηρουμϋνων των ςχετικών διατϊξεων του παρόντοσ.
«13.Μαύαι επιθυμούςαι να εκλεγώςιν μϋλη του Δ.Σ. και του Πειθαρχικού
Συμβουλύου, υποχρεούνται όπωσ δϋκα πϋντε πλόρεισ ημϋρασ προ τησ ημϋρασ των
αρχαιρεςιών, υποβϊλωςιν αύτηςιν προσ το Δ.Σ. του Συλλόγου».
Η παρ. 13 προςετϋθη δια τησ παρ. 6 ϊρθρ. 1 Β.Δ. 206/1966
΄Αρθρ.16.-1.Επικυρωθϋντων των οριςτικών αποτελεςμϊτων τησ εκλογόσ, το
πρεςβύτερον εκ των εκλεγϋντων μελών, καλεύ τασ εκλεγεύςασ ςυμβούλουσ εντόσ
πϋντε ημερών, προσ εκλογόν Προϋδρου, Αντιπροϋδρου, Γραμματϋωσ και Ταμύου.
Η εκλογό διεξϊγεται κεχωριςμϋνωσ δια την Πρόεδρον, την Αντιπρόεδρον, την
Γραμματϋα και την Ταμύαν, δια μυςτικόσ ψηφοφορύασ και δια ψηφοδελτύων.
Δι’ ϋκαςτον αξύωμα εκ των ανωτϋρω εκλϋγεται η ςυγκεντρώςαςα την απόλυτον
πλειοψηφύαν.
2.Εισ περύπτωςιν καθ’ ην δεν επιτευχθό απόλυτοσ πλειοψηφύα, εφ’ όςον το
Συμβούλιον ευρύςκεται εν ολομελεύα επαναλαμβϊνεται αμϋςωσ η εκλογό. Εν
αντιθϋτω περιπτώςει επαναλαμβϊνεται αύτη μετϊ τρεισ ημϋρασ.
3.Η εκλογό κατϊ την δευτϋραν ταύτην ψηφοφορύαν εύναι ϋγκυροσ και εν
περιπτώςει ςχετικόσ μόνον πλειοψηφύασ. Εισ περύπτωςιν ιςοψηφύασ αποφαςύζει
ο κλόροσ.
4.Εισ ην περύπτωςιν καθ’ ην όθελε κενωθό θϋςισ Συμβούλου διαδϋχεται ταύτην
η αμϋςωσ κατϊ ςειρϊν επιλαχούςα, τοιαύτησ δε μη υπαρχούςησ εντόσ δύο μηνών
από τησ κενώςεωσ τησ θϋςεωσ ενεργεύται εκλογό.

΄Αρθρ.17.-1.Η θητεύα των μελών του Διοικητικού Συμβουλύου εύναι τριετόσ, τα δε
μϋλη επανεκλϋξιμα.
2.Η Σύμβουλοσ η απουςιϊςαςα επύ ϋξ ςυνεχεύσ ςυνεδριϊςεισ του Διοικητικού
Συμβουλύου αδικαιολογότωσ δύναται, δι’ αποφϊςεωσ του Δ.Σ. ν’ αντικαταςταθό
ςυμφώνωσ προσ τασ περύ κενουμϋνων θϋςεων Συμβούλων διατϊξεισ. Η ούτω
αντικαταςταθεύςα Σύμβουλοσ δύναται εντόσ οκταημϋρου από τησ εισ αυτόν
κοινοποιόςεωσ τησ περύ αντικαταςτϊςεώσ τησ αποφϊςεωσ να αςκόςη ϋφεςιν
ενώπιον του Νομϊρχου τησ ϋδρασ Συλλόγου.
΄Αρθρ.18.-Εισ το Διοικητικόν Συμβούλιον του Συλλόγου ανόκουςιν:1)η εν γϋνει
διούκηςισ, διαχεύρηςισ και διεξαγωγό των υποθϋςεων του Συλλόγου καθώσ και
τησ περιουςύασ αυτού, 2)η προεργαςύα και παραςκευό των Γενικών Συνελεύςεων
και των ενώπιον αυτών αναγομϋνων θεμϊτων. 3)Η εκτϋλεςισ των αποφϊςεων
των Γενικών Συνελεύςεων.4)Η εκπροςώπηςισ του Συλλόγου. 5)Η ςύναψισ
οιαςδόποτε ςυμβϊςεωσ δι’ ησ ο Σύλλογοσ αποκτϊ δικαιώματα ό υποβϊλλεται εισ
υποχρεώςεισ και 6)παν ϊλλο ϋργον όπερ ανατύθεται αυτώ δια του παρόντοσ
Δ/τοσ.
΄Αρθρ.19.-1.Το Διοικητικόν Συμβούλιον ςυνεδριϊζει καλούμενον υπό του
Προϋδρου. Αύτη υποχρεούται να καλό τούτο εντόσ δϋκα ημερών αφ’ ησ ζητόςωςι
τούτο εγγρϊφωσ δύο τουλϊχιςτον εκ των μελών του Συμβουλύου.
2.«Το Διοικητικόν Συμβούλιον ςυνεδριϊζει και αποφαςύζει εγκύρωσ επύ
οιουδόποτε θϋματοσ, εφ’ όςον τα παριςτϊμενα μϋλη αυτού εύναι πλειότερα των
απόντων. Αι αποφϊςεισ αυτού λαμβϊνονται κατϊ πλειοψηφύαν των
παριςταμϋνων, εν περιπτώςει δε ιςοψηφύασ κατιςχύει η γνώμη υπϋρ ησ εδόθη η
ψόφοσ του Προϋδρου. Αι αποφϊςεισ του Συμβουλύου λαμβϊνονται δια
ψηφοφορύασ, ότισ εύναι μυςτικό οςϊκισ πρόκειται περύ ζητημϊτων προςωπικών
καθώσ και οςϊκισ επιβϊλλη τούτο ο εςωτερικόσ κανονιςμόσ. Των ςυνεδριϊςεων
του Διοικητικού Συμβουλύου κρατούνται πρακτικϊ καταχωριζόμενα εισ ειδικόν
βιβλύον και υπογραφόμενα υπό τησ Προϋδρου και τησ Γραμματϋωσ.
Εισ το βιβλύον τούτο καταχωρούνται αι αποφϊςεισ του Συμβουλύου καθώσ και
αι μειοψηφούςαι γνώμαι ό προτϊςεισ των μελών εφ’ όςον ειδικώσ όθελε ζητηθό
τούτο».
Η παρ. 2 αντικατεςτϊθη ωσ ϊνω δια του Β.Δ. 3 Αυγ./1 Οκτ. 1957.

΄Αρθρ.20.-Εισ τασ ςυνεδριϊςεισ των Διοικητικών Συμβουλύων των Συλλόγων
Επιςτημόνων Μαιών παρύςταται ϊνευ ψόφου μετϋχων εισ τασ ςυζητόςεισ αυτών
ο Νομύατροσ τησ ϋδρασ του Συλλόγου.
΄Αρθρ.21.-1.Η ςυνϋλευςισ του Συλλόγου Επιςτημόνων Μαιών εκλϋγει εκ των
μελών του Συλλόγου δύο ελεγκτρύασ αύτινεσ ελϋγχουςι την εν γϋνει διαχεύριςιν
του Διοικητικού Συμβουλύου, τα ςχετικϊ βιβλύα και λοιπϊ εν γϋνει ςτοιχεύα,
ςυντϊςςουςαι περύ του ελϋγχου τούτου ςχετικόν ϋκθεςιν την οπούαν
εγχειρύζουςιν εισ την Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλύου 15 ημϋρασ προ τησ
ημϋρασ τησ ςυγκλόςεωσ τησ Γενικόσ Συνελεύςεωσ εισ ην θα λογοδοτόςη το
Διοικητικόν Συμβούλιον.
2.Αντύγραφον τησ εκθϋςεωσ ταύτησ των Ελεγκτριών υποχρεούται να χορηγό η
Πρόεδροσ εισ πϊςαν αιτούςαν, μϋλοσ του Συλλόγου.
΄Αρθρ.22.-1.Η Πρόεδροσ διευθύνει τασ ςυνεδριϊςεισ τησ Γενικόσ Συνελεύςεωσ και
του Διοικητικού Συμβουλύου και εκπροςωπεύ τον Σύλλογον Επιςτημόνων Μαιών,
ενώπιον πϊςησ δικαςτικόσ ό ϊλλησ Αρχόσ και παντόσ τρύτου εν γϋνει.
2.Την Πρόεδρον κωλυομϋνην αναπληρού η Αντιπρόεδροσ, κωλυομϋνησ δε και
ταύτησ η αρχαιοτϋρα εν τη αςκόςει του επαγγϋλματοσ Σύμβουλοσ.
΄Αρθρ.23.-Η Γραμματεύσ οφεύλει να ςυντϊςςη τα πρακτικϊ Συνεδριϊςεωσ τησ
Γενικόσ Συνελεύςεωσ και του Διοικητικού Συμβουλύου, υπογραφόμενα υπό τε τησ
Προϋδρου και ταύτησ. Ωςαύτωσ υποχρεούται εισ τόρηςιν του μητρώου των
μελών του Συλλόγου και των λοιπών χρηςύμων βιβλύων αυτού, πλην των του
Ταμεύου. Εν κωλύματι τησ Γραμματϋωσ, αύτη αναπληρούται υπό ετϋρασ
Συμβούλου, υποδεικνυομϋνησ υπό του Διοικητικού Συμβουλύου.
΄Αρθρ.24.-1.Η Ταμύασ φυλϊττει τόν τε χρηματικόν και πϊςαν ϊλλην περιουςύαν
του Συλλόγου, ειςπρϊττει τασ ςυνδρομϊσ των μελών, τηρεύ βιβλύον απογραφόσ
τησ περιουςύασ του Συλλόγου, καθώσ και τακτικϊ βιβλύα εςόδων και εξόδων
αυτού. Των τελευταύων τούτων οφεύλει να δύδη ακριβό κατϊςταςιν προσ την
Συνϋλευςιν και το Διοικητικόν Συμβούλιον, εφ’ όςον όθελε ζητηθεύ τούτο. Η
Ταμύασ λογοδοτεύ εισ το τϋλοσ εκϊςτου οικονομικού ϋτουσ αρχόμενον την 1ην
Ιουλύου, λόγει την 30 Ιουνύου επομϋνου ϋτουσ.
2.Η Ταμύασ ενεργεύ πϊςαν εύςπραξιν του Συλλόγου δια τησ υπογραφόσ αυτόσ.
3.Η Πρόεδροσ του Διοικητικού Συμβουλύου αριθμεύ και μονογρϊφει πϊντα τ’
ανωτϋρω μνηςθϋντα βιβλύα.

4.Πϊςα πληρωμό ενεργεύται τη εγγρϊφω εντολό τησ Προϋδρου και τησ
Γραμματϋωσ.
5.Την Ταμύαν κωλυομϋνην αναπληρού ϋτερον μϋλοσ του Διοικητικού Συμβουλύου,
υποδεικνυομϋνου υπό τούτου.
6.Οςϊκισ τα ειςπραττόμενα ποςϊ υπερβαύνουςι τασ 2.000 δραχμών η Ταμύασ
υποχρεούται να καταθϋςη ταύτα εισ την Εθνικόν Τρϊπεζαν τησ Ελλϊδοσ και
Αθηνών.
΄Αρθρ.25.-Δια του εςωτερικού Κανονιςμού θϋλει καθοριςθό πϊςα λεπτομϋρεια
ςχετικό με τα καθόκοντα τησ Προϋδρου, τησ Γραμματϋωσ, τησ Ταμύου, την τόρηςιν
και υπογραφόν πρακτικού, τόρηςιν μητρώου μελών και λοιπών χρηςύμων βιβλύων,
την τόρηςιν και μονογραγόν των διαχειριςτικών βιβλύων, την καταβολόν
δαπανών, τρόπον ειςπρϊξεωσ των ςυνδρομών και λοιπών πόρων του Συλλόγου.
Αρθρ.26.-Η Πρόεδροσ εκϊςτου Σ.Ε.Μ. οφεύλει εισ το τϋλοσ εκϊςτου οικονομικού
ϋτουσ, να υποβϊλη ϋκθεςιν περύ των εργαςιών του Συλλόγου και του Διοικητικού
Συμβουλύου εισ τον Νομϊρχην τησ ϋδρασ του Συλλόγου. Ακριβϋσ αντύγραφον τησ
εκθϋςεωσ ταύτησ κοινοποιεύται εισ το Υγειονομικόν Κϋντρον τησ ϋδρασ του
Συλλόγου.
΄Αρθρ.27.-«Τα μϋλη του Συλλόγου Επιςτημόνων Μαιών υποχρεούνται εισ ετηςύαν
ςυνδρομόν ανερχομϋνην εισ δραχ. 100 καταβλητϋασ εντόσ του μηνόσ Ιανουαρύου
εκϊςτου ϋτουσ, εφ’ ϊπαξ. Το ποςόν τούτο δύναται ν’ αυξομειούται δι’ ϋκαςτον
Σύλλογον δι’αποφϊςεωσ τησ Γενικόσ Συνελεύςεωσ αυτού, εγκρινομϋνησ υπό του
Υπουργού Υγιεινόσ. Αι καθυςτερούμεναι ειςφοραύ ειςπρϊττονται απ’ ευθεύασ υπό
του Συλλόγου δυναμϋνου μετϊ προηγουμϋνην πρόςκληςιν να εκδώςη πρϊξιν
βεβαιούςαν την οφειλόν».
Το ϊρθρ. 27 αντικατεςτϊθη ωσ ϊνω δια τησ παρ. 7 ϊρθρ. 1 Β.Δ. 206/1966
΄Αρθρ.28.-΄Εκαςτοσ Σ.Ε.Μ. υποχρεούται να διαβιβϊζη εισ τον Νομϊρχην τησ ϋδρασ
του, προσ ϋγκριςιν την υπό του ϊρθρ. 22 προβλεπομϋνην ϋκθεςιν των Ελεγκτριών
μετϊ τησ λογοδοςύασ του Διοικητικού Συμβουλύου.

Ειδικαύ εξουςύαι και αρμοδιότητεσ του
Σ.Ε.Μ. Αθηνών
΄Αρθρ.29.-Εισ τον Σ.Ε.Μ. Αθηνών, πλην των δι’ ϋκαςτον Σύλλογον ταςςομϋνων
ςκοπών ανόκει προςϋτι:α)Η εποπτεύα επύ τησ κοινωνικόσ λειτουργύασ των
λοιπων Σ.Ε.Μ. τησ Χώρασ. β)Η επύβλεψισ και προαγωγό των δεοντολογικών ηθών
και εθύμων του μαιευτικού επαγγϋλματοσ δια τησ πιςτόσ και αυςτηρϊσ τηρόςεωσ
των δεοντολογικών κανόνων. γ)Η γνωμϊτευςισ επύ παντόσ νομοςχεδύου, ςχεδύου
Β.Δ/των και εγκυκλύων ςχετικών με την μαιευτικόν, εφ’ ων όθελε ζητηθό η
γνώμη αυτού υπό του Υπουργού Κοινωνικόσ Προνούασ και Υγιεινόσ. δ)Η
παρακολούθηςισ τησ εξελύξεωσ και αναπτύξεωσ τησ Μαιευτικόσ. ε)Η μελϋτη
των μαιευτικών ζητημϊτων τησ χώρασ δια τησ διενεργεύασ και ιδύων προσ ταύτα
ορεινών. σ)Η οργϊνωςισ μαιευτικών ςυνεδρύων. ζ)Η ϋκδοςισ περιοδικού δελτύου
προσ πληρεςτϋραν επαγγελματικόν μόρφωςιν των μαιών και επικοινωνύαν των
Σ.Ε.Μ. τησ χώρασ μεταξύ των. η)Η επικοινωνύα μετϊ παρομούων Συλλόγων ξϋνων
χωρών επ’ ωφελεύα του μαιευτικού επαγγϋλματοσ.
΄Αρθρ.30.-Οι Σ.Ε.Μ. τησ Χώρασ υποχρεούνται όπωσ ανακοινώςιν εισ τον Σ.Ε.Μ.
Αθηνών τασ υπό των Γενικών Συνελεύςεων και των Διοικητικών Συμβουλύων
αυτών λαμβανομϋνασ αποφϊςεισ, εντόσ το πολύ 10 ημερών από τησ λόψεωσ
τούτων.
Εποπτεύα Υπουργού
΄Αρθρ.31.-΄Απαντεσ οι Σ.Ε.Μ. τησ χώρασ τελούν υπό την εποπτεύαν του
Υπουργού Κοιν. Προνούασ δικαιουμϋνου να επιβϊλη ποινόν μϋχρι δραχ. 200 εισ
ϊπαντα τα μϋλη του Διοικητικού Συμβουλύου των Σ.Ε.Μ. τα μη ςυμμορφούμενα
προσ τασ διατϊξεισ του παρόντοσ νόμων, ετϋρων Δ/των, εγκυκλύων, διαταγών και
των νομύμωσ υπό των οικεύων Συλλόγων εκδιδομϋνων αποφϊςεων ανεξαρτότωσ
τησ πειθαρχικόσ τούτων ευθύνησ.
΄Αρθρ.32.-1.Ο Υπουργόσ Κοιν. Προνούασ δικαιούται δι’ αποφϊςεωσ αυτού
δημοςιευομϋνησ εισ την Εφημερύδα τησ Κυβερνόςεωσ να παύη μϋλη των
Διοικητικών Συμβουλύων των Σ.Ε.Μ. ό και ολόκληρα Διοικητικϊ Συμβούλια αν
κρύνη ότι ταύτα ϋνεκα ολιγωρύασ ό ϊλλων ςοβαρών λόγων παρακωλύουςι την
ομαλόν λειτουργύαν των Συλλόγων και την εκπλόρωςιν των ςκοπών αυτού. Δια
τησ αυτόσ αποφϊςεωσ, τα παυθϋντα μϋλη Διοικητικού Συμβουλύου ό το τυχόν
παυθϋν ολόκληρον Διοικητικόν Συμβούλιον αντικαθύςταται, τα πρώτα μεν υπό
των μελών του Συλλόγου εχόντων το δικαύωμα του εκλϋγεςθαι και οριζομϋνων
υπό του Υπουργού Κοιν. Προνούασ, το δεύτερον δε υπό τησ διοικούςησ Επιτροπόσ

αποτελουμϋνησ εξ ιςαρύθμων προσ το παυθϋν Διοικ. Συμβούλιον μελών του
Συλλόγου εχόντων ωςαύτωσ το δικαύωμα του εκλϋγεςθαι και οριζομϋνων επύςησ
υπό του Υπουργού. 2)Αι διοικούςαι Επιτροπαύ εύναι τριμελεύσ πλην του Σ.Ε.Μ.
Αθηνών δι’ ον εύναι πενταμελεύσ. 3)Εισ περύπτωςιν παύςεωσ ολοκλόρου του
Διοικητικού Συμβουλύου ορύζονται υποχρεωτικώσ και αναπληρωταύ ιςϊριθμοι
των μελών τησ Διοικούςησ Επιτροπόσ κατϊ την αυτόν ωσ ϊνω διαδικαςύαν. 4)Εισ
περύπτωςιν παύςεωσ τησ Προϋδρου ό τησ Αντιπροϋδρου ό τησ Ταμύου ό τησ
Γραμματϋωσ ό Συμβούλου διορύζονται κατϊ την ϊνω διαδικαςύαν αντικαταςτϊται
αυτών και ιςϊριθμοι αναπληρωταύ των μελών των οικεύων Συλλόγων εχόντων το
δικαύωμα του εκλϋγεςθαι. 5)Εισ περύπτωςιν αποποιόςεωσ του διοριςμού,
θανϊτου, παραιτόςεωσ ό εκπτώςεωσ μϋλουσ τησ Διοικούςησ Επιτροπόσ
διορύζεται κατϊ την ϊνω διαδικαςύαν αντικαταςτϊτησ και αναπληρώτρια αυτόσ.
6)Αι διατϊξεισ του παρόντοσ περύ αρμοδιότητοσ Προϋδρου, Αντιπροϋδρου, Ταμύου
και Γραμματϋωσ των Διοικ. Συμβουλύων και περύ τησ λειτουργύασ αυτών
εφαρμόζονται και δια τασ διοικούςασ Επιτροπϊσ. 7)Επύ αντικαταςτϊςεωσ
ολοκλόρου Διοικ. Συμβουλύου η Διοικούςα Επιτροπό υποβϊλλει τον
προώπολογιςμόν και απολογιςμόν του οικεύου Συλλόγου εισ τον Νομϊρχην τησ
ϋδρασ αυτού.
΄Αρθρ.33.-Ωσ πειθαρχικϊ παραπτώματα θεωρούνται:
1)Η παρϊβαςισ των υπό του παρόντοσ, παντόσ ετϋρου Νόμου, Δ/τοσ, ωσ και των
νομύμωσ εκδιδομϋνων αποφϊςεων των Διοικητικών Συμβουλύων, επιβαλλομϋνων
εισ τασ Μαύασ καθηκόντων και υποχρεώςεων. 2)Αναξιοπρεπόσ και αςυμβύβαςτοσ
διαγωγό προσ το επϊγγελμα τησ Μαύασ. 3)Αποδεδειγ-μϋνη αμϋλεια περύ την
εκτϋλεςιν των καθηκόντων τησ, εφ’ όςον δεν ςυντρϋχει περύπτωςισ ποινικόσ
κολαςύμου πρϊξεωσ. 4)Η επϋμβαςισ τησ Μαύασ εισ καθαρώσ ιατρικϊ καθόκοντα.
Αι υπό των πειθαρχικών Συμβουλύων επιβαλλόμεναι ποιναύ δεν απαλλϊςςονται
των τυχόν προβλεπομϋνων εξ ϊλλων διατϊξεων διοικητικών ό ποινικών
κυρώςεων.

΄Αρθρ.34.-Αι εισ τασ Μαύασ επιβαλλόμεναι ποιναύ υπό του αρμοδύου Πειθαρχικού
Συμβουλύου εύναι: α)Επύπληξισ, β)Πρόςτιμον μϋχρι δραχ. 150 και προςωρινό
παύςισ εξαςκόςεωσ του μαιευτικού, από μιασ εβδομϊδοσ μϋχρισ ενόσ ϋτουσ.
΄Αρθρ.35.-«Τα τησ παραπομπόσ των παρεκτρεπομϋνων μελών των Συλλόγων
Επιςτημόνων Μαιών εισ το Πειθαρχικόν Συμβούλιον, τα τησ αςκόςεωσ εφϋςεωσ
κατϊ των αποφϊςεων των Πειθαρχικών Συμβουλύων, ωσ και τα τησ εκτελϋςεωσ
των αποφϊςεων τούτων, διϋπονται υπό των περύ Ιατρικών Πειθαρχικών
Συμβουλύων εκϊςτετε ιςχυουςών διατϊξεων, κατ’ αναλογύαν εφαρμοζομϋνων».
Το ϊρθρ. 35 αντικατεςτϊθη ωσ ϊνω δια τησ παρ. 8 ϊρθρ. 1 Β.Δ. 206/1966
΄Αρθρ.36.-(Μεταβατικό διϊταξισ).
Εισ τον αυτόν επύ τησ Κοινωνικόσ Προνούασ Υπουργόν, ανατύθεμεν την
δημοςύευςιν και εκτϋλεςιν του παρόντοσ Δ/τοσ, ούτινοσ η ιςχύσ ϊρχεται από τησ
εν τη Εφημερύδι τησ Κυβερνόςεωσ δημοςιεύςεώσ του.

Στο ιδρυτικό διάταγμα ςυμπεριλήφθηκαν οι τροποποιήςεισ που υπέςτη κατά τα
επόμενα έτη με ςυμπληρωματικά άρθρα και τροποποιήςεισ υπαρχόντων άρθρων.

