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Διαδικασία επαναπιστοποίησης  

από τον Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας Ελλάδος 

  

Ο Σύλλογος Βοηθών Μητρότητας Ελλάδος, βασισμένος σε εκτενή και διαρκή έρευνα 

της Εκπαιδευτικής Επιτροπής, έχει ορίσει διαδικασία πιστοποίησης και 

επαναπιστοποίησης βοηθών μητρότητας για τα μέλη του. Η διαδικασία καλύπτει 

διάφορες πτυχές της περιγεννητικής φροντίδας και εξασφαλίζει τη βέλτιστη 

επαγγελματική πρακτική και συνεργασία με άλλους επαγγελματίες στον χώρο της 

περιγεννητικής φροντίδας. 

Για τους σκοπούς αυτούς προβλέπεται επαναπιστοποίηση των πιστοποιημένων 

βοηθών μητρότητας 5 χρόνια μετά την αρχική τους πιστοποίηση και κάθε 5 χρόνια 

εφεξής. Η διαδικασία είναι απλή και ουσιαστική και έχει στόχο να  ενθαρρύνει τη συνεχή 

προσωπική ανάπτυξη & κατάρτιση των επαγγελματιών βοηθών μητρότητας ώστε να 

παρέχουν  υψηλή ποιότητα υπηρεσιών στον χώρο της περιγεννητικής φροντίδας. 

Η διαδικασία συμπεριλαμβάνει τα εξής βήματα: 

1. Η υποψήφια για επαναπιστοποίηση χρειάζεται να είναι μέλος του συλλόγου 

αδιαλείπτως για τα χρόνια που δραστηριοποιείται ως βοηθός μητρότητας.   

2. Συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο βοηθών μητρότητας με 

θεματολογία εγκεκριμένη από τον σύλλογο στη διάρκεια της 5ετίας. 

3. Συμμετοχή σε ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα και/ή εκδηλώσεις σχετικές με 

τον κλάδο μας.  

4. Μια γραπτή αναφορά για την τελευταία 5ετία. 

5. Συνέντευξη με μέλος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής. 

6. Κατάθεση σχετικής αίτησης και εξόφληση κόστους διαχείρισης/εξέτασης της 

αίτησης. 

 

Σημείωση: Για αιτήσεις επαναπιστοποίησης βοηθών μητρότητας των οποίων η 

πιστοποίηση έχει λήξει (δηλαδή έχουν περάσει 5 χρόνια από την τελευταία τους 

πιστοποίηση ή επαναπιστοποίηση), μπορεί να δοθεί παράταση μετά από σχετική 

επικοινωνία και αίτημα της ενδιαφερόμενης, συνοδευόμενο με τους λόγους για τους 

οποίους ζητείται η παράταση, καθώς και η χρονική περίοδος της παράτασης που 

ζητείται (και μέχρι 6 μήνες). Το αίτημα πρέπει να σταλεί στον σύλλογο πριν τη λήξη της 

πιστοποίησης της ενδιαφερόμενης. 
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Πιο αναλυτικά: 

1. Η υποψήφια για επαναπιστοποίηση χρειάζεται να είναι μέλος του συλλόγου 

αδιαλείπτως για τα χρόνια που δραστηριοποιείται ως βοηθός μητρότητας. 

Για την επικοινωνία σας και ενεργή συμμετοχή στις δράσεις του συλλόγου και για την 

έγκαιρη εξόφληση της ετήσιας συνδρομής σας, χρειάζεται να παρακολουθείτε την 

αλληλογραφία που αποστέλλεται από τον σύλλογο στα μέλη του, είτε προσωπικά είτε 

μέσω της ηλεκτρονικής λίστας επικοινωνίας. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται έως 

την 31η Μαρτίου του κάθε έτους. Για ερωτήσεις σχετικά με τις συνδρομές 

επικοινωνήστε με το: membership@mitrotita.org.  

2. Συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο βοηθών μητρότητας με 

θεματολογία εγκεκριμένη από τον σύλλογο στη διάρκεια της 5ετίας. 

 

Η ενδιαφερόμενη θα πρέπει να συμμετάσχει πλήρως στο σεμινάριο (δηλαδή σε όλες 

τις ώρες του σεμιναρίου χωρίς απουσίες), μια δυνατότητα που προσφέρεται σε μέλη 

του συλλόγου που έχουν παρακολουθήσει παρόμοια σεμινάρια. Τα σεμινάρια 

ανακοινώνονται στα μέλη μας και οργανώνονται συνήθως μία φορά τον χρόνο σε 

κεντρικές πόλεις της Ελλάδας ή όπου υπάρχει ενδιαφέρον. 

 

3. Συμμετοχή σε ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα και/ή εκδηλώσεις σχετικές με 

τον κλάδο μας.  

 

Για το βήμα αυτό θα καταθέσετε βεβαιώσεις παρακολούθησης που 

συμπεριλαμβάνουν το όνομά σας, τον αριθμό ωρών παρακολούθησης, τη 

θεματολογία, την ημερομηνία και ονόματα και τίτλους εισηγητών. Επίσης για κάθε 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμπεριλάβετε μία παράγραφο που αναφέρεται σε αυτά 

που μάθατε και πώς θα τα εφαρμόσετε στην πρακτική σας ως β.μ. 

 

Παραδείγματα αποδεκτών εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάλληλων για 

επαναπιστοποίηση βοηθού μητρότητας συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται 

στα παρακάτω: 

 

 Μασάζ στην περιγεννητική περίοδο 

 Σεξουαλική κακοποίηση και εγκυμοσύνη-τοκετός-λοχεία 

 Θηλασμός 

 Περιγεννητική αγωγή 

 Επιλόχεια κατάθλιψη 

 Γονεϊκότητα 
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 Περιγεννητική απώλεια 

 Πολύδυμες κυήσεις 

 Δουλειά με πρόσφυγες/μετανάστριες 

 Δεξιότητες επικοινωνίας 

 

Εναλλακτικές: 

- Μπορεί να ληφθεί υπόψη για την επαναπιστοποίηση η προσωπική εμπειρία 

μητρότητας μέσα από τη γέννηση ή υιοθεσία παιδιού έως 6 μηνών, 

συμπεριλαμβανομένων της διαδικασίας γέννησης/υιοθεσίας, του θηλασμού και 

της φροντίδας του παιδιού στη διάρκεια του πρώτου  τριμήνου ζωής. 

- Μπορεί να συμπεριληφθεί στις ώρες συμμετοχής η παρακολούθηση επαγγελματία 

υγείας (μαίας, γυναικολόγου-μαιευτήρα, πιστοποιημένης συμβούλου γαλουχίας) 

στη διάρκεια προγεννητικών/μεταγεννητικών επισκέψεων ή τοκετού.  

 

Αν έχετε αμφιβολία αν το πρόγραμμα πληροί τις προϋποθέσεις για την αίτηση 

επαναπιστοποίησης, επικοινωνήστε μαζί μας στο training@mitrotita.org.  

 

4. Μια γραπτή αναφορά για την τελευταία 5ετία. 

 

Θα καταθέσετε μια γραπτή αναφορά για την προσωπική και επαγγελματική σας 

πορεία τα τελευταία 5 χρόνια από την τελευταία σας πιστοποίηση/ επαναπιστοποίηση 

που θα συμπεριλαμβάνει: 

- Τυχόν αλλαγές σε προσωπικό/οικογενειακό επίπεδο που επηρεάζουν την 

πρακτική σας ως β.μ. 

- Τυχόν αλλαγές σε επαγγελματικό επίπεδο που επηρεάζουν την πρακτική σας 

ως β.μ. 

- Πώς δουλέψατε μέσα στην τελευταία 5ετία τις πτυχές της προσωπικότητάς σας 

που σας ενισχύουν στην πρακτική σας ως β.μ. 

- Πώς δουλέψατε μέσα στην τελευταία 5ετία τις πτυχές της προσωπικότητάς σας 

που σας δυσκολεύουν στην πρακτική σας ως β.μ. 

- Τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίσατε στη διάρκεια της 5ετίας και πώς τις 

ξεπεράσατε ή τι χρειάζεστε ακόμη για να τις ξεπεράσετε. 

- Σύντομη αναφορά στην επαφή σας με την ομάδα υποστήριξης που έχετε 

δημιουργήσει με άλλες β.μ. (πώς λειτουργεί, παραδείγματα υποστήριξης, κ.ά). 

 

5. Συνέντευξη με μέλος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής. 

 

Αφού έχετε καταθέσει την αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά εμπρόθεσμα, θα λάβετε 

ειδοποίηση για συνέντευξη με μέλος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής. Σκοπός αυτής της 
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συνέντευξης είναι να διατηρούμε προσωπική επαφή με τα μέλη μας και να 

συζητήσουμε από κοντά θέματα που ίσως σας απασχολούν. Η συνάντηση μπορεί να 

γίνει και μέσω τηλεδιάσκεψης αν είναι αδύνατο να γίνει προσωπικά. 

 

6. Κατάθεση σχετικής αίτησης και εξόφληση κόστους διαχείρισης/εξέτασης της 

αίτησης.  

 

Επικοινωνήστε με την Εκπαιδευτική Επιτροπή για να σας στείλουμε τη σχετική αίτηση.  

Το κόστος διαχείρισης/εξέτασης της αίτησης διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στα €70.  

 

Σημείωση: Η Εκπαιδευτική Επιτροπή και ο Σύλλογος Βοηθών Μητρότητας διατηρεί το 

δικαίωμα να τροποποιήσει σημεία του παραπάνω εγγράφου για λόγους ποιότητας ή 

με την αλλαγή ορισμένων δεδομένων.  
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