
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Έπί τού σχεδίου νόμου «περί ένήμερώσεώς των μελλονύμφων 

χαί εγγάμων σέ θέματα γενετικής και οικογενειακοί προ- 
γρ αμματι σμοΰ».

Πρός την Βουλήν χών Ελλήνων
V Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΠΟΒΟΛΗΣ 

ΤΟΤ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΤ
Ή προγαμιαία υποχρεωτική ιατρική εξεταση 

νυμφών καθίϊίώθηχε για πρώτη φορά στη Χώρα
Α.Ν. 300/1968.

των ΐ'; ·. ·· 
μας με τον

Ή εμπειρία πού αποκτήθηκε άπό τή δεκαετή καί π 
εφαρμογή τής παρα:τάνω προγαμιαία; ιατρικής έξε:ν* 
όϊτςγΐΓ ανεπιφύλακτα στο συμπέρασμα οτ: ο σχοπος για 
όποιο καθ'ερώθηκε ό παραπάνω θεσμός άπετυνε πιρα 
προ—άθειες τού Ύπουσγείου γ'·ά τή* πιστή τήρηση -ών 
τάξεων τού νόμον 300/1968.

δια-

Τό προγαμιαίο πιστοποιητικό ιατρικής έ-ετα'ίωο- π:ύ '"ΐτ- 
τέθηκε ατά άλλα δικαιολογητικά για τήν έκδοση άδ=:ας γά
μου με τό Β.Λ. 549/1968 κατέληξε Ή γίνε; ν·~ άτλή -':α- 
φειοκρατική διαδικασία χωρίς ούσιαστικό περιεχόμενο ή όποια 
μόνον οικονομική έπιβάτυνση καί ταλαιπωρίες προκαλεί στοάς 
μελλόνυμφους.

Για τούς παραπάνω λόγους άλλα" καί — ατί ό Α.Ν. 300/ 
1968 περιέχει καί αντ’.συνταγματικές διατάξεις κρίθηκε άναγ- 
καία ή μεταβολή τής υποχρεωτικής προγαμιαίας ιατρικής 
έξετάτεως σέ προαιρετική και ή δημιουργία κατάλληλης υπο
δομής για τήν ορθή διαφώτιση των μελλόνυμφων *άν»; ~κ δέ
ματα γενετικής καί οικογενειακού προγραμματισμού.

Β\ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΤ ΡΥΘΜΙΖΕΙ 
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΌΜΟΥ

Άρθρο 1.

Μέ το άρθρο αύτο καθιερώνεται ή προαιρετική πρ»· ~- 
μιαία εξέταση καί ενημέρωση των αελλονύμοων καί σέ ει’δ·· 
κές περιπτώσεις ό ιατρικός καί εργαστηριακός έλεγχος τού
των (παρ. 1), καί καθορίζονται ο; αρμόδιοι ιατροί γ:ά τήν 
διενέργεια των παραπάνω εξετάσεων (παραγρ. 2V

Με τήν παράγρ. 3 προβλέπεται ότι ό εργαστηριακός έλ·:γ- 
χο ς των μελλόνυμφων θά γίνεται εις Εργαστήρια ή Κέν
τρα ειδικά πρός τούτο αναγνωριζόμενα.

Άρθρο 2.

Τό άρθρο 2 επιβάλλει την υποχρέωση στο γιατρό που εξε
τάζει τούς μελλόνυμφους νά ανακοινώνει τά αποτελέσματα 
τής εξετάσεως μόνο στον εξεταζόμενο καί νά τηρεί απόλυτη 
εχεμύθεια σχετικά με τά αποτελέσματα αυτά (παραγρ. 1). 
ένώ παράλληλα τόν υποχρεώνει νά ενημερώνει τον μελλόνυμ-

ια τις συνεπ ου η ενοεχκυενη
σ' αυτόν, στον άλλο άπό τους μελλόνυμφους καί τούς απόγο
νους" (παράγρ. 2;.

Άρθρο 3.
Τό άρθρο 3 συνιστά 5μελή Ρνωμοδοτική ’Επιτρεπτή στήν 

Γεν. Διεύθυνση Υγιεινής τού Υπουργείου Κοινωνικών 'Υ
πηρεσιών για θέματα γενετικής καί οικογενειακού προγραμ
ματισμού.

Άρθρο 4.
Μέ τό άρθρο 4 ό έλεγχος τών συγγενών αιμολυτικών άνα-- 

μιών ίυναται δι’ άποφάσεων τού Υπουργού Κοινωνικών ’Υ
πηρεσιών νά υπαχθεί στην αρμοδιότητα τών Κέντρων, Στα
θμών καί Υπηρεσιών Αιμοδοσίας.

Μέ τό άρθρο αότό σκοπείται ή συστηματική καί αποτελε
σματική αντιμετώπιση τού -προβλήματος . τής μεσογειακής 
αναιμίας γιατί μόνο ή ανίχνευση τών φορέων τής άρρώστειας 
κ.αί ή παροχή γενετικών συμβουλών θά οδηγήσει στήν πρό
ληψη γεννήσεως παιδιών μέ μεσογειακή αναιμία.

Επειδή όμως ή σύσταση εντελώς νέων μονάδων μεσογεια
κής αναιμίας ττήν επαρχία είναι στήν παρούσα .φάση δυσχε
ρής τόσο άπό άπόψεως έξευρέσεως προσωπικού όσο καί ά— 
άπέτθεως εξοπλισμού τών μονάδων τούτων, κρίνεται ώς αναγ
καία λύση ή εντός τών Κέντρων, Σταθμών καί Νοσοκο
μειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας, ένταξη τού προγράμματος 
-ουτου.

Άρθρο 5.

Τό άρθρο 5 παρέχει τήν νομοθετική εξουσιοδότηση στους 
Υπουργούς Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών καί Κοι

νωνικών 'Υπηρεσιών όπως μετά γνώμη τής ’Επιτροπής του 
άρθρου 3 τού Νόμου τούτου νά αναγνωρίζουν, υπάρχοντα κα". 
•·α συνιστούν νέα Ειδικά Κέντρα γιά τήν έξέταση τών με/· 
λόνομφων καί τήν παροχή συμβουλών σ’ αυτούς σέ θέματα 
γενετικής χ,τί οικογενειακού προγραμματισμού (παράγρ. 1 .. 
Επίσης δίνε: τήν νομοθετική έξουτιοδότηση στούς παραπάνω 
"'•'πουργούς νά ρυθμίζουν τά θέματα που άφοροϋν τήν σύν
θεση, τή διαδικασία πσοσλήΊεωσ, τήν κατάσταση τού προσω
πικού καί τήν έν γένει οργάνωση καί λειτουργία τών παρα- 
πάνω Κέντρων (παρ. 2).

Κ παράγρ. ο δίνει τήν εξουσιοδότηση στον Υπουργό Κο·-' 
κονκών 'Υπηρεσιών νά ρυθμίζει μέ αποφάσεις του τή μι-- 
εκπαίδευση καί επιστημονική ένημέρωση τών γιατρών ία 
ενεργούν τις εξετάσεις τών μελλόνυμφων σέ θέματα γενετ·- 
κής καί οικογενειακού προγραμματισμού.

Επίσης δίνεται έξουσιοδότηση στον 'Υπουργό Κοινωνικών 
'Υπηρεσιών νά καθορίζει μέ αποφάσεις του τή σύνθεση, zb 
οργάνωση, τή λειτουργία, ώς καί *ιόν τρόπο διορισμοί τών 
μελών τής Επιτροπής τού άρθρου 3.

Άρθρο 6.
Μέ τό άρθρο 6 καταργείται ή ίσχύουσα νομοθεσία.

’Αθήνα:, 6 Αύγουστου 1979 
Οί 'Υπουργοί

Οικονομικών Κοινωνικών Υπηρεσιών
\Θ. ΚΛΝΕΛΛΟΗ ΟΥΔΟΣ Σ Π ΥΡ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ

ΣΧΕΔΌΝ ΝΟΜΟΥ
Περί ένημερώσεως τών μελλονύμφων καί εγγάμων εις θέ

ματα γενετικής καί οικογενειακού προγραμματισμού.

Άρθρον ί.
1. Οί ενδιαφερόμενοι δύνσνται νά ζητούν ιατρική/ ενημέ- 

ρωσιν επί θεμάτων γενετικής, οικογενειακού προγραμματισμοί 
καί, εις είοικάς περιπτώσεις, ιατρικόν καί εργαστηριακόν 
έλεγχον.

2. Ή ενημέρωσ:ς δύναται νά γίνη ύπό υπευθύνων υγειονο
μικών οργάνων κρατικών ή μή.

3. Ό εργαστηριακός έλεγχος γίνεται εις Εργαστήρια ή 
Κέντια ειδικά πρός τούτο αναγνωριζόμενα.

Άρθρον 2.
1. Τό αποτέλεσμα τής ’Ιατρικής έξετάσεως τών μελλονύμ

φων καί έγγαμων γνωστοποιείται μόνον εις τόν έξεταζόμενον, 
εφαρμοζόμενων, έν περιπτώσει παραβιάσεως τού απορρήτου, 
τών ύπό τής ίσχυούσης ποινιχής νομοθεσίας καί τού Κώδικος 
Δεοντολογίας τού ’Ιατρικού έπαγγέλματος προβλεπομένων κυ
ρώσεων. - ■

2. Όπου υπάρχουν ενδείξεις κλινικαϊ ή εργαστηριακά! 
παρουσίας γενετικών ή άλλων νόσων μέ δυσμενείς επιπτώσεις· 
εις τούς απογόνους, οί ενδιαφερόμενοι δύνανται νά παραπέμ- 
πωνται εις τά ύπό τών άρθρων 1· (παρ. 3) καί 5 (παρ. 1) 
προβλεπόμενα Ειδικά Κέντρα διά καθοδήγησιν καί πρόληθιν.


