
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Επι τού σχεδίου vouov «πεοί τσοποποιήσεως διατάξεών τινων

tc5 Ν. 821/1978 (ΦΕΚ 173/1978 τ. Ar) «περί άφαι-
:εσεων y.al μεταμοσχεύσεων βιολογικών ουσιών άνθίρωπίνης
π;ο*ελευσεως». --

ΙΙρός τήν Βυνλ'ην τών Ελλήνων
Ο: περιεχόμενες στο τα τον σχέδιο·/ νόμου τροποποιήσει; 

Πατάξεων τού Ν. 821/1978 αιτιολογούνται κατ’ άρθρον ώς 
ϊίής:

To άρθρο.·/ πρώτο τού παρόντος σχεοίου πείρ'κέχει άπλώ; 
αία προσθήκη άναφερομενη σέ Πάταξη σού άρθρου 8 τον 
Ν. S21/197S. όπου ή σνγκε/ιριμένη, κατά πλάτος. άπαρ ίθμησ η 
περιπτώσεων διευκόλυνε μεν τήν κατανόηση τής βουλήσεως 
τον Νομοθέτη·, άλλα δημιουργούσε αμφιβολίες ώς τήρος το 
τλάτος εφαρμογής τής διατάξεως, άκριβώς επειδή έλειπε 
ό κατα βάθος όρ’.ομος τον συνόλου των περιπτώσεων.

Το άρθρο 2 τον παρόντος σχεδίου νόμον άναφέρεται σε 
Πάταξη τον άρθίρου 13 τον Ν. 821/1978 rap. 2. Κατά 
τή γνώμη τον 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεις είναι τεχνικά 
;ντ/ερης και οικονομικά ασύμφορη ή με συμπιεστική το; α- 
7’Π' εγγραφή στο δελτίο ταντότητος τής φράτεως «Δωρητής 
σώματος».

Στην τροποποίηση άπαλείφετα; ό περιορισμός «διά συμπιε- 
ττ:κής σφραγϊδος» καί άφή/εται στη διακριτική ευχέρεια τον 
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως νά βρεΤ τον καταλληλότερο 
τεχνικά καί συμφερότερο οικονομικό ήροπο για τή·; έγγραφή 
τής θελήσεως τον δωρητή σώματος. Καί ο! δύο τροποποιή
σεις είναι συαοωνες μέ το πνεύμα των οικείων διατάξεων 
τον Νόμον 821/1978.

’Αθήνα: τή 12 Δεκέμβριον 1979 

Οι Υπουργοί
Δικαιοσύνης Κοινών. Ύπηοεσιών

ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΤΡ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί τρστκ/ποιητεως διατάξεων τινων τοΰ Ν. 821/1978 
«ττερί αφαιρέσεων καί μεταμοσχεύσεων βιολογικών ουσιών 
x/θρωπίνης προελεύσεως».

Άρθρον 1.

Ή zip. α' τοΰ έϊαφίον β' τού ά,,θρου 8 τον Ν. 821/1978 
τράτοιτσισίτια·. ώς ακολούθως: «α) Νά τσράκεττατ περί άφαι- 
ρεσεως νεφρού, οφθαλμών, ακουστικών οσταρίων, υμενών τέρ
ματος καί ντοφύσεως».

Άρθρον 2.

Ή ταράγραφος 2 τον άρθρου 13 τον Ν. 821/1978 άντι- 
/.αθίσταται ώς ακολούθως:

«Πάς ενήλικος ελλην ή αλλοδαπές κάτοικος Ελλάδος 
δυναται νά άποτανθή εις αστυνομικήν άρχήν καί νά ζητήση 
ά ΧΛαγραφή εις τρ δελτίον ταυτότητός του ή rpor/εειμένου περί 
ελλοδαπού εις τή·/ άδειαν παραμονής χύτου, ή φράσις «δω- 
ητής σώματος».

Ή ισχύς τον παρόντος νόμου άρχεται ατό τής ϊημ.ς-:<ι'··»ε...ς 
αύτον διά τής ’Εφημερίδος τής Κνόερνήσεως.

Άθήναι τή 12 Δεκεμβρίου 1979 
Οι "Υπουργοί

Δικαιοσύνης Κοινών. Υπηρεσιών
ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΤΡ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Τ oor or ο ι ονμενων διατάσεων επ τον σχεοιον νομού «τερι 

τοοτοτοιήσεως διατάξεών τινων τον Ν. 821/19/8, τερι άφαι- 
ρέσεων καί μεταμοσχεύσεων βιολογικών ουσιών ανθρώπινης 
προελεύσεως».

ΝΟΜΟΣ 821/1978.
Άρθρον 8.

Έπι rap αγγελίας δικαστικών, είσαγγελικών, άνχ/.ριτικών 
ή άστννομικών ’Αρχών προς διενέργειαν νεκροψίας - νεκρο- 
τομίας επί πτώματος άτόμον τίνος καί σύνταξιν έτισήμον 
ιατροδικαστικής έκθέσεως δεν έχουν εφαρμογή-/ αί διατάξεις 
τον ταρόντος.

Κατ’ έξαίρεσιν, δύναται νά επιτροπή ή άφαίρεσις ττωμα- 
τικον υλικού προς θεραπευτικονς σκοπούς ντο τάς κάτωθι 
είδικωτέρας προϋποθέσεις: _____ _ ____

α) Νά πρόκειται τερι άφαιρέσεως νεφρού, οφθαλμού, άκον
στικών οσταρίων, υμένων καί δέρματος.

β) Νά εχη δοθή ή συγκατάθεσις τής οικείας ’Ιατροδικα
στικής ’Υπηρεσίας ή τού άσκούντος ιατροδικαστικά καθή
κοντα εντεταλμένου ιατρού. 7:

Άρ-ύ ρον 13. ο
1. Πάς ικχ/ός τρός δικαιοτραξίαν, έπθνμών νά δωρή- 

ση τό σώμα τον μετά θάνατον διά ιατρικούς σκοπούς, δννα- 
ται νά δηλώση την περί τούτον βονλησίν του έγγράφως.

Ό τύπος τού εγγράφου διά τού όποιον δηλούται ή βούλη- 
σις τού δωρητού, καθορίζεται όΓ άποφάσεως τού Τπουογού 
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών.

2. Πάς ενήλικος Έλλην ή αλλοδαπός, κάτοικος Ελλά
δος, δικαιούται νά άποτχ/θή εις την αστυνομικήν άρχή-/ τής 
κατοικίας τον καί νά ζητήση όπως διά συμπιεστικής σφρα
γίδας αναγραφή επί τής αστυνομικής ταυτότητός του ή ζού
λησες τον νά δωρήση μετά θά/ατον τό σώμα τον δι’ ιατρι
κούς σκοπούς διά τή» φράσεως «δωρητής τού σώματος» και 
τής ημερομηνίας.

Άρθρον 3.

Άιριθ. 914/18/1979 
Ε Κ Θ Ε Σ I Σ

Τού Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους (άρθρου 715 παράγρ. 
I τού Συντάγματος) επί τού Νομοσχεδίου τού Υπουργείου 
Κοινών. 'Υπηρεσιών «περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων 
τού Ν. 821/1978, περί αφαιρέσεων καί μεταμοσχεύσεων 
βιολχμκών ουσιών άνθρωπίνης προελενσεως».
Έκ τών διατάξεων τού ώς άνω σχεδίαν νόμου διά τών 

όποιων, άντικχθισταμένων ένίων διατάξεων τού Ν. 821/78, 
ρυθμίζονται θέματα σχετικά μέ τον τρόπον άναγραφής εις 
τό δελτίον τχντότητος τών δωρητών σώματος κλπ., δεν προ- 
καλείται δαπάνη τού Κρατικού Προϋπολογισμού.

Έν Άθήναις τή 10 "Οκτωβρίου 1979
Ό Γενικός Διευθυντής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΓΟΣ


