
ΕΙΣϋ i'i , ! i i\ i i ΕΚ>-·ς.ΣίΣ
’Επί τοϋ σχεδίου Νόμου «πεει μεταμοσχεύσεων βιολογικών 

ουσιών άνθρωπινης προελευσεως».

77ρόρ τή» Bov λ f} f >>’>>· Ε/./.ηνιον

Ή πρόοδος τη; ιατρική; επιστήμης κατά τά μεταπολε
μικά έτη και ιδίως κατά τήν τελ.ευταϊαν 20ετίαν εϊ; τον τομέα 
των μεταμοσχεύσεων ύπήρςε τόσον ραγδαία, ώστε έδημιουρ- 
γησε προβλήματα εις τας νομοθεσίας καί τών πλέον προη
γμένων ακόμη χωρών.

λοιπών άιο/.ονικών ουσιών ανθρώπινης προελευσεως. πει: 
θεραπευτικούς σκοπούς ή πέος επιστημονικήν έρευναν.

Το σχέδιον Νόμου χωρίζεται εις 5 Κεφάλαια καί περι- 
ταμβα-ει 18 άρθρα.

Ειδικώτερον :
Διά τοϋ αρθεου 1. καθορίζεται τό πεδίον καί ή έκτασιε 

τής εφαεμογής τοΰ Νόμου, καθορίζονται τά μοσχεύματα 
και προβλέπεται ή δυνατότης υπαγωγής εις τον Νόμον νέου 
βιολογικού υλικού ή τής έςαιρέσεως προβλεπομένου τοιου- 
του. άναλόγωε τών νεωτέεων έκάστοτε επιστημονικών άντι- 
λτνεων και εξελίξεων.

Το Συαβούλιον τήε Ευρώπης, προς τον σκοπόν τής βαθυ- 
τέρας μελέτης τοΰ Οέυιατος καί τής εκπόνησε ως κανόνων 
ενιαία; κατά τό δυνατόν νομοθετικής αντιμετώπισε ιός του 
υπό τών Ευρωπαϊκών Νωτών, συνεκεότησε μικτήν Έπι- 
τεοετήν εμπειρογνωμόνων άποτελουμένην έξ ιατρών και 
νομικών, διά τήν άπο κοινού μελέτην τού Οέυιατος τής έναρ- 
μονίσεως τών νομοθεσιών τών κρατών-υελών. ώς προς τάς 
μεταμοσχεύσεις παντός τί,που καί τήν έκπόνησιν σχετικής 
άποφάσεωε. Εις τήν Επιτροπήν αυτήν μετέσχε καί ή Ελ
λάς διά δύο εκπροσώπων.

Ώς διεπιστώθη. απαραίτητος προύπόθεσις διά τήν έπιτυ- 
χίαν τής εφαρμογής τών μεταμοσχεύσεων, είναι ή άνεύρεσις 
καταλλήλων «μοσχευμάτων», δηλ. ή έξχσφάλισις υγιών 
οργάνων ή ιστών προερχόμενων άπο ζώντας υγιείς δότας 
ή άπό πτώματα θανόντων ές άλλης αιτίας.

Ή δευτέρα περίπτωσις τής άφαιρέσεως πτωματικοϋ 
υλικού, καλύπτει τά 2/3 καί πλέον τών νεφρικών μοσχευ
μάτων, τά όποια έχουν παγκοσμίους μέχρι σήμερον μετα- 
μοσχευθεΐ.

Ή κυριωτέρα δυσχέρεια εις τήν εφαρμογήν τής νέας αύτής 
θεραπευτικής αγωγής ή όποια άποτε/εϊ τήν μοναδικήν θε
ραπείαν καί τήν τελευταίαν ελπίδα διασώσεως τής ζωής 
τών πχσχοντων, είναι τό νομοθετικόν κενόν, τό όποιον 
υπάρχει σήμερον καί ευρύνεται όλονέυ καί περισσότερον 
έκ τής ραγδαίας, ώς έλέχθη. προόδου/ τής βιοιατρικής έπι-
c~r‘ur<:\

Τό Υπουργείο·/ Δικαιοσύνης καί το Ύπουργεϊον Κοινωνι
κών Υπηρεσιών συνεκρότησαν εΐδικάς Έπιτροπάς διά τήν 
μελέτην τοϋ προβλήματος.

Τό προτεινόμενον σχέδιον Νόμου άπετέλεσε προϊόν με
λέτης ειδικών επιστημόνων άμφοτέρο/ν τών επιστημονικών 
κλάδων. τής νομικής καί τής ιατρικής καί έβασίσΟη εις το 
Σχέδιον Άποφάσεως τής μικτής ’Επιτροπής εμπειρογνω
μόνων τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης, προσαρμοσθέν εις τά 
Ελληνικά δεδομένα. 1 ό ύπαρχον σήμερα εις τήν ποινικήν 

νομοθεσίαν μας κενόν δεν προστατεύει έπαρκώς τάς ΐατρικάς 
επεμβάσεις καί τήν άφαίρεσ.ν μοσχευμάτων ούτε άπό ζώντας 
ούτε άπό νεκρούς.

Διά τοϋ άρθρου 2. ορίζεται ρητώς ότι αί πράςεις τ: δό- 
σεω: καί προσφοράς μοσχευμάτων είναι πάντοτε χ;<:··-.τικη. 
απαγορευόμενης απολύτως οϊασδήποτε συνχ/λπγής η _ ..πυ
ρ ίχς.

Διά τοϋ άρθρου 3. εξασφαλίζετε l ή ανωνυμία τοΰ οότου
καί του λήτττου καί τούτο ο·.ά λόγου; ψυχολογικού; ή καί 
προστατευτικού; τοΰ λήτττου και καΟιερουτα: τό ιατρικόν
άπόρρητον.

Διά τοϋ άρθρου 4. ορίζεται ότι αί προβλεπόμεναι ίατρικαί
πράξεις διενεργοϋνται ύπό ειδικών *ιατρικών μονάδων μετα-
μοσχεύσεων καί εις ειδικά κέντρα. :τρός άποφυγήν έκμεταλ-
λεύσεως, συναλλαγή; ή εφαρμογή; αντιεπιστημονικών μέσων
κατά τήν έκτέλεσιν αύτών.

Διά τοϋ άρθρου 5. καθορίζονται αί ττεουττοΟέσει; άφαι-
ρέσεως βιολογικών ουσιών έκ ζώντο; άνΟρώττου, καλούμενου
«δότου». Αί προϋποθέσεις σκοπόν έχουν νά εξασφαλίσουν
τήν επιστημονικήν έκτέλεσιν τών ίατοικών ττεάξεων. τήν
έλευθέραν προσφοράν τών προς μεσαμοσχευσιν ουσιών ή 
οργάνων ύπό ενηλίκων καί υγιών άσόμων. τήν διαφύλαςιν 
τής υγείας τοϋ δότου, τήν αποφυγήν τής έκμεταλλεύσεως 
τοϋ δότου ή τοϋ λήπτου καί τήν εφαρμογήν επιτυχούς θερα
πευτικής αγωγής υπέρ τοϋ λήτττου προς διάσωσίν του άπό 
αμέσου κινδύνου τής ζωής του.

Διά τοϋ άρθρου 6, προβλέπεται ότι αί δαπάνα1, τής άφαι- 
ρέσεως καί τών λοιπών συναφών ιατρικών πράξεων βαρύνουν 
τόν λήπτην ή τον ’Ασφαλιστικόν σου ’Οργανισμόν. ’Επίσης 
διά σοΰ χΰσοϋ άρθρου έξασφαλίζεται δικαίωμα άποζημιώ- 
σεως σοϋ δότου άπό τυχόν απρόβλεπτον σωματικήν αύτοϋ 
βλάβην συνέπεια τής άφαιρέσεως τοϋ μοσχεύματος.

Διά τοϋ άρθρου /, καθορίζονται αί προϋποθέσεις αφαι
ρέσεων διενεργουμένων έκ πτώματος ανθρώπου. Αί προ
ϋποθέσεις αύσχι συνίσσχνσχι εις τήν έξχσοχλισιν τοϋ σκοπού 
τής άφαιρέσεως ή όποια πρέπει να όιενεργήτχι μόνον προς 
θεραπείαν σοϋ λήπτου ή προς επιστημονικήν έρευναν ή έκ- 
πχίδευσιν. ’Επίσης προβλέπεται ότι ή άφαίρεσις διενεργεί - 
ται άφοϋ διχπιστωθή ό κλινικός θάνατος σοϋ δότου καί δέν 
δύναται νά χωρήση όταν ύπάρχη άνσίθεσος βούλησις σοϋ 
θανόνσος έκφρασθεΐσα έν ζωή ή άνευ τής συγκασαθέσεως

«Διά νά αποκτήσει ό ιατρικός κόσμος αίσθημα ασφαλείας 
κατά τήν επιστημονικήν του προσπάθειαν, απαιτείται ειδική 
ρύθμισις τών σχετικών διατάξεων. έναρμονιζομένη πρός 
τους σκοπούς τής νέας επιστημονικής υοϋόδου».. λέγει ό 
Καθηγητής κ. Ή λ. Γάφος εις είσήγησίν του ύπό τον τίτλον 
«Νομικά θέματα έπί τών μεταμοσχεύσεων» παρουσιασθεί- 
σαν ενώπιον τοϋ Συμποσίου τοϋ έν 'Ελλάδι Τμήματος τοϋ 
Διεθ'/οϋ: Χειρουργικού Κολλενίου. τήν 17-18 Μαίου 1969 
και δημοσιευθείσαν εις τά Ποινικά Χεονικχ (τόμος ΙΘ’ 
σελ. 29).

Παραλλήλους πρός την προστασίαν τοϋ ιατρικού κόσμου, 
η νομοθετική ρύθμισις, εναρμονιζόμενη πρός τάς νομοθε
σίας τών άλλων χωρών, είναι αναγκαία καί διά τήν συνερ
γασίαν τής χώρας μας εις τόν ΐχτροκοινωνικόν χύτον τομέα 
καί ιδιαιτέρως εις ό.τι αφορά τήν δημιουργίαν κοινού φορέως 
διχσυνδέσεο/ς και άντχλλχγής μοσχευμάτων άπό τής μιας 
πρός άλλην χώραν, άναλόγως τών ενδείξεων και τών υφι
στάμενων αναγκών έπ’ ώφεύ,είχ τοϋ κοινωνικού συνόλου.

Οΰτω διά τοϋ ύπό κρίσιν σχεδίου Νόμου ρυθμίζονται αί 
προϋποθέσεις τών άφαιρέσεων βιολογικών ουσιών, ενοφθαλ
μισμών και μεταμοσχεύσεων κυττάοων, ΐσσών. οργάνων καί

σών οίκείο/ν χύσου.
Διά σοϋ άρθρου 8, προβλέπεται ότι δέν θά έπιτρέπεται 

άφαίρεσις πτωμασικοϋ ύλικοϋ άπό πτώματα διά τά όποια 
έχει γίνει παραγγελία αρμόδιας αρχής διά τήν διενέργειαν 
νεκροψίχς-νεκροτομίας πρός άπο φυγήν άλλο ιώ σε ως στοι
χείων, τά όποια θά ήτο δυνατόν νά άποκρύπτουν εγκλημα
τικήν ενέργειαν. Κατ’ έξαίρεσιν όμως προβλέπεται ή δυνα
τότης άφαιρέσεως μόνον νεφρών καί κερατοειδοϋς, ύπό τήν 
προϋπόθεσιν τής σ/γκχτχΟέσεως τοϋ οικείου ίατροδικχστοϋ 
διότι ή άφαίρεσις τών άνωτέρω μοσχευμάτων δε·/ θεωρείται 
ότι δύναται νά προκαλέση κατ’ άρχήν τόν άνωτέρω κίνδυ
νον, συγκαλήψεινς δηλ. έγκληματικής ένεργείας.

Διά τοϋ άρθρου 9. καθορίζονται τά κριτήρια τοϋ θανάτου, 
πρός άποφυγήν εσπευσμένης ενεργεί ας επί τοϋ σώματος μή 
κλινικώς θανόντος ατόμου.

Διά τοϋ άρθρου 10. καθορίζεται ό τρόπος τής άφαιρέσεους 
τοϋ πτιοματικοϋ ύλικοϋ μετά τήν διαπίστωσιν τοϋ θανάτου 
τοϋ δότου.

Διά τοΰ άρθρου 11, προβλέπονται αί περιπτώσεις άφαι- 
ρέσεως βιολογικού ύλικοϋ έκ τών οφθαλμών —θύματος, αί 
όποίαι δύναται νά διενεργηθοϋν καί παρά οφθαλμιάτρου.



.λ: νεο-.το» π.»ρ/.ετ;;7ο.. οτ: a.·, canava. της j»!.-
70: ΤΓτωματικοΰ υλικόν βαρύνουν τον λητττην ή τόν 

MCTixov τον ’Οργανισμόν.

τον άρθρου ί3. πφοβλέττεται ή δυνατότης καί αί κρο
τείς δωρεάς τον σώματος άτόμον έν ζωή διά νά χφη- 
,ιηθή ιεετά τόν θανάτόν τον διά μεταμοσχεύσεις διά 
εντικούς σκοπούς υπέρ άλλων άτόμων ή δι’ έπισττ 
ν ερευνάν.

τοΰ άρθρου 14. προ βλέπεται OTt ό ενεργή σας άφαί- 
πτωυιατεκοΰ υλικόν ϋποχρεοΰται εις τήν άποκατάστα- 
3 πτώματος εις τά εξωτερικά μορφολογικά χαρακτη-

τοΰ άρθρου 15, καθορίζεται ό νομικός χαρακτήρ των 
σεων. ενοφθαλμισμών καί μεταμοσχεύσεων αί όποϊαι 
τοτελοΰν άδικον πράξιν. Ή διάταξις χύτη είναι ση- 
ή διότι προστατεύει τόν ιατρικόν κόσμον κατά τήν 
-παν ιατρικών πράξεων όπως αί μεταμοσχεύσεις, αί 
σκοττόν έχουν τήν σωτηρίαν πασ/όντων τών όποιων 
ελπίς έπιβιώσεώς των είναι ή διά τής μεταμοσχεύσεως 

ιυτική αγωγή αυτών ώς επίσης καί αί αφαιρέσεις βιο- 
ϋν ούσιών δι’ επιστημονικήν έρευναν.

τοΰ άρθρου 16, προβλέπονται αί ποινικά: κυρώσεις 
εος τών παραβατών τών διατάξεων τοΰ Νόμου ιδία 

:: αφορά τήν εμπορίαν μοσχευμάτων ή οίανδήποτε συν- 
•ήν, τήν άποκάλυψιν τής ταυτότητας τοΰ δότου ή τοΰ 
υ, τήν διενέργειαν τών ιατρικών πράξεων εις τόπον 
ιον τον έν τω νόμω καθοριζομένου κ.λ.π.
άρθρα 17 και 18, αποτελούν τάς μεταβατικάς καί τε- 
διατάξεις τοΰ Σχεδίου.
τα σκοπεί το παρόν σ/έδιον Νόμου το όποιον τίθεται 
ν τής ’Εθνικής ’Αντιπροσωπείας πρός ψήφισιν.

Χαριστική αιτία.
1. Πάτα ίοσ-.ς. ώς κα: πάσα πτοστορα βιολογικής ούτίας 

πρός σκοπόν ιατρικής οιχγνώσεως τ Ψερχπείας έτερον προσω- 
πον ή τρις σκοπόν επιστημονική; έρεύνης. έπιτρέπετα: μόνον 
έρ ότον γίνεται χαριστικώς. απαγορευόμενης απολύτως τής 
τυνομολογητεως ή τής λήψεως οίουδήποτε ανταλλάγματος.

2. Ή διαταξις τής προηγούμενης παραγράρου έραρμόζε- 
τα: κα: επ: τών βιολογικών ούτ:ών λαμίανομένων έκ χωρών 
τής αλλοδαπής ή διδόμενα; εις χώρας τής αλλοδαπής.

Άρύρον 3.

Ανωνυμία δότου κα! λήπτου.
1. 'Απαγορεύεται ν’ αποκαλύπτεται ή ταυτότης τοΰ οότου 

εις τόν λήπτην, ώς καί ή ταυτότης τοΰ λήπτου εις τόν δότην, 
ή. έπ! χρησιμοποιήσεις; πτωματικοΰ ΰλικοΰ. εις τήν οικογέ
νειαν τοΰ οότου. έκτος άν ύφίσταντα: μεταξύ οότου κα! λήπτου 
συγγενικός δεσμός ή στενά! προσωπικά: σχέσεις.

2. Αί περ! τοΰ ιατρικού απορρήτου κείμενα: διατάξεις έχουν 
εφαρμογήν κα: εις περτετωσιν σιενεπγείας πράξεων έκ τών 
προόλεπομένων υπό τοΰ παρόντος.

“ΑρΨρον 4.

Ιδρύματα διά μεταμοσχεύσεις.
1. Αί αφαιρέσεις βιοΰυογινύών ούσιών έκ. ζώντων προσώπων, 

οί ένοφΨαλμισμο! καί αί μεταμοσχεύσεις επιτρέπονται μόνον, 
έρ όσον διενεργοΰντα: ύπό ειδικών κ.α! κεχωρισμένων «μονά
δων μεταμοσχεύσεων» λειταυργουσών έ-υτός νοσηλευτικών ή εώ
λων ειδικών πρός τούτο 'Ιδρυμάτων Κρατικών ή Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ίοιωτι- 
κοΰ Δικαίου.

Εν Αύήναις τή 12 Αύγούστου 19/8

Οί

Δικαιοσύνης
. ΣΤΛΜΛΤΗΣ

Υπουργοί
Κοινωνικών 'Τπηοεσιών
ΣΠΤΡ. ΔΟΞΙΛΔΗΣ

ΣΧΕΔ10Ν ΝΟΜΟΓ
:· μεταμοσχεύσεων όιολογικών ούσιών ανθρώπινης 

ποοελε ύσεως.

2. Διά Προεδρικών Διαταγμάτων έκοιόομένων προτάσε: τοΰ 
'Γπουργοΰ Κοινωνικών Υπηρεσιών, μετά σύμφωνον γνώμην τοΰ 
Α.Τ.Σ.. κ.α·ΰορίζονται αί προϋποθέσεις παροχή; άδειας λει
τουργίας τών μονάδων μεταμοσχεύσεων εις τά Ιδρύματα τή; 
προηγούμενης παραγράφου ή εις χώρους, μηχανήματα καί επι
στημονικόν προσωπικόν συγκρότησις αυτών κ.α! πάσα συναφής 
λεπτομέρεια.

3. Α! άδεια: λειτουργίας «μονάδων μεταμοσχεύσεων» εις τά 
εις τήν παρ. 1 τοΰ παρόντος 'Ιδρύματα παρέχονται ΰπό τοΰ 
'Τπουονοΰ Κοινωνικών Γπηοεσιών νετά σύυοωνον •«’νώ'χην τοΰ
Α.Γ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Α'. 
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ.

ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΚ ΖΩΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

" Αρ·5ρον 5.

Π ροΰποΨέσεις.

Άρύρον 1.

Αντικείμενο-/ καί έκτασις εφαρμογής.

άοαιεέσεις κυττάοων. ιστών, οργάνων καί λοιπών 
ιών ούσιών άνύρωπίνης προελεύσεις; άπί πρόσωπον 

ποορ το-/ σκεπον ενοφ-Ψαλμισμοΰ η μεταμοσχεύσεως 
εις έτεεον πεόσωπον λήπτην ίχάριν -ύεραπειας τουτου 
πεεαγιγήν τής επιστημονικής έρεύνης διόποντα: ΰπο 
τάξεω-. τοΰ παρόντος νόμου.
άοαιεέτεις νοοΰντα: κα! αί λήψεις αίματος, λέμφου, 
παντός ετέο&υ ό'.ο/.τγικτΰ έχκφίματ’ϋς άνΨρωκίνης προ-

1. Η άοα·ρεσ:ς βιολογικής ουσίας έν. ζώντος ά-/ψρώπ:υ 
επιτρέπεται ύπό τάς άν.ολούύους προϋποθέσεις :

αί Νά γίνεται προς τον σκοπόν ιατρικής διαγ/ώσεως ή 
Ψεραπείας ετέρου προσώπου ή διαγνώσεως αύτοΰ τοΰ ίδιου.

β) Νά .λαμί.άνετα: έκ πριεσώπου ικανού πρός δικαιοπρχξίαν.

γί Νά γίνεται κ. 
παρεχόμενης διά σ 
ΰπό τής οικείας ά: 
ειδικόν όιδλιον τοΰ 
γη-ύτ ή άφαερεσις.

ατόπιν έγγράφου συγκαταΨέσεως τοΰ οότου. 
/μίολαιογραφικοΰ έγγράφου ή νεωρημένης 
τυνομικής ’Αρχή; ή κ.αταχωρουμένης ε:ς 
Νοσηλευτικού 'Ιδρύματος, όπου νά οιενερ-

-ρκ.ατά-ύιεσις λαμβάνετα: μετά προη-φ-j-j.ί

α Π ρεεδρικ.ώ-/ Διαταγμάτων έκδιδομένων προτάσε: του 
οΰ Κοιν. Γπηεεσιώ- υ,ετά σύμφωνον γ<ώμην τοΰ Ανω- 
Γγειονεαικού Συμβουλίου (Α.Γ.Σ.) ούναται νά έξαι- 
εισ-μένο έκ τοΰ ώς ά-/ω 'βιολογικού υλικού τής έ. ο αρμο
ί: ατά ξεων τοΰ παρόντος, ιός καί ώριτμένα: έκ. τών 
ιατρικών πράξεων, έφ’ όσον νεώτερα: ά'/τιλήψεις 

ττημονικά δεδομένα ήνελον επιβάλλει τούτο.

νην λεπτομερή κατατόπισα/ τοΰ ο όπου νπό τοΰ ιατρού, περ: 
τών δυνατών συνεπειών τήτ άφαιρέσεως κ.α: είδ:κ.ώς περ· των 
ιατοικ.ών. κο:νων:κών κ.α! ψυχολογικών συνεπειών. ώς επίσης 
καί περί τής σημασίας τήν όποιαν έχε: ή άφαίρεσ:; διά τόν 
λήπτη-/.

Εις τήν έγγραφον συγκατάΨεσιν δέον όπως άναγράφετα: καί 
τό όνομα τοΰ κ.ατατοπίσαντος ιατρού.


