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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Η ΕΕΒΚ µε βάση τα όσα έχουν δηµοσιευθεί πρόσφατα στον ηµερήσιο τύπο 

αναφορικά µε την πιθανή ύπαρξη στην Κύπρο κυκλώµατος εµπορίας ανθρωπίνων 

οργάνων, επιθυµεί να αναφέρει τα ακόλουθα: 

 

1. Στη Γνώµη της  ΕΕΒΚ ηµεροµηνίας 14 Απριλίου 2003, η Επιτροπή εξέτασε το 

θέµα των µεταµοσχεύσεων πολυθεµατικά και πολυτοµεακά λαµβάνοντας κατά   

κύριο λόγο υπ΄ όψη τις παραµέτρους που αφορούν το επιστηµονικό και ιστορικό 

υπόβαθρο των µεταµοσχεύσεων οργάνων ανθρώπινης προέλευσης, την 

φιλοσοφική, κοινωνική, θρησκευτική, ψυχολογική και νοµική πτυχή του θέµατος, 

κατέληξε ότι η εξασφάλιση οργάνων για σκοπούς µεταµόσχευσης εξεταζόµενη 

από όλες τις πιο πάνω παραµέτρους είναι αφ΄ εαυτής ηθικά και δεοντολογικά 

ορθή πράξη. Το στοιχείο που µπορεί να αναιρέσει αυτή τη διάσταση της είναι ο 

τρόπος και οι µέθοδοι που ακολουθούνται για την υλοποίηση της. 

 

Γι αυτό η ΕΕΒΚ στην Γνώµη της εισηγείται µεταξύ άλλων ότι πρέπει να γίνουν 

ορισµένες τροποποιήσεις ή και βελτιώσεις του νόµου και προς τις εξής 

κατευθύνσεις:  

(α)  O νόµος πρέπει να προνοεί για τη διαδικασία µεταµοσχεύσεων σε 

συγκεκριµένες περιπτώσεις όπως είναι τα ανήλικα παιδιά, οι 

φυλακισµένοι, πρόσωπα που στερούνται ικανότητας για 

συγκατάθεση, οι αλλοδαποί και οι µετανάστες.    
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(β)  Nα κάνει σαφέστερη σε κάθε περίπτωση τη διαδικασία της 

µεταµόσχευσης οργάνων. 

 

(γ)  Nα προβλέψει τη δηµιουργία αρχείου δοτών έτσι ώστε να 

εγγράφονται όσοι επιθυµούν να γίνουν δότες.    

 

(δ)  Να υποστηρίξει το θεσµό της µεταµόσχευσης οργάνων από 

ζωντανούς και νεκρούς δότες µε την ενηµέρωση, 

ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του κοινού και κυρίως των 

νεότερων γενεών. 

 

(ε) Προσθήκη νέων άρθρων στην υπάρχουσα νοµοθεσία που να 

ρυθµίζουν: 

 

(ι)  Την ίση πρόσβαση των ασθενών µε την ίση 

κατανοµή και διάθεση των οργάνων για 

µεταµόσχευση µε βάση θεσµοθετηµένους τρόπους 

διαχείρισης των καταλόγων αναµονής για τις 

µεταµοσχεύσεις. 

 

(ιι) Θεσµοθέτηση των τρόπων διατήρησης και 

επεξεργασίας ορισµένων ιστών ή άλλων 

βιολογικών ουσιών µε βάση τις αρχές της 

προστασίας της ιδιωτικής ζωής, των προσωπικών 

δεδοµένων και της υγείας του ατόµου αλλά και της 

δηµόσιας υγείας. 

 

(ιιι)  Τις περιπτώσεις όπου ο δότης είναι ανήλικος ή 

εµπίπτει στις κατηγορίες ανικάνων δικαιοπρακτικά 

ατόµων ή αν είναι αλλοδαπός, νόµιµα ή παράνοµα 

ευρισκόµενος στην Κύπρο.  
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(ιν) Τον τρόπο αντιµετώπισης ασθενών που 

µεταµοσχεύονται στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό µετά 

από αγορά οργάνων, ιστών ή άλλων βιολογικών 

ουσιών. 

 

2. Η ΕΕΒΚ έχει ήδη εισηγηθεί την άµεση υπογραφή και κύρωση του Πρόσθετου 

Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση του Οβιέδο αναφορικά µε τις Μεταµοσχεύσεις 

Οργάνων και Ιστών Ανθρώπινης Προέλευσης, από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 

Το πρωτόκολλο αυτό έχει ανοίξει για υπογραφή από τις 24/01/2002. 

 

3.  Η ΕΕΒΚ θεωρεί ιδιαιτέρα σηµαντικό όπως µε βάση τις αρχές του σεβασµού της 

αξιοπρέπειας του ανθρώπου όπως αυτές εκτίθενται στην Σύµβαση για την 

Προστασία των ∆ικαιωµάτων και της Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου από τις 

εφαρµογές της Βιολογίας και της Ιατρικής, την οποία η Κυπριακή ∆ηµοκρατία έχει 

κυρώσει µε τον Νόµο 31(ΙΙΙ)/2001, καθοριστούν τα αναγκαία πρόσθετα κριτήρια 

για διασφάλιση των δικαιωµάτων και ελευθεριών των δοτών, πιθανών δοτών και 

ληπτών οργάνων και ιστών. 

 

4. Εφαρµογή σε κάθε ιατρική επέµβαση των θεµελιωδών αρχών της Βιοηθικής που 

είναι οι ακόλουθες: 

i. Σεβασµός στην αυτονοµία των προσώπων που είναι ικανά να 

λαµβάνουν απόφαση µε απαίτηση όπως λαµβάνεται πριν από κάθε 

ιατρική επέµβαση η πληροφορηµένη ενσυνείδητη συγκατάθεση του 

ατόµου. 

ii. Προστασία προσώπων που δεν έχουν την ικανότητα άσκησης της 

αυτονοµίας τους. 

iii. Ευεργεσία και αποφυγή πρόκλησης βλάβης και πόνου. 
 
iv. ∆ικαιοσύνη µε την έννοια ότι ο κάθε ένας απολαµβάνει κάθε τι που 

είναι εντός της σφαίρας των δικαιωµάτων του.  

 
 

 
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου 


