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Νικητάκη Ιωάννα 

Φιλοσοφία 





Στο μάθημα της 
φιλοσοφίας 
επέλεξα να 

παρουσιάσω το  
θέμα της δωρεάς 

οργάνων διότι 
πιστεύω ότι 
είναι το πιο 

ενδιαφέρον από 
τα αριθμημένα.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 




 Ορισμός 

 Ιστορική αναδρομή

 Σε άλλες χώρες 

 Εκκλησία 

 Στην Ελλάδα 

Απόφαση δωρεάς οργάνων 

 Εγκληματικές οργανώσεις

 Συμπέρασμα 

Βιβλιογραφία   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 




Ορισμός : Μεταφορά ενός υγιούς οργάνου από δότη είτε 

εν ζωή είτε νεκρό σ΄ έναν λήπτη που κάποιο όργανο του 

έχει υποστεί βλάβη. 

 Σκοπός : Επαναφορά της σωστής λειτουργίας του 

οργανισμού του λήπτη. 

Η Δωρεά Οργάνων 





Ιστορική Αναδρομή 

Πρώτα στοιχεία δωρεάς 
οργάνων 

Ελληνική 
μυθολογία 

Κινέζικα 
κείμενα

Αρχαία 
Αίγυπτος

Αρχαία 
Βόρεια 

και Νότια 
Αμερική  

Επισημότητα δωρεάς 
οργάνων 

Στον 2ο Παγκόσμιο 
Πόλεμο λόγω της 
τεράστιας ζήτησης 

μεταμοσχεύσεων του 
δέρματος  



Ο καθορισμός της δωρεάς 

οργάνων αποδείχτηκε ένα 

ευαίσθητο ζήτημα για 

τους πολίτες και τον 

νομοθέτη , λόγο των 

εμπλοκών πολλών 

παραγόντων.   



Στάση Της Εκκλησίας 

Υποστηρίζει την δωρεά οργάνων ως πράξη φιλανθρωπίας. 

Κάθε επιλογή είναι καθαρά ατομική και αποδεκτή. 

Η δωρεά οργάνων θεωρείτε επιστημονικό επίτευγμα που είναι 
συμβατό με τη θεολογική παράδοση και αναδεικνύει την 
τόλμη, αγάπη και ανιδιοτέλεια των ανθρώπων. 



ΕΛΛΑΔΑ

Δημιουργία του άρθρου 9 εν τέλει 

πολλών συζητήσεων,  που προϋποθέτει 

την αφαίρεση οργάνων είτε με τη 

συγκατάθεση του ατόμου όσο ζούσε 

είτε εάν δεν είχε καμία αντίθεση εν 

ζωή και η οικογένεια του δεχτεί να 

πραγματοποιηθεί η διαδικασία. 



Απόφαση Δωρεάς Οργάνων 

 Παράγοντες  : Μακροκοινωνικοί, 

μικροκοινωνικοί και ενδοψυχικοί,  

οι οποίοι διασυνδέονται μεταξύ 

τους.

 Τρόπος : Γίνεται μονό με ατομική 

πρωτοβουλία χωρίς καμία πίεση 

από κάποιο άλλο πρόσωπο.    





Μετέτρεψαν την προσφορά οργάνων σε επίκερδη 
επιχείρηση. 

Ενδέχεται να είναι υπεύθυνη για την απαγωγή και 
θανάτωση νέων συνήθως ανθρώπων με σκοπό την 
αφαίρεση και στη συνέχεα πώληση των οργάνων 
τους.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 





Η λήψη απόφασης για τη δωρεά οργάνων κατά τη γνώμη 
μου αποτελεί μια εσωτερική-ενδοψυχική διαδικασία. Η 
εμπλοκή των συγγενών στη λήψης απόφασης για την 
δωρεά οργάνων σε περίπτωση που ο ασθενής είναι 

εγκεφαλικά νεκρός τους αναγκάζει να αντιμετωπίσουν 
διλήμματα όπως και εσωτερικές, διατομικές και 

διομαδικές συγκρούσεις. Σίγουρα μια τέτοια απόφαση 
είναι εξαιρετικά δύσκολη είτε αυτή παρθεί από συγγενείς 

είτε από τον ίδιο τον ασθενή. Μια τέτοια πράξη όμως 
χωρίς αμφιβολία θα σώσει ζωές. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 




 https://www.eom.gr/i-idea-tis-doreas-organon-kai-

iston/
 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c11578&from
=NL

 https://ktisis.cut.ac.cy/bitstream/10488/18603/1/%CE
%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%
B1%20%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE
%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%
85.pdf

 https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/page97_gr/pa
ge97_gr?OpenDocument

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

https://www.eom.gr/i-idea-tis-doreas-organon-kai-iston/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c11578&from=NL
https://ktisis.cut.ac.cy/bitstream/10488/18603/1/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1 %CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85.pdf
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/page97_gr/page97_gr?OpenDocument

