
 

 

  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (ἄρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Ἡ ἀκρίβεια τῶν στοιχείων ποὺ ὑποβάλλονται µὲ αὐτὴ τὴν δήλωση µπορεῖ νὰ ἐλεγχθεῖ µὲ βάση τὸ ἀρχεῖο ἄλλων ὐπηρεσιῶν  (ἄρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟΣ(1): 
Ἐθνικὸ Ὀργανισµὸ Μεταµοσχεύσεων –Τµῆµα Προωθήσεως Δωρεᾶς Ἱστῶν καὶ Ὀργάνων 
Αν. Τσόχα 5, Τ.Κ. 11521 Ἀθήνα - Φαξ: 2107255066, τηλ: 2132027021, 2132027017, τετραψηφ. 1147 

Ὁ – Ἡ Ὄνοµα:  Ἑπώνυµο:  

Ὄνοµα καὶ Ἐπώνυµο Πατέρα:   

Ὄνοµα καὶ Ἐπώνυµο Μητέρας:  

Ἡµεροµηνία γεννήσεως(2):   

Τόπος Γεννήσεως:  

Ἀριθµὸς Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Ὁδός:  Ἀριθ:  ΤΚ:  

Ἀρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ἠλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 
 
 
                       Μὲ ἀτοµική µου εὐθύνη καὶ γνωρίζοντας τὶς κυρώσεις, ποὺ προβλέπονται ἀπὸ τὶς διατάξεις τῆς παρ. 6 τοῦ 
ἄρθρου 22 τοῦ Ν. 1599/1986, δηλώνω ὅτι: Σὲ καµία περίπτωση δὲν ἐπιθυµῶ νὰ ληφθοῦν τὰ ὄργανά µου ἢ µέρος τοῦ σώµατός 
µου κατόπιν διαπιστώσεως τοῦ θανάτου µου, εἴτε ἡ διαπίστωση γίνει µὲ κριτήριο τὴ θεωρούµενη “νέκρωση τοῦ ἐγκεφαλικοῦ 
στελέχους”, εἴτε µὲ ὁποιοδήποτε ἄλλο κριτήριο. Δὲν ἐπιτρέπω σὲ κανέναν (συγγενῆ µου ἢ τρίτο ἢ ὁποιονδήποτε φορέα 
δηµόσιο ἢ ἰδιωτικό), σὲ ὁποιονδήποτε χρόνο καὶ γιὰ ὁποιαδήποτε αἰτία, νὰ ἀνακαλέσει αὐτὴ τὴν ἀπόφασή µου, ὁµοίως δὲν 
ἐκχωρῶ σὲ κανέναν κανένα δικαίωµα στὴν σωµατική µου ἀκεραιότητα πρὶν καὶ µετὰ τὸν θάνατό µου.  
                     Μὲ τὴν παροῦσα σᾶς ὑποβάλλω ταυτόχρονα καὶ ΑΙΤΗΣΗ νὰ µοῦ χορηγήσετε ΒΕΒΑΙΩΣΗ ἐµπρόθεσµα (ἄρθ.4 
Ν. 2690/99), ποὺ θὰ τὴν ταχυδροµήσετε στὴν ὡς ἀνωτέρω διεύθυνση κατοικίας µου, ὅτι ἡ παροῦσα Δήλωσή µου ἔχει 
περιληφθεῖ στὸ Ἀρχεῖο Ἀρνήσεων τοῦ Ὀργανισµοῦ σας, σύµφωνα µὲ τὸν Ν. 3984/2011 (Α 150) καὶ ὅτι δὲν θὰ τὴν 
χρησιµοποιήσετε γιὰ οὐδεµία ἄλλη χρήση, παρὰ µόνο γιὰ ἐνηµέρωση ὅλων τῶν δηµοσίων καὶ ἰδιωτικῶν φορέων ποὺ εἶναι 
ἁρµόδιοι γιὰ ἀφαίρεση ἢ µεταµόσχευση ἀνθρωπίνων ὀργάνων, τοὺς ὁποίους διὰ τῆς παρούσης θεωρῶ ἐνηµερωµένους. Τὴν 
ἴδια ὡς ἀνωτέρω δήλωση κάνω καὶ γιὰ λογαριασµὸ τῶν ἀνηλίκων τέκνων µου, τῶν ὁποίων ἔχω τὴν γονικὴ µέριµνα, µὲ τὰ 
κατωτέρω λοιπὰ στοιχεῖα καὶ ἰσχύει µέχρι νὰ ὑποβάλουν καὶ τὰ ἴδια παρόµοια δήλωση ἢ νὰ τὴν ἀναιρέσουν ὡς ἐνήλικες:  

1.                                                                                                                Ὄνοµα τέκνου (ἡµερ. γέννησης)      

2.  

3.  

 
 

Ἡµεροµηνία:          20 
 

Ὁ – Ἡ Δηλ... 
 
 
 
 

(Ὑπογραφή) 
 
 
 

Θεωρῆστε τὸ γνήσιο τῆς ὑπογραφῆς σὲ ΚΕΠ καὶ ὑποβάλετε τὸ ἔγγραφο αὐτὸ στὸ ἴδιο ΚΕΠ. 


