
 

 

ΑΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΖΩΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΑΣ 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΟΥΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΣΑΣ 
µετά ἀπό σοβαρά ἀτυχήµατα καί ἄλλα περιστατικά κ.λ.π. 

 

... τότε στείλετε τήν Ὑπεύθυνη Δήλωση- Αἴτηση στόν Ἐθνικό Ὀργανισµό 

Μεταµοσχεύσεων, µέ τήν ὁποία δηλώνετε τήν ἄρνησή σας. 

Ἄν δέν δηλώσετε τήν ἄρνησή σας, θεωρεῖστε αὐτοδικαίως παρά τη θέλησή σας, ἐσεῖς καί τά 

ἀνήλικα τέκνα σας, δωρητές ὀργάνων! 

Τή δυνατότητα αὐτή δίνει σέ νοσηλευτικά ἱδρύματα ἀπό 1 Ἰουνίου 2013 ὁ Νόμος περί 

«εἰκαζόμενης συναίνεσης» στή δωρεά ὀργάνων (ἄρθρο 9 Ν. 3984/2011 ὅπως τροποποιήθηκε μέ 

τόν Ν. 4075/2012 ΦΕΚ 89/11.4.2012). 

Μέ βάση τόν νόμο αὐτό θά μποροῦν νά ἀφαιρέσουν ζωτικά ὄργανά σας μετά ἀπό ἰατρική 

γνωμάτευση ὅτι εἶστε ἐγκεφαλικά νεκρός καί μετά ἀπό συγκατάθεση τῆς οἰκογενείας σας.  

Ὅμως ὁ νόμος αὐτός ἀφήνει πολλά σημαντικά κενά καί ἀποτελεῖ πρωτοφανή καί βίαιη 

κατάργηση τῆς αὐτοδιαθέσεως τοῦ ἀνθρωπίνου σώµατος, δεδομένου ὅτι ἡ κυριότητα τῶν 

ὀργάνων μας πηγαίνει ἀρχικά στόν ΕΟΜ. 

Ἀκολουθῆστε τίς παρακάτω ὁδηγίες. Ἡ διαδικασία εἶναι ἁπλούστατη: 

ΒΗΜΑ 1ο: Πηγαίνετε στό πλησιέστερο ΚΕΠ μέ τήν Ὑπεύθυνη Δήλωση - Αἴτηση 

συμπληρωμένη. 

ΒΗΜΑ 2ο: Θεωρῆστε ἐκεῖ τό γνήσιο τῆς ὑπογραφῆς σας καί κρατῆστε ἕνα ἀντίγραφο τῆς 

αἰτήσεως γιά σᾶς, ἐπικυρωμένο καί αὐτό. 

ΒΗΜΑ 3ο: Στή συνέχεια ὑποβάλετε στό ἴδιο ΚΕΠ τήν Ὑπεύθυνη Δήλωση - Αἴτηση καί 

ζητῆστε νά σᾶς δώσουν ἀποδεικτικό ὑποβολῆς. Ἐνημερῶστε καί τούς συγγενεῖς σας, νά 

γνωρίζουν τήν ἐνέργεια σας αὐτή.  

Διευκρίνιση: Σέ περίπτωση πού κάποιο ΚΕΠ δέν δεχθεῖ τήν Ὑπεύθυνη Δήλωση - Αἴτησή σας 

πρός τόν ΕΟΜ, ἐνεργῆστε μέχρι καί τό παραπάνω ΒΗΜΑ 2ο. Στή συνέχεια, ὥς: 

ΒΗΜΑ 3ο: Ἀποστείλετε τή Δήλωσή σας στόν ΕΟΜ εἴτε μέ κούριερ (στή δ/νση: ΕΟΜ, Τμῆμα 

Προώθησης Δωρεᾶς Ἱστῶν & Ὀργάνων, Ἀν. Τσόχα 5, 11521 Ἀθήνα ), ἤ στό φάξ 2107255066.  

Κρατῆστε τό ἀποδεικτικό ἀποστολῆς καί κατόπιν τηλεφωνῆστε στά τηλ. 2132027021 ἤ 

2132027017 καί ζητῆστε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ἀριθμό πρωτοκόλλου, πού θά τόν ἀναγράψετε στό 

ἀντίγραφό σας. Ζητῆστε ἀπό τόν ΕΟΜ ἐπίσης νά σᾶς στείλει καί ἔγγραφη ἀπάντησή του, ὅτι ἔλαβε 

τήν Ὑπεύθυνη Δήλωση- Αἴτησή σας. 
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