ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η αθξίβεηα ηωλ ζηνηρείωλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήιωζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιιωλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8
παξ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΠΡΟ :

Εθνικό Οργανιζμό Μεηαμοζτεύζεφν
Τκήκα Πξνώζεζεο Δωξεάο Ιζηώλ θαη Οξγάλωλ
Α. Τζόρα 5, 11521 Αζήλα

Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:

Σει:

Σόπνο Καηνηθίαο:

Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

(3

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.
1599/1986, δειώλσ όηη:

Σε περίπηωζη θανάηοσ δεν επιθσμώ να ληθθούν ηα όργανά μοσ προς μεηαμόζτεσζη.
Επίζεο δειώλω όηη: είηε είκαη λεθξ , είηε ζε θώκα, είηε κε ραξαθηεξηζκέλν «εγθεθαιηθό ζάλαην» ηνλ
νπνίνλ δελ δέρνκαη όπωο θαη πνιινί εμαίξεηνη επηζηήκνλεο, είηε είκαη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν αλαίζζεη ,
είηε πγηήο, είηε έρω ηηο αηζζήζεηο κνπ κεξηθώο ή πιήξωο θαη γηα λα κελ αλαθέξω μερωξηζηά όιεο ηηο πηζαλέο
πεξηπηώζεηο, δεν επιθσμώ ζε καμία περίπηφζη και ποηέ, να ληθθούν πρός μεηαμόζτεσζη ηα όργανά
μοσ ή οποιοδήποηε μέρος από ηο ζώμα μοσ καηόπιν διαπιζηώζεφς ηοσ θανάηοσ μοσ, είηε με κριηήριο
ηη θεφρούμενη «νέκρφζη ηοσ εγκεθαλικού ζηελέτοσς», είηε με οποιοδήποηε άλλο κριηήριο. Επίζης,
δεν επιθσμώ να ληθθούν ηα όργανά μοσ ή μέρος ηοσ ζώμαηός μοσ, ούηε αν σπογράυει ζσγγενής μοσ
ή οποιοζδήποηε άλλος, ζε καμία περίπηφζη και ποηέ. Επιπλέον, δεν επιθσμώ να μοσ μεηαμοζτεσθούν
όργανα από «εγκεθαλικά νεκρό» αζθενή. Επηθπξωκέλα θωηναληίγξαθα ηεο παξνύζεο δήιωζήο κνπ, ζα
δηαηεζνύλ ζε δηθεγόξνπο, ζπγγελείο θαη θίινπο κνπ, εθηόο ηνπ δηθνύ κνπ επηθπξωκέλνπ θωηναληηγξάθνπ
πνπ ζα δηαηεξώ ππό ηελ θαηνρή κνπ, καδί κε ηα απνδεηθηηθά απνζηνιήο πξνο ηνλ Οξγαληζκό ζαο.
Ηκεξνκελία:

……….20……
Ο – Η Δει.

(Τπνγξαθή)
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη
κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό
όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.

