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Άρθρο 1: Πεδίο εφαρµογής 
1. Η αφαίρεση ιστών και οργάνων από άνθρωπο, ζώντα ή νεκρό, µε προορισµό 
τη µεταµόσχευση σε άλλον άνθρωπο, γίνεται µόνο για θεραπευτικούς σκοπούς, κατά 
τους όρους και τη διαδικασία του νόµου αυτού. 
2. Οι διατάξεις του νόµου αυτού δεν εφαρµόζονται : 
  α) στις αυτοµεταµοσχεύσεις, 
  β) στις αφαιρέσεις και µεταµοσχεύσεις όρχεων και ωοθηκών, 
  γ) στη λήψη και µετάγγιση αίµατος, 
  δ) στη λήψη και χρησιµοποίηση ωαρίων και σπέρµατος, 
  ε) στην ενδοµήτρια εµφύτευση εµβρύων. 
 
Άρθρο 2: Απαγόρευση ανταλλάγµατος 
1. Η αφαίρεση ιστών και οργάνων µε σκοπό τη µεταµόσχευση γίνεται χωρίς 
οποιοδήποτε αντάλλαγµα. Απαγορεύεται κάθε συναλλαγή µεταξύ λήπτη, δότη και 
των οικογενειών τους, καθώς και αυτών µε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. 
2. ∆εν συνιστά αντάλλαγµα η καταβολή των δαπανών, που είναι απαραίτητες 
για την αφαίρεση, συντήρηση και µεταφορά του µοσχεύµατος. 
 
Άρθρο 3: ∆απάνες 
1. Κάθε δαπάνη απαραίτητη για την αφαίρεση, µεταφορά και συντήρηση ιστών 
και οργάνων από ζώντα ή νεκρό δότη µε σκοπό τη µεταµόσχευση βαρύνει τον 
ασφαλιστικό οργανισµό του λήπτη ή του υποψήφιου λήπτη. Αν αυτός είναι 
οικονοµικά αδύνατος και ανασφάλιστος, οι δαπάνες καλύπτονται από ειδική πίστωση 
που εγγράφεται κάθε έτος στον Προϋπολογισµό του Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας σε ειδικό κωδικό αριθµό και καταβάλλονται µε βάση δικαιολογητικά που 
ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από γνώµη του 
Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) του άρθρου 15 του νόµου αυτού. 
2. Όταν η αφαίρεση αφορά ζώντα δότη, στις δαπάνες της προηγούµενης 

παραγράφου 
περιλαµβάνονται : 
α. Οι ιατρικές, εργαστηριακές και νοσηλευτικές δαπάνες πριν, κατά και µετά την 

αφαίρεση και εξαιτίας αυτής. 
  β. Τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής του υποψήφιου δότη. 
  γ. Κάθε θετική ζηµία του υποψήφιου δότη εξαιτίας της αποχής του από την 

εργασία του, καθώς και οι αµοιβές για εξαρτηµένη εργασία που ο υποψήφιος 
δότης στερήθηκε εξαιτίας της απουσίας του για την προετοιµασία και 
πραγµατοποίηση της αφαίρεσης και την αποκατάσταση της υγείας του. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύνανται να εξαιρούνται από τις περιοριστικές διατάξεις 
της νοµοθεσίας που διέπει τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, οι δαπάνες για την 
υγειονοµική περίθαλψη και αποκατάσταση βλάβης της υγείας των ασφαλισµένων, 
δότη ή λήπτη, σε περιπτώσεις αφαίρεσης ιστών ή οργάνων µε σκοπό τη 



µεταµόσχευση, όπως δαπάνες επέµβασης, νοσηλείας, φυσιοθεραπείας και άλλες 
συναφείς. 
 
Άρθρο 4: Μονάδες Μεταµόσχευσης 
1.α. Οι µεταµοσχεύσεις ιστών και οργάνων διενεργούνται αποκλειστικά σε ειδικά 

προς τούτο οργανωµένες µονάδες (Μονάδες Μεταµόσχευσης) νοσηλευτικών 
ιδρυµάτων Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. κοινωφελούς και µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα. Οι Μονάδες Μεταµόσχευσης λειτουργούν µε άδεια του 
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που χορηγείται ύστερα από πρόταση του 
Ε.Ο.Μ. και γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.). Η άδεια 
εκδίδεται για τρία (3)έτη, εφόσον διαπιστωθεί η επάρκεια της µονάδας και η 
δυνατότητα συµβολής της στην αντιµετώπιση των αναγκών για 
µεταµοσχεύσεις. Μετά την πάροδο τριών ετών λειτουργίας χορηγείται 
οριστική άδεια, µε βάση τα αποτελέσµατα της µεταµοσχευτικής της 
δραστηριότητας, 

β. Για τις ήδη νοµίµως λειτουργούσες Μονάδες Μεταµόσχευσης χορηγείται, 
µέσα σε έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, νέα άδεια, 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που εκδίδεται ύστερα από 
πρόταση του Ε.Ο.Μ., ανακαλείται η προσωρινή ή οριστική άδεια, εφόσον 
διαπιστωθεί ότι η µονάδα µεταµόσχευσης δεν πληροί τους όρους που καθορίζονται 
στην υπουργική απόφαση, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 4. 
3. Οι Μονάδες Μεταµόσχευσης τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του 
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και υποβάλλουν στον Ε.Ο.Μ. ετήσια έκδοση για τη 
δραστηριότητά τους, εντός του Α' διµήνου του επόµενου έτους. 
4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που εκδίδεται ύστερα από 
πρόταση του Ε.Ο.Μ., καθορίζονται οι όροι που πρέπει να συντρέχουν για τη 
χορήγηση της άδειας λειτουργίας Μεταµοσχευτικών Μονάδων, η διαδικασία 
χορήγησης και ανάκλησής της, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. 
 
Άρθρο 5: Συντονιστές Μεταµόσχευσης 
Οι Συντονιστές Μεταµοσχεύσεων προσφέρουν υπηρεσίες για την προώθηση των 
µεταµοσχεύσεων και υποβοηθούν το µεταµοσχευτικό έργο. Οι θέσεις των 
Συντονιστών Μεταµοσχεύσεων συστήνονται στον Ε.Ο.Μ. και στα παραρτήµατά του, 
όταν αυτά αναπτυχθούν, καθώς και στις µονάδες των νοσηλευτικών ιδρυµάτων, που 
συµµετέχουν στη µεταµοσχευτική διαδικασία, οι οποίες καλύπτονται από 
πτυχιούχους επαγγελµάτων υγείας (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.) µετά από εξειδίκευση στο 
αντικείµενο του συντονιστή µεταµοσχεύσεων. Η αµοιβή των Συντονιστών 
Μεταµοσχεύσεων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ40, Α'). 
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Υγείας και 
Πρόνοιας, µετά από πρόταση του Ε.Ο.Μ., καθορίζονται τα προσόντα και τα 
καθήκοντα των Συντονιστών Μεταµοσχεύσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια. 
 
Άρθρο 6: Τράπεζες Ιστών προς Μεταµόσχευση και Εθνικό Μητρώο Εθελοντών 

∆οτών Μυελού των Οστών 
1. Οι Τράπεζες Ιστών προς Μεταµόσχευση (Τ.Ι.Μ.) συντηρούν και διαθέτουν 
ανθρώπινους ιστούς προορισµένους για µεταµόσχευση. 
2. Οι Τ.Ι.Μ. ιδρύονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ή και 
των συναρµόδιων Υπουργών, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Ε.Ο.Μ.. 



Λειτουργούν σε νοσηλευτικά ιδρύµατα Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. κοινωφελούς και µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή στο Κέντρο Ερευνών "Ο ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", που 
εποπτεύονται, κατά περίπτωση, από τα Υπουργεία Υγείας και Πρόνοιας, Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εθνικής Άµυνας ή Ανάπτυξης. 
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και των συναρµόδιων 
Υπουργών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Ε.Ο.Μ., καθορίζονται οι όροι 
ίδρυσης και λειτουργίας των Τ.Ι.Μ., οι ειδικότερες κατηγορίες τους, ο έλεγχος της 
λειτουργίας τους και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. 
4. Ο Ε.Ο.Μ. καταρτίζει "Εθνικό Μητρώο Εθελοντών ∆οτών Μυελού των 
Οστών", το οποίο είναι ενιαίο για όλη τη χώρα και στο οποίο τηρούνται τα στοιχεία 
των εθελοντών δοτών µυελού των οστών. 
 
Άρθρο 7: Υποψήφιοι λήπτες 
1. Ο Ε.Ο.Μ. τηρεί Εθνικό Μητρώο στο οποίο εγγράφει τους υποψήφιους λήπτες 
όταν πιστοποιηθεί ότι είναι κατάλληλοι για µεταµόσχευση. Η πιστοποίηση γίνεται 
από µεταµοσχευτική µονάδα επιλογής τους και το θεράποντα ιατρό τους, µε βάση 
κριτήρια συναγόµενα από την ιατρική επιστήµη και δεοντολογία. 
2. Υποψήφιος λήπτης που δεν εγγράφεται στο Εθνικό Μητρώο επειδή δεν 
κρίθηκε κατάλληλος για µεταµόσχευση ή που διαγράφεται από αυτό επειδή έπαυσε 
να ισχύει η καταλληλότητά του, µπορεί να προσφύγει στον Ε.Ο.Μ. που τον 
παραπέµπει σε άλλη µεταµοσχευτική µονάδα, η οποία αποφαίνεται τελικά σε 
συνεργασία µε το θεράποντα ιατρό του. 
3. Η κατανοµή των µοσχευµάτων στους υποψήφιους λήπτες του Εθνικού 
Μητρώου διενεργείται αναλόγως µε το όργανο που µεταµοσχεύεται και µε βάση 
κριτήρια όπως η οµάδα αίµατος, η ιστοσυµβατότητα, το ιατρικώς πιστοποιούµενο 
επείγον της επέµβασης, ο χρόνος αναµονής, η ηλικία, το σωµατικό βάρος, η εγγύτητα 
του τόπου λήψης του µοσχεύµατος προς τον τόπο µεταµόσχευσης. Η σηµασία των 
παραπάνω, καθώς και κάθε άλλου κριτηρίου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού 
Υγείας και Πρόνοιας µετά από πρόταση του Ε.Ο.Μ.. Αν τα κριτήρια είναι ισοδύναµα, 
προηγούνται τα πρόσωπα που έχουν δηλώσει, πριν παρουσιασθεί γι' αυτά η ανάγκη 
της µεταµόσχευσης, τη συναίνεσή τους για την αφαίρεση των οργάνων τους ύστερα 
από το θάνατό τους. 
 
Άρθρο 8: Μητρώο και Αρχείο 
Στον Ε.Ο.Μ. τηρούνται µητρώα δωρητών, κατά όργανο και ιστό, καθώς και αρχείο 
εκείνων από τους οποίους έχουν ληφθεί όργανα και ιστοί για µεταµόσχευση. 
 
Άρθρο 9: Ευαίσθητα δεδοµένα 
Το Εθνικό Μητρώο µε τους λήπτες και τα Αρχεία των ∆ωρητών περιέχουν ευαίσθητα 
δεδοµένα, κατά την έννοια του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α'). 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΖΩΝΤΑ ∆ΟΤΗ 

 
Άρθρο 10: Προϋποθέσεις και διαδικασία 
1. Η αφαίρεση ιστών και οργάνων από ζώντα δότη µε σκοπό τη µεταµόσχευση 
διενεργείται αποκλειστικά προς το θεραπευτικό όφελος του λήπτη, εφόσον δεν 
διατίθενται ιστοί και όργανα, µέχρι τη στιγµή της διενέργειας λήψης του οργάνου, 
από αποβιώσαντα πρόσωπα, δεν υφίσταται άλλη εναλλακτική θεραπευτική µέθοδος 



ανάλογης αποτελεσµατικότητας και δεν συνεπάγεται προφανή σοβαρό κίνδυνο για τη 
ζωή ή την υγεία του δότη. 
2. Η αφαίρεση ιστών και οργάνων από ζώντα δότη επιτρέπεται µόνον όταν 
πρόκειται να γίνει µεταµόσχευση στο σύζυγο του δότη ή σε συγγενή µέχρι και το 
δεύτερο βαθµό εξ αίµατος, σε ευθεία ή πλάγια γραµµή. Ο περιορισµός δεν ισχύει στη 
µεταµόσχευση µυελού των οστών. 
3. Η αφαίρεση γίνεται από ενήλικο πρόσωπο. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η 
αφαίρεση µυελού των οστών και από ανήλικο δότη, όταν πρόκειται για 
µεταµόσχευση σε αδελφό ή αδελφή του, εφόσον υπάρχει µεταξύ τους 
ιστοσυµβατότητα, η αφαίρεση είναι αναγκαία για τη ζωή του λήπτη, δεν υπάρχει 
άλλος διαθέσιµος ιστοσυµβατός δότης, ο οποίος να έχει τη δικαιοπρακτική ικανότητα 
να παράσχει έγκυρα τη συναίνεσή του στη µεταµόσχευση, και συναινούν σε αυτή και 
οι δύο γονείς, έστω και αν µόνο ο ένας έχει την επιµέλεια του ανήλικου τέκνου. Αν 
δεν υπάρχουν γονείς ή αν και οι δύο έχουν εκπέσει από τη γονική µέριµνα, η 
συναίνεση παρέχεται από τον επίτροπο, ύστερα από απόφαση του εποπτικού 
συµβουλίου. Ο ανήλικος, που έχει συµπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας του, 
συναινεί και αυτός στην αφαίρεση. Οι συναινέσεις παρέχονται κατά τον τρόπο που 
προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού. 
4. Η αφαίρεση ιστών και οργάνων από ζώντα δότη µε σκοπό τη µεταµόσχευση 
είναι δυνατή µόνον εφόσον ο δότης δεν τελεί σε πλήρη στερητική δικαστική 
συµπαράσταση, έχει την ικανότητα συναίνεσης και δηλώνει ελευθέρως την προς 
τούτο συναίνεσή του, αφού προηγουµένως ενηµερωθεί για το σκοπό, τη φύση και 
τους ενδεχόµενους κινδύνους της επέµβασης. 
5. Η συναίνεση παρέχεται µε έναν από τους εξής τρόπους: 
  α) µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, 
  β) µε έγγραφο στο οποίο βεβαιώνεται από την Αστυνοµική Αρχή η 
γνησιότητα της υπογραφής του δότη, 
  γ) µε προφορική δήλωση, που καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο 
τηρείται στο νοσηλευτικό ίδρυµα, όπου θα γίνει η µεταµόσχευση. Κατά τη δήλωση 
παρίστανται δύο µάρτυρες, οι οποίοι και συνυπογράφουν µε το δότη τη σχετική 
καταχώριση της συναίνεσης στο ειδικό βιβλίο. 
6. Η συναίνεση του δότη είναι ελευθέρως ανακλητή, έως τη στιγµή κατά την 
οποία αρχίζει η διαδικασία της αφαίρεσης. Η ανάκληση γίνεται µε οποιονδήποτε 
τρόπο. 
7. Όλα τα σχετικά µε τη µεταµόσχευση στοιχεία διαβιβάζονται στον Ε.Ο.Μ., 
όπου και φυλάσσονται σε ειδικό αρχείο. 
 
Άρθρο 11: Αποζηµίωση 
1. Σε περίπτωση αναπηρίας ή θανάτου του δότη ή υποψήφιου δότη εξαιτίας 
επιπλοκών από την αφαίρεση ή τις σχετικές προκαταρκτικές εξετάσεις καταβάλλεται 
αποζηµίωση από το ∆ηµόσιο, πέραν των παροχών των ασφαλιστικών οργανισµών 
στον ίδιο ή στους δικαιούχους διατροφής από αυτόν. 
2. Η αποζηµίωση καταβάλλεται από τις ειδικές πιστώσεις του Προϋπολογισµού 
του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, που προβλέπονται στο άρθρο 3 του νόµου 
αυτού. 
 
 
 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΝΕΚΡΟ ∆ΟΤΗ 

 
Άρθρο 12: Προϋποθέσεις και διαδικασία 
1. Η αφαίρεση ιστών και οργάνων από νεκρό δότη µε σκοπό τη µεταµόσχευση 
επιτρέπεται µόνο για θεραπευτικούς σκοπούς. Η αφαίρεση διενεργείται µετά την 
επέλευση του θανάτου, έστω και αν οι λειτουργίες ορισµένων οργάνων διατηρούνται 
µε τεχνητά µέσα. 
2. Η αφαίρεση διενεργείται εφόσον ο δυνητικός δότης είχε εγγράφως συναινέσει 
σε αυτήν. Η αφαίρεση αποκλείεται αν είχε εγγράφως εκφράσει την άρνησή του. 
3. Σε κάθε γενική απογραφή πληθυσµού, κάθε ενήλικος απογραφόµενος ατοµικά 
καλείται να δηλώσει εγγράφως, σε ειδικό έντυπο διαβιβαζόµενο στον Ε.Ο.Μ., αν 
συναινεί ή όχι στην αφαίρεση ιστών και οργάνων του σώµατός του για µεταµόσχευση 
µετά το θάνατό του. Εφόσον παρόµοια δήλωση δεν έχει ήδη γίνει, οι δήµοι και τα 
ασφαλιστικά ταµεία µπορούν να φροντίζουν για τη λήψη των σχετικών δηλώσεων 
από τους δηµότες η τους ασφαλισµένους τους. 
4. Αν ο δυνητικός δότης δεν είχε εκφράσει τη συναίνεσή του ή την άρνησή του, 
η αφαίρεση διενεργείται εφόσον δεν αντιτίθεται σε αυτήν ο σύζυγος, τα ενήλικα 
τέκνα, οι γονείς ή τα αδέρφια του. 
5. Η συναίνεση ή η άρνηση είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητή. Η συναίνεση ή η 
άρνηση παρέχεται από ενήλικο πρόσωπο που δεν τελεί υπό πλήρη στερητική 
συµπαράσταση και που είναι σε θέση να εκφράσει ελεύθερα τη βούλησή του. 
6. Όταν ο θεράπων ιατρός διαγνώσει νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους και 
εφόσον οι λειτουργίες ορισµένων οργάνων διατηρούνται µε τεχνητά µέσα, 
υποχρεούται να προβεί από κοινού µε έναν αναισθησιολόγο και ένα νευρολόγο ή 
νευροχειρουργό στη σύνταξη του σχετικού πιστοποιητικού θανάτου. Στην 
πιστοποίηση του θανάτου δεν συµµετέχει ιατρός που ανήκει στη µεταµοσχευτική 
οµάδα. Ο θεράπων ιατρός υποχρεούται να ενηµερώσει αµέσως τις Υπηρεσίες του 
Ε.Ο.Μ. και σε συνεργασία µε αυτές ενηµερώνει τον σύζυγο ή τους συγγενείς για το 
θάνατο, καθώς και για τη δυνατότητα δωρεάς ιστών και οργάνων µε σκοπό τη 
µεταµόσχευση, για να εκφράσουν την κατά την παρ. 4 συναίνεση ή άρνησή τους, αν 
ο δυνητικός δότης δεν είχε εγγράφως συναινέσει ή αποκλείσει τη µεταµόσχευση. 
Μόνο αν πρόκειται να γίνει µεταµόσχευση συνεχίζεται η τεχνητή υποστήριξη. 
7. Η αφαίρεση ιστών και οργάνων από νεκρό δότη γίνεται µε τον προσήκοντα 
σεβασµό στο σώµα του νεκρού, εκεί όπου βρίσκεται ο δότης και κάτω από 
κατάλληλες συνθήκες. Η επέµβαση για τη λήψη µοσχεύµατος προηγείται άλλων 
επεµβάσεων που δεν έχουν επείγοντα χαρακτήρα. 
8. Αµέσως µετά το θάνατό τους, οι δυνητικοί δότες, που είχαν δώσει τη 
συναίνεσή τους για την αφαίρεση ιστών και οργάνων µετά το θάνατό τους, 
καταχωρούνται σε κατάλογο που συντάσσει ο Ε.Ο.Μ. 
 
Άρθρο 13: Τήρηση ανωνυµίας 
Η ταυτότητα του νεκρού δότη δεν αποκαλύπτεται στο λήπτη και στην οικογένειά του. 
∆εν αποκαλύπτεται επίσης η ταυτότητα του λήπτη στην οικογένεια του νεκρού δότη. 
 
Άρθρο 14: ∆ωρεά προς ορισµένο πρόσωπο 
Η δωρεά ιστών και οργάνων για µετά το θάνατο του δότη δεν επιτρέπεται να γίνεται 
προς ορισµένο λήπτη. Υπόδειξη του λήπτη από το δωρητή σώµατος ή οργάνων δεν 
λαµβάνεται υπόψη, αλλά ακολουθείται η καθορισµένη σειρά προτεραιότητας. 
 



 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆' 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ 
 
 

Άρθρο 15: Επωνυµία – Έδρα – Σκοπός 
1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία "Εθνικός 
Οργανισµός Μεταµοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.)" και έδρα την Αθήνα, το οποίο τελεί υπό την 
εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 
2. Σκοπός του Ε.Ο.Μ. είναι η υποβοήθηση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 
για τη χάραξη εθνικής πολιτικής στον τοµέα των µεταµοσχεύσεων. 
3. Για την εκπλήρωση του σκοπού του, ο Ε.Ο.Μ. µεταξύ άλλων: 
  α. Εισηγείται τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των 
µεταµοσχεύσεων, καθώς και κώδικα δεοντολογίας για τη λειτουργία των Μονάδων 
Μεταµοσχεύσεων και των Τραπεζών Ιστών προς Μεταµόσχευση. 
  β. Οργανώνει και συντονίζει σε τοπικό, κρατικό και διακρατικό επίπεδο τη 
διακίνηση µοσχευµάτων, στα οποία συµπεριλαµβάνεται ο µυελός των οστών. 
  γ. Καταγράφει τους δωρητές ιστών και οργάνων, δυνητικούς δότες και 
υποψήφιους λήπτες οργάνων. 
  δ. Προτείνει στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας τη χορήγηση άδειας για την 
ίδρυση Μονάδας Μεταµόσχευσης ή Τράπεζας Ιστών προς Μεταµόσχευση. 
  ε. Προβαίνει σε ετήσια εκτίµηση και αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας και 
των αποτελεσµάτων των Μονάδων Μεταµοσχεύσεων και υποβάλλει έκθεση στο 
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. 
  στ. Συνεργάζεται µε αντίστοιχους οργανισµούς και µεταµοσχευτικά κέντρα 
της αλλοδαπής για την προµήθεια και ανταλλαγή µοσχευµάτων. 
  ζ. Μεριµνά για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ληπτών, των ζώντων 
δοτών και των συγγενών των δοτών. 
  η. Επιδιώκει µε κάθε πρόσφορο τρόπο και ιδίως µε την οργάνωση κατάλληλης 
ενηµέρωσης και πληροφόρησης του κοινού, την αύξηση του αριθµού των 
προοριζόµενων για µεταµόσχευση οργάνων. 
 
Άρθρο 16: ∆ιοίκηση 
1. Ο Ε.Ο.Μ. διοικείται από εντεκαµελές (11) διοικητικό συµβούλιο, που 
αποτελείται από: 
  α. έναν Καθηγητή Ιατρικής Σχολής µε ειδικότητα σε γνωστικό αντικείµενο 
συναφές προς τη µεταµόσχευση, 
  β. ένα ∆ιευθυντή Μεταµοσχευτικού Κέντρου Μυελού των Οστών, 
προτεινόµενο από το Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας, 
  γ. ένα ∆ιευθυντή Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Νοσηλευτικού Ιδρύµατος, 
που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, 
  δ. ένα ∆ιευθυντή Μεταµοσχευτικού Κέντρου Συµπαγών Οργάνων, 
νοσηλευτικού ιδρύµατος εποπτευόµενου από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, 
  ε. ένα ∆ιευθυντή Κέντρου Ιστοσυµβατότητας, το οποίο ασχολείται µε τις 
µεταµοσχεύσεις, 
  στ. έναν Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή Νοµικού Τµήµατος Α.Ε.Ι., 
  ζ. έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), 
  η. έναν ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, 
  θ. έναν εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος, 



  ι. ένα λήπτη ή υποψήφιο λήπτη µοσχεύµατος ιστών ή οργάνων, που ορίζεται 
από την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες, 

ια. έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Συνδέσµου ∆ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών - 
Νοσηλευτών Ελλάδος. 
2. Ο Πρόεδρος, τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του Ε.Ο.Μ., καθώς και οι 
αναπληρωτές τους διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. 
3. Η θητεία του Προέδρου και των µελών του διοικητικού συµβουλίου του 
Ε.Ο.Μ. είναι τριετής. 
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Οικονοµικών 
καθορίζεται η αποζηµίωση του Προέδρου και των µελών του διοικητικού 
συµβουλίου. 
 
Άρθρο 17: Πόροι 
Πόροι του Ε.Ο.Μ. είναι: 
  α) Πάγια ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 
  β) ∆ωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες και κάθε είδους χορηγίες από τρίτους. 
 
Άρθρο 18: Προσωπικό 
1. Συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού µε σύµβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας πέντε (5) ετών, που µπορεί να ανανεώνεται. Η 
πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 
28/Α') και µέχρι την πλήρωση µπορεί να καλύπτονται οι ανάγκες µε διάθεση ή 
απόσπαση ειδικών επιστηµόνων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ή των 
Οργανισµών που εποπτεύει. Τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού αυτού 
καθορίζονται στον Κανονισµό του Οργανισµού. 
2. Συνιστώνται δεκαπέντε (15) θέσεις Συντονιστών Μεταµοσχεύσεων, 
γραµµατειακής, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης του Οργανισµού, τις οποίες 
καλύπτει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α'). Μέχρι τη συµπλήρωση αυτών των θέσεων, 
οι ανάγκες του Οργανισµού µπορούν να καλύπτονται από το στελεχιακό δυναµικό 
του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 
3. Για την πρόσληψη προσωπικού στις θέσεις των προηγούµενων παραγράφων 
προσόντα διορισµού ορίζονται: 
  α. για τις θέσεις της παρ. 1, τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 25 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α'), 
  β. για τις θέσεις της παρ. 2 τα κατά περίπτωση κλάδου ή ειδικότητας 
προβλεπόµενα από το π.δ. 194/1998, όπως αυτό ισχύει. 
Η αµοιβή του προσωπικού αυτού γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2470/1997 
(ΦΕΚ 40/Α'). 
 
Άρθρο 19: Οργανισµός – Εσωτερικός Κανονισµός 
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών και Υγείας και 
Πρόνοιας καταρτίζεται ο Κανονισµός λειτουργίας του Ε.Ο.Μ., ο οποίος ρυθµίζει την 
οργάνωση και τη διάρθρωση των υπηρεσιών του, την κατανοµή των αρµοδιοτήτων 
του προσωπικού, τον ορισµό επιτροπής δεοντολογίας ή άλλων επιστηµονικών 
επιτροπών, τον έλεγχο διαχείρισης, την υπηρεσιακή κατάσταση και τον πειθαρχικό 
έλεγχο του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. 
 



 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
 

Άρθρο 20 
1. Όποιος µε πρόθεση παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 10 και 12 του νόµου 
αυτού τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ένα (1) έτος και µε χρηµατική ποινή 
τουλάχιστον δύο εκατοµµυρίων (2.000.000) δραχµών. 
2. Όποιος δίνει από το σώµα του µοσχεύµατα τιµωρείται, εάν συµφώνησε ή 
έλαβε οποιοδήποτε αντάλλαγµα γι' αυτόν το σκοπό, µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον 
δύο εκατοµµυρίων (2.000.000) δραχµών. 
3. Όποιος προσφέρεται δηµόσια να δώσει από το σώµα του µοσχεύµατα µε 
οποιοδήποτε αντάλλαγµα τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών και 
µε χρηµατική ποινή. 
4. Όποιος συµφωνεί ή λαµβάνει οποιοδήποτε αντάλλαγµα για να µεσολαβήσει 
σε αφαίρεση ιστών και οργάνων άλλου για µεταµόσχευση, τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) 
δραχµών. 
5. Όποιος λαµβάνει ή προσφέρεται να λάβει µε οποιοδήποτε αντάλλαγµα ιστούς 
και όργανα ανθρώπινης προέλευσης τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) 
µηνών και χρηµατική ποινή. Εάν σκοπός της απόκτησης των µοσχευµάτων είναι η 
µεταπώληση, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και χρηµατική ποινή 
δέκα εκατοµµυρίων(10.000.000) δραχµών. 
6. Όποιος χρησιµοποιεί ιστό ή όργανο για µεταµόσχευση σε λήπτη άλλον από τα 
οριζόµενα στο άρθρο 10 πρόσωπα, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) 
µηνών και χρηµατική ποινή πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών. 
7. Όποιος καθ' οιονδήποτε τρόπο παρακωλύει παρανόµως την αφαίρεση 
µοσχεύµατος, τη φύλαξη, µεταφορά, διατήρηση και τελική εµφύτευση µε 
αποτέλεσµα τη µη αξιοποίησή του τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) 
έτους και µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον δύο εκατοµµυρίων (2.000.000) δραχµών. 
8. Οι ποινές για τις πράξεις που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 έως 7 του 
άρθρου αυτού, επιβάλλονται εφόσον δεν τιµωρούνται βαρύτερα µε άλλη ποινική 
διάταξη. Εάν οι πράξεις που προβλέπονται από τις παραγράφους 1, 2, 4, 5 και 6 του 
παρόντος άρθρου τελούνται κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια τιµωρούνται µε 
κάθειρξη. 
9. Τα ανωτέρω ποσά χρηµατικών ποινών αποτελούν έσοδα του ∆ηµοσίου και 
εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί δηµοσίων εσόδων. 
 
………………………………………………………………………………………… 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
 
Άρθρο 28: Συνέχιση λειτουργίας Μεταµοσχευτικών Μονάδων ιστών και 
οργάνων και Τραπεζών Ιστών 
1. Οι Μεταµοσχευτικές Μονάδες ιστών και οργάνων και οι Τράπεζες Ιστών προς 
µεταµόσχευση που λειτουργούν κατά τη δηµοσίευση αυτού του νόµου υποχρεούνται 
να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας τους, µέσα σε έξι (6) µήνες 



από τη δηµοσίευσή του, µετά τη χορήγηση της οποίας λειτουργούν υπό τους όρους 
των άρθρων 4 και 6. 
2. Έως την έκδοση του κανονισµού λειτουργίας του Ε.Ο.Μ. τα όργανα και οι 
υπηρεσίες, των οποίων το αντικείµενο καταργείται µε το άρθρο 30, διατηρούν τις 
αρµοδιότητές τους. 
………………………………………………………………………………………… 
 
Άρθρο 30: Καταργούµενες διατάξεις 
Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού καταργούνται: 
1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του Ν.∆. 67/1968 (ΦΕΚ 303/Α'). 
2. Ο Ν. 1383/1983 (ΦΕΚ 106/Α') "Αφαιρέσεις και Μεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων 
ιστών και οργάνων". 
3. Τα άρθρα 130 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α') και 8 του Ν. 2193/1994 (ΦΕΚ 
34/Α') "Σύσταση και ανασύνθεση του Εθνικού Συµβουλίου Μεταµοσχεύσεων". 
4. Η µε αριθµό Α2γ/1468/6.3.85 υπουργική απόφαση "Σύσταση Υπηρεσίας 
Συντονισµού και Ελέγχου Προγράµµατος Τελικού Σταδίου Χρόνιας Νεφρικής 
Ανεπάρκειας και Μεταµοσχεύσεων", όπως έχει τροποποιηθεί, µόνο σε ό,τι αφορά τον 
τοµέα των µεταµοσχεύσεων. 
5. Οι κανονιστικές υπουργικές αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί µε βάση το Ν. 
1383/1983 (ΦΕΚ 106/Α') εξακολουθούν να ισχύουν µέχρις ότου εκδοθούν οι 
προβλεπόµενες από το νόµο αυτόν σχετικές αποφάσεις, εφόσον δεν αντίκεινται στο 
περιεχόµενό του. 
 
Άρθρο 34: Έναρξη ισχύος 
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και 
την εκτέλεσή του ως Νόµου του Κράτους. 
 

Αθήνα, 26 Αυγούστου 1999 


