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Απόσπασμα από το πρακτικό της 30ης Τακτικής συνεδρίασης έτους 2015 του
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση των υπ' αρ. 3161/2008 και
1368/2010  ΑΔΣ  που  αφορούν  στον  Κανονισμό  λειτουργίας  των
Δημοτικών Κοιμητηρίων.

Σήμερα  στις 21 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα  Δευτέρα και  ώρα  14:00  το  Δημοτικό
Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από
έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  προς  όλους  τους  Συμβούλους,  που
επιδόθηκε στις 16-12-2015 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 του Ν.
3852/2010. 

Από τα 49 μέλη ήταν:

   Παρόντες: 42

1. Παναγιώτης Αβραμόπουλος
2. Δημήτριος Κούβελας
3. Γλυκερία Καλφακάκου
4. Γεώργιος Αβαρλής
5. Στυλιανή Αβραμίδου
6. Μαρία Αγαθαγγελίδου 
7. Άννα Αγγελίδου – Πολυχρονιάδου
8. Αλέξανδρος Άγιος
9. Σωτηρία Αδαμίδου – Γκιουλέκα
10. Μαρία Ακριτίδου-Γιαννουλοπούλου
11. Γεώργιος Αρβανίτης
12. Σοφία Ασλανίδου
13. Καλυψώ Γούλα
14. Στέφανος Γωγάκος
15. Ιωάννης Δελής
16. Γεώργιος Δημαρέλος
17. Σωκράτης Δημητριάδης
18. Λάζαρος Ζαχαριάδης
19. Νικόλαος Ζεϊμπέκης
20. Κωνσταντίνος Ζέρβας
21. Ελένη – Άννα Ιωαννίδου

22. Στέλιος Κανάκης
23. Χασδάι Καπόν
24. Ελευθέριος Κιοσέογλου
25. Ανδρέας Κουράκης
26. Εφραίμ Κυριζίδης
27. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης
28. Πέτρος Λεκάκης
29. Στυλιανός Λιακόπουλος
30. Μαγδαληνή Λιάκου
31. Αθανάσιος-Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης
32. Ευστάθιος Παντελίδης
33. Αθανάσιος Παπαναστασίου
34. Αθανάσιος Παππάς
35. Μαρία Πασχαλίδου
36. Σπύρος Πέγκας
37. Γεώργιος Ρακκάς
38. Γεωργία Ρανέλλα
39. Δημήτριος Ράπτης
40. Αναστάσιος Τελίδης
41. Νικόλαος Φωτίου
42. Έλλη (Ελένη) Χρυσίδου
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Απόντες: 7

1. Κωνσταντίνα - Ευριδίκη Ασλανίδου
2. Simon Bensasson – Chimchi
3. Σταύρος Καλαφάτης
4. Αρτέμιος Ματθαιόπουλος

5. Χρήστος Παπαστεργίου
6. Αρμόδιος Στεργίου
7. Στεφανία Τανιμανίδου

Από τους 6 Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας:

Παρόντες: 4

1. Μαρία Λαζαρίδου (Β' Δημοτική Κοινότητα)
2. Ελισσάβετ Καλαϊτζίδου (Γ' Δημοτική Κοινότητα)
3. Κωνσταντίνος Τσιαπακίδης (Δ' Δημοτική Κοινότητα)
4. Αργυρή Κουράκη (Ε' Δημοτική Κοινότητα)

Απόντες: 2

1. Ελένη Χοντολίδου (Α' Δημοτική Κοινότητα)
2. Παναγιώτα Μπαχτσεβάνα (Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας)

Μετά  τη  διαπίστωση απαρτίας,  ο  Πρόεδρος κήρυξε  την  έναρξη της  Συνεδρίασης
στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μπουτάρης, σύμφωνα
με το αρθ. 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Απούσης της Γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γλυκερίας Καλφακάκου,  ο
Πρόεδρος,  για  τη  θέση  του  Γραμματέως,  πρότεινε  τη Δημοτική  Σύμβουλο  της
ελάσσονος  αντιπολίτευσης  κα  Μαρία  Αγαθαγγελίδου  και  η  πρότασή  του  έγινε
ομόφωνα αποδεκτή από το Σώμα.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του
Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου κ. Έλσα Ζησοπούλου και
από την υπάλληλο του ανωτέρω τμήματος κ. Αικατερίνη Κατράνα
Αριθμός θέματος Ημερήσιας Διάταξης: 65  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το υπ’ αρ. 65 θέμα Ημερήσιας
Διάταξης  «Τροποποίηση των υπ' αρ. 3161/2008 και 1368/2010 ΑΔΣ που αφορούν
στον Κανονισμό λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων»  αναφερόμενος στην υπ’
αρ.  2094/15-12-2015 Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  και  1)  στην  υπ'  αρ.
98782/4048/2015  εισήγηση Αυτοτελούς Τμ.  Διαχείρισης Κοιμητηρίων,  η οποία
έχε ως εξής:

Σχετικά με το θέμα γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι κύριος, διοικεί και διαχειρίζεται τα Κοιμητήρια

«ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ  ΤΟΥ  ΚΥΡΙΟΥ»,  «ΑΓΙΟΥ  ΠΑΥΛΟΥ  –  ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ»,
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ» και «ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Α.Ν. 582/1968 (ΦΕΚ τ.Α’
225  /  28-09-1968),   <<1.  Τα  δικαιώματα  ταφής  και  η  εν  γένει  λειτουργία  των
δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων ρυθμίζονται δια κανονισμού ψηφιζόμενου υπό
του  δημοτικού  ή  κοινοτικού  συμβουλίου,  κατά  τας  περί  αυτών  ισχύουσας  ειδικές
διατάξεις >>.. 

Σε εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, η λειτουργία των Κοιμητηρίων ευθύνης
του  Δήμου  Θεσσαλονίκης  διέπεται  από  τον  ισχύοντα  Κανονισμό  Λειτουργίας
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Δημοτικών Κοιμητηρίων,  (σχετ.  οι  υπ’  αριθμ.  3161/2008 & 1368/2010 Αποφάσεις
Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης).

Από  το  χρόνο  έκδοσης  του  ανωτέρω  Κανονισμού  Λειτουργίας  και  μέχρι
σήμερα έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές σε θέματα που άπτονται της εύρυθμης
λειτουργίας  των  Κοιμητηρίων,  της  ανάγκης  εκσυγχρονισμού  και  βελτίωσης  των
παρεχόμενων υπηρεσιών, των αλλαγών στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον
αλλά  και  των  αλλαγών  που  επέφερε  ο  Ν.  3719/2008  (ΦΕΚ  τ.Α’  241/2008)
«Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις».

Σε  εφαρμογή  των  ανωτέρω  αλλαγών,  η  υπηρεσία  κατήρτισε  σχέδιο
τροποποίησης του  ισχύοντος  Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων,  ο
οποίος  ελέγχθηκε  και  εγκρίθηκε  ως  προς  τη  νομιμότητα  του  από  τη  Διεύθυνση
Νομικής Υποστήριξης του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2)  στην  υπ'  αρ.  98829/4049/2015 αιτιολογική  έκθεση  του  Αυτοτελούς  Τμ.
Διαχείρισης Κοιμητηρίων η οποία έχει ως εξής:

Σχετικά με το θέμα γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι κύριος, διοικεί και διαχειρίζεται τα Κοιμητήρια

«ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ  ΤΟΥ  ΚΥΡΙΟΥ»,  «ΑΓΙΟΥ  ΠΑΥΛΟΥ  –  ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ»,
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ» και «ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Α.Ν. 582/1968 (ΦΕΚ τ.Α’
225  /  28-09-1968),   <<1.  Τα  δικαιώματα  ταφής  και  η  εν  γένει  λειτουργία  των
δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων ρυθμίζονται δια κανονισμού ψηφιζόμενου υπό
του  δημοτικού  ή  κοινοτικού  συμβουλίου,  κατά  τας  περί  αυτών  ισχύουσας  ειδικές
διατάξεις >>.. 

Σε εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, η λειτουργία των Κοιμητηρίων ευθύνης
του  Δήμου  Θεσσαλονίκης  διέπεται  από  τον  ισχύοντα  Κανονισμό  Λειτουργίας
Δημοτικών Κοιμητηρίων,  (σχετ.  οι  υπ’  αριθμ.  3161/2008 & 1368/2010 Αποφάσεις
Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης).

Από  το  χρόνο  έκδοσης  του  ανωτέρω  Κανονισμού  Λειτουργίας  και  μέχρι
σήμερα έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές σε θέματα που άπτονται της εύρυθμης
λειτουργίας   των  Κοιμητηρίων,  της  ανάγκης  εκσυγχρονισμού  και  βελτίωσης  των
παρεχόμενων υπηρεσιών, των αλλαγών στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον
των αλλαγών που επέφερε ο Ν. 3719/2008  (ΦΕΚ τ.Α’ 241/2008) «Μεταρρυθμίσεις
για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις»,  αλλά και ζητήματα
συμμόρφωσης  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης  με  τις  κατευθυντήριες  γραμμές  που
ορίζονται  τόσο  από  υπερκείμενες  (Υπουργείο  Εσωτερικών)  όσο  και  ανεξάρτητες
αρχές (Συνήγορος του Πολίτη).

Σε  εφαρμογή  των  ανωτέρω  αλλαγών,  η  υπηρεσία  μας  κατήρτισε  σχέδιο
τροποποίησης του  ισχύοντος  Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων,  ο
οποίος  ελέγχθηκε  και  εγκρίθηκε  ως προς τη  νομιμότητα  του από τη  Διεύθυνση
Νομικής  Υποστήριξης  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης  και  το  οποίο  περιγράφεται  ως
ακολούθως: 

Άρθρο 1
Το παρόν άρθρο περιγράφει το νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία

των Δημοτικών Κοιμητηρίων. 

Άρθρο 2
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθορίζονται από το άρθρο 3 παρ. 1 & 2

του  Α.Ν.  582/1968, «Περί  δημοτικών  και  κοινοτικών  κοιμητηρίων»  (ΦΕΚ  τ.Α’
225/1968).

Άρθρο 3
Στο  παρόν  άρθρο  περιγράφονται  τα  Κοιμητήρια  ευθύνης  του  Δήμου

Θεσσαλονίκης.  Η σημαντικότερη αλλαγή που επέρχεται σε σχέση με τον υφιστάμενο
Κανονισμό  λειτουργίας,  αφορά  στην  αναστολή  διενέργειας  ενταφιασμών  τριετούς
διάρκειας  στο  Κοιμητήριο  «ΑΓΙΟΥ  ΠΑΥΛΟΥ  –  ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ»,  λόγω  έλλειψης
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θέσεων ταφής, κορεσμού χωνευτηρίου και εδάφους.  Η χρήση των οικογενειακών
τάφων και του οστεοφυλακίου  στο ε λόγω Κοιμητήριο παραμένει ως έχει.

Άρθρο 4
Στο  παρόν  άρθρο  καθορίζονται  ζητήματα  σχετικά  με  τη  ρυμοτομία  του

Κοιμητηρίου  «ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ  ΤΟΥ  ΚΥΡΙΟΥ».   Ειδικότερα  χωροθετούνται  και
προσδιορίζονται ανά κατηγορία οι ταφώνες τριετούς ταφής και οι οικογενειακοί τάφοι,
οι ταφώνες νηπίων και αζήτητων θανόντων, καθώς και ο ταφώνας προσώπων που
αποβιώνουν  από  λοιμώδη  νοσήματα  που  υπάγονται  στο  Διεθνή  Υγειονομικό
Κανονισμό.

Άρθρο 5
Στο  παρόν  άρθρο  καθορίζονται  ζητήματα  σχετικά  με  τον  ενταφιασμό

θανόντων.  Η  σημαντικότερη  αλλαγή  που  τίθεται  στο  παρόν  άρθρο,  αφορά  στην
αυστηροποίηση  της  διαδικασίας  δήλωσης  των  ενταφιασμών  που  γίνεται  από  τα
γραφεία τελετών, καθώς μαζί με την άδεια ταφής θα προσκομίζονται τα ακόλουθα
δικαιολογητικά: 

α. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
β. Έντυπη φόρμα με τα στοιχεία του θανόντος καθώς και τα πλήρη

στοιχεία του προσώπου που εμφανίζεται ως ενδιαφερόμενος έναντι της υπηρεσίας.
γ.  Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986  για  την  ακρίβεια  των

στοιχείων. Ο υπογράφων τη δήλωση υπόκειται στις συνέπειες του Νόμου. 
Η ανωτέρω διαδικασία κρίνεται απαραίτητη για να περιοριστούν στο ελάχιστο

τυχόν  λάθη  που  δύνανται  να  προκύψουν  κατά  την  τηλεφωνική  μετάδοση  των
στοιχείων τόσο  των θανόντων  όσο και  των  προσώπων που παρουσιάζονται  ως
«οφειλέτες» ή «πλησιέστεροι συγγενείς» στην υπηρεσία.

Άρθρο 6
Με το παρόν άρθρο κωδικοποιούνται διαδικασίες σχετικές με τη διαδικασία

δήλωσης  των  κηδειών,  καθώς  και  με  τα  πρόσωπα  (φυσικά  ή  νομικά)  που
νομιμοποιούνται  να τελέσουν ενταφιασμούς στα Κοιμητήρια «ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ
ΚΥΡΙΟΥ».  Οι αλλαγές που εισάγονται με το παρόν άρθρο είναι οι κάτωθι:

α. Καθορίζεται  η 09:30 της  ημέρας ενταφιασμού ως καταληκτική ώρα
τηλεφωνικής δήλωσης κηδειών από τα γραφεία κηδειών. 

β. Δημιουργείται  μητρώο  γραφείων  τελετών  και  τάσσεται  προθεσμία
ενός (1)  έτους από την έκδοση του παρόντος κανονισμού για την υπαγωγή των
υφιστάμενων γραφείων τελετών στο μητρώο του Δήμου.  Η υπαγωγή των γραφείων
τελετών  στο  μητρώο  συνιστά  προϋπόθεση  για  τη  διενέργεια  ενταφιασμών  στα
Κοιμητήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης.  Η παρούσα ρύθμιση εισάγεται προκειμένου
να αποφευχθεί το φαινόμενο τέλεσης ενταφιασμών από γραφεία που δεν πληρούν
τους όρους λειτουργίας που τίθενται εκ του Νόμου. 

Άρθρο 7
Στο παρόν άρθρο καθορίζονται γενικές διατάξεις σχετικά με τη παραχώρηση

δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων στα κοιμητήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης,
σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 582/1968 (ΦΕΚ τ.Α’ 225 / 28-09-
1968).

Άρθρο 8
Στο  παρόν  άρθρο  καθορίζονται  τα  πρόσωπα  που  έχουν  δικαίωμα

ενταφιασμού σε οικογενειακούς τάφους, όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις
του άρθρου 3 του Α.Ν. 582/1968 (ΦΕΚ τ.Α’ 225 / 28-09-1968).  Η σημαντικότερη
καινοτομία  που  εισάγεται  στο  παρόν  άρθρο  είναι  η  αποδοχή  του  συμφώνου
συμβίωσης,  όπως  αυτό  καθορίζεται  από  τις  διατάξεις  του  Ν.  3719/2008,  ως
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αποδεκτού στοιχείου για τον ενταφιασμό προσώπων σε οικογενειακούς τάφους, που
επισύρει ανάλογα δικαιώματα με την τέλεση γάμου. 

Άρθρο 9
Με το  παρόν άρθρο καθορίζονται  τα  τέλη ενταφιασμού σε οικογενειακούς

τάφους για  πρόσωπα που δεν πληρούν τις  σχετικές προϋποθέσεις,  όπως αυτές
περιγράφονται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 582/1968 (ΦΕΚ τ.Α’ 225 / 28-09-1968).  Ο
καθορισμός των τελών γίνεται  σε εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω νόμου,
σύμφωνα με τις οποίες «…..Κατ’ εξαίρεσιν, δι’ απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου δύναται να επιτραπή η αναγνώρισις δικαιώματος ταφής εις οικογενειακόν
τάφον και προσώπων συνδεδεμένων μετά του αρχικού δικαιούχου και του συζύγου ή
της συζύγου αυτού……επί τη καταβολή ιδιαίτερου δικαιώματος ουχί ελάσσονος του
ημίσεως  του  απαιτούμενου  δια  την  παραχώρηση  δικαιώματος  συστάσεως
οικογενειακού τάφου.». 

Άρθρο 10
Στο παρόν άρθρο καθορίζονται οι διαδικασίες αναζήτησης λοιπών συγγενών

των αρχικών δικαιούχων χρήσης εκάστου  οικογενειακού τάφου,  στην  περίπτωση
κατά την οποία έχουν εκλείψει οι δικαιούχοι ταφής, όπως αυτοί περιγράφονται στο
άρθρο  8  του  παρόντος  Κανονισμού.   Στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  δεν
παρουσιαστούν λοιποί συγγενείς εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) ετών από τον
χρόνο  τέλεσης  του  τελευταίου  ενταφιασμού,  ο  οικογενειακός  τάφος  περιέρχεται
αυτοδικαίως στο Δήμο. 

Άρθρο 11
Με το παρόν άρθρο καθορίζονται τα ακόλουθα: 
α) Η σειρά διαδοχής μεταξύ των λοιπών δικαιούχων των οικογενειακών

τάφων, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 10 του παρόντος Κανονισμού.
β) Η διαδικασία «τιμής ένεκεν» παραχώρησης οικογενειακών τάφων σε

δικαιούχους οι οποίοι πέθαναν χωρίς κατιόντες και προσέφεραν όσο βρίσκονταν εν
ζωή  εξαιρετικές  υπηρεσίες  στο  Δήμο  ή  είχαν  κοινωφελή  δράση  ή  εγκατέλειψαν
κληροδότημα ή δωρεά υπέρ του Δήμου  

γ) Η διαδικασία ανάκλησης οικογενειακών τάφων για τους οποίους δεν
έχουν  καταβληθεί  τα  τέλη  τριετίας  για  χρονικό  διάστημα  εννέα  (9)  ετών  (τρεις
τριετίες), καθώς και η διαδικασία οικειοθελούς αποποίησης οικογενειακού τάφου και
η απόδοση του στο Δήμο. 

Άρθρο 12
Στο  παρόν  άρθρο  καθορίζεται  η  διαδικασία  παραχώρησης  οικογενειακών

τάφων σε εξέχοντα πρόσωπα της πόλης της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε πρόσωπα
που διετέλεσαν Δήμαρχοι Θεσσαλονίκης.  Με το παρόν άρθρο προσδιορίζονται τα
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ταφής, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις
που απορρέουν από τη χρήση των ανωτέρω τάφων.

Άρθρο 13
Στο παρόν άρθρο καθορίζεται η διαδικασία ταφής «τιμής ένεκεν»  σε τάφους

τριετούς ταφής, για πρόσωπα τα οποία με τη δράση τους προσέφεραν σημαντικές
υπηρεσίες στο έθνος, στον Δήμο ή στην πόλη της Θεσσαλονίκης

Άρθρο 14
Με  το  παρόν  άρθρο  καθορίζονται  ζητήματα  σχετικά  με  τη  διαδικασία

ανακομιδής  των οστών θανόντων σε τάφους τριετούς  ταφής.   Οι  σημαντικότερες
αλλαγές που τίθενται με τον παρόντα κανονισμό είναι οι ακόλουθες:

α) Καθορίζεται επακριβώς για πρώτη φορά η διαδικασία ανακομιδής οστών,
ως  προς  τα  πρόσωπα που  έχουν  το  δικαίωμα  κατάθεσης  της  σχετικής  αίτησης
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(άρθρο 14 παρ. 4, ).  Η εισαγωγή της ανωτέρω διαδικασίας κρίνεται απαραίτητη,
προκειμένου να αποφεύγεται η ανάμιξη  της υπηρεσίας σε τυχόν ενδοοικογενειακές
διαφορές που δύνανται να προκύψουν κατά την ανωτέρω διαδικασία. 

β) Παρέχεται η δυνατότητα απόδοσης αντικειμένων και εγκαταστάσεων
που βρίσκονται  επί  των  τάφων στους  συγγενείς  εφ’  όσον  το  αιτηθούν  εγκαίρως
(άρθρο 14 παρ. 9, άρθρο 23 παρ. 1).  Η εν λόγω ρύθμιση εισάγεται σε εφαρμογή του
υπ' αριθμ. 199275/13012//2015 εγγράφου του «Συνηγόρου του Πολίτη», σύμφωνα
με το οποίο απαγορεύεται η εκποίηση υλικών που βρίσκονται επί των τάφων από
τους Ο.Τ.Α.

γ) Λαμβάνεται μέριμνα για τη διαχείριση της τέφρας θανόντων (άρθρο 14
παρ. 12-15), σε περίπτωση δημιουργίας αποτεφρωτηρίου.

δ) Θεσμοθετείται για πρώτη φορά η προσκόμιση βεβαίωσης αποδοχής
οστών από το Κοιμητήριο προορισμού (άρθρο 14 παρ. 15), ως προϋπόθεση για τη
μεταφορά οστών ή τέφρας σε άλλο Κοιμητήριο

Άρθρο 15
Στο  παρόν  άρθρο  καθορίζονται  θέματα  σχετικά  με  τη  διαδικασία

αυτεπάγγελτων  εκταφών  στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  δεν  προσέρχονται  οι
συγγενείς των θανόντων μετά τη λήξη  της υποχρεωτικής ταφής,  της ταφής τιμής
ένεκεν ή της παράτασης ταφής.  Περιγράφονται οι ενέργειες στις οποίες υποχρεούται
να  προβεί  η  υπηρεσία  για  την  αναζήτηση  των  συγγενών  πριν  προβεί  στην
αναγκαστική εκταφή, καθώς και τα τέλη που βεβαιώνονται σε βάρος του προσώπου
που  έχει  δηλωθεί  ως  «πλησιέστερος  συγγενής»  ή  «οφειλέτης»  σε  περίπτωση
τέλεσης αυτεπάγγελτης εκταφής. 

   Άρθρο 16
Με  το  παρόν  άρθρο  καθορίζονται  ζητήματα  σχετικά  με  τη  διαδικασία

παράτασης ταφής. Όπως και στο άρθρο 14, καθορίζονται με ακρίβεια τα πρόσωπα
που έχουν το δικαίωμα κατάθεσης της σχετικής αίτησης για την παράταση ταφής.
(άρθρο 16 παρ. 3).  

Άρθρο 17
Στο παρόν άρθρο  καθορίζονται θέματα σχετικά με τον ενταφιασμό εμβρύων,

βρεφών και νηπίων ηλικίας μέχρι πέντε (5) ετών στο Κοιμητήριο «ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ».  Επίσης προσδιορίζονται τα τέλη και δικαιώματα ενταφιασμού και
παράτασης ταφής, στην περίπτωση που ο ενταφιασμός δεν πραγματοποιηθεί στον
ταφώνα νηπίων αλλά σε ταφώνες τριετούς ταφής. 

 Άρθρο 18
Με το παρόν άρθρο καθορίζονται τα τέλη και δικαιώματα που αφορούν τα

Κοιμητήρια  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης.   Οι  αλλαγές  που  υιοθετούνται  από  τον
παρόντα Κανονισμό είναι οι ακόλουθες:

α. Για παρατάσεις ταφής άνω των τριών ετών (7ος χρόνος παραμονής)
καταργείται  η  μέχρι  σήμερα  υφιστάμενη  διάταξη  της  προσαύξησης  του  σχετικού
τέλους  κατά  50% και  δίνεται  η  ευχέρεια  προσδιορισμού  του  σχετικού  τέλους  σε
ετήσια βάση από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 18 παρ. Α4).

β. Θεσμοθετείται  για  πρώτη  φορά  η  μηναία  καταβολή  τελών
οστεοφύλαξης (άρθρο 18 παρ. Α5).

γ. Τροποποιείται  η  διαδικασία  ενταφιασμού  απόρων  και  αζήτητων
θανόντων,  ως  προς  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά,  προκειμένου  αφ’  ενός  να
πιστοποιείται η ιδιότητα των θανόντων ως «άποροι» ή «αζήτητοι» και αφ’ ετέρου να
διασφαλίζονται τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
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Άρθρο 19
Με  το  παρόν  άρθρο  ρυθμίζονται  θέματα  σχετικά  με  τη  λειτουργία  των

Κοιμητηριακών  ναών  που  βρίσκονται  στα  Κοιμητήρια  ευθύνης  του  Δήμου
Θεσσαλονίκης.   Ειδικότερα  ρυθμίζονται  θέματα  σχετικά  με  τον  αριθμό  των
νεκρώσιμων ακολουθιών που τελούνται σε καθημερινή βάση, θέματα σχετικά με την
τέλεση μνημοσύνων, τις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες απαγορεύεται η τέλεση
μνημσύνων κ.α.

Άρθρο 20
Στο  συγκεκριμένο  άρθρο  καθορίζονται  οι  διαδικασίες  κατασκευής  ταφικών

μνημείων σε τάφους τριετούς ταφής και οικογενειακούς τάφους.  Η σημαντικότερη
αλλαγή που εισάγεται με το παρόν άρθρο αφορά στην καθιέρωση ενός μοναδικού
και  ενιαίου  σχεδίου  κηροστάτη  για  τους  τάφους  τριετούς  ταφής  στο  Κοιμητήριο
«ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ  ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ»,  όπως  καταγράφεται  και  στο  παράρτημα  του  εν
λόγω κανονισμού,  και η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το
ανωτέρω σχέδιο (άρθρο 20 παρ. 2). 

Άρθρο 21
Με  τις  διατάξεις  του  παρόντος  άρθρου,  καθορίζονται  οι  όροι  και  οι

προϋποθέσεις εισόδου των ιδιωτών μαρμαροτεχνιτών στα  κοιμητήρια ευθύνης του
Δήμου  Θεσσαλονίκης.   Η  σημαντικότερη  καινοτομία  που  εισάγεται  με  το  παρόν
άρθρο αφορά στην επιβολή του διοικητικού μέτρου της απαγόρευσης εισόδου για
χρονικό  διάστημα  από  δέκα  (10)  έως  εξήντα  (60)  ημέρες,  σε  βάρος   ιδιωτών
μαρμαροτεχνιτών οι οποίοι παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ως
προς τους όρους και τις προϋποθέσεις κατασκευής μνημείων (άρθρο 21 παρ. 3).  

Άρθρο 22
Με το παρόν άρθρο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την περιποίηση και την

αφή κανδηλίων είτε από τους συγγενείς των θανόντων, είτε από τρίτα πρόσωπα,
όπως προβλέπεται από τις υπ’ αριθμ. 758/2006 & 2929/2006 Αποφάσεις του Σ.Τ.Ε.
Ειδικότερα  καθορίζονται  όροι  και  προϋποθέσεις  για  την  άσκηση  της  ανωτέρω
δραστηριότητες  και  όπως  και  στο  άρθρο  21,  εισάγεται  το  διοικητικό  μέτρο  της
απαγόρευσης εισόδου για χρονικό διάστημα από δέκα (10) έως εξήντα (60) ημέρες
σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού
(άρθρο 22 παρ. 4). Επίσης στο παρόν άρθρο και σε συνέχεια ενεργειών που έλαβαν
χώρα για την απελευθέρωση των κοινόχρηστων χώρων των Κοιμητηρίων και την
απόδοση τους στους επισκέπτες, αναφέρεται ρητά ότι απαγορεύεται η χρήση  των
κοινόχρηστων  χώρων  και  των  εγκαταστάσεων  των  Κοιμητηρίων  ως  χώρος
εναπόθεσης υλικών σχετικών με την αφή κανδηλίων (άρθρο 22 παρ. 2). 

Άρθρο 23
Με  το  παρόν  άρθρο  καθορίζονται  ζητήματα  απόδοσης  των  υλικών  και

εγκαταστάσεων  που  βρίσκονται  επί  των  τάφων  στους  συγγενείς  εφ’  όσον  το
αιτηθούν,  σε  συμμόρφωση  με  το  υπ'  αριθμ.  199275/13012//2015  έγγραφο  του
«Συνηγόρου του Πολίτη».

Άρθρο 24
Με  το  παρόν  άρθρο  καθορίζονται  γενικά  ζητήματα  λειτουργίας  των

κοιμητηρίων, όπως το  ωράριο λειτουργίας, οι ώρες λειτουργίας των οστεοφυλακίων,
οι επιτρεπόμενες ώρες άσκησης εργασιών εκ μέρους των μαρμαροτεχνιτών και οι
ώρες μεσημβρινής διακοπής.

 Άρθρο 25
Η  σημαντικότερη  αλλαγή  που  εισάγεται  με  το  παρόν  άρθρο  αφορά  στη

δυνατότητα  εισόδου  στον  χώρο των  Κοιμητηρίων,  σε  σκύλους  βοήθειας  οδηγών
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τυφλών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ
τ.Α’  129/2010)  (άρθρο  25  παρ.  1).   Τέλος  με  το  παρόν  άρθρο  θεσμοθετείται  η
απαγόρευση  διενέργειας  είδους  εμπορικής  οικονομικής   συναλλαγής  που  δεν
προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων
στο χώρο ή στις εισόδους των Κοιμητηρίων (άρθρο 25 παρ. 2).

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά με το θέμα.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
 την υπ’ αρ. 2094/15-12-2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με το υπ' αρ.

102510/2015 διαβ/κό έγγραφο
 την  υπ'  αρ.  98782/4048/2015  εισήγηση  Αυτοτελούς  Τμ.  Διαχείρισης

Κοιμητηρίων
 την  υπ'  αρ.  98829/4049/2015  αιτιολογική  έκθεση  του  Αυτοτελούς  Τμ.

Διαχείρισης Κοιμητηρίων
 τις υπ' αρ. 3161/2008 και 1368/2010 ΑΔΣ
 τον νέο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ

3360/τ. Β΄/2012 και ΦΕΚ 190/τ. Β΄/2013)
 τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
 το  άρθρο  75  του  Ν.  3463/2006  «Αρμοδιότητες  –  Άσκηση  αρμοδιοτήτων

Δήμων και  Κοινοτήτων» το  οποίο συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.
3852/2010 «Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων» 

 το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006

και μετά από διαλογική συζήτηση, προχώρησε στη λήψη της παρακάτω απόφασης,
με βάση τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010

Αποχώρησε η Δ.Σ. κα Γλ. Καλφακάκου       

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

A) Τροποποιεί  τις με αριθμό 3161/2008 Α.Δ.Σ. και 1368/2010 ΑΔΣ που αφορούν
στον  Κανονισμό  λειτουργίας  των  Δημοτικών  Κοιμητηρίων  και  εγκρίνει  τον  νέο
κανονισμό λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων ως εξής:

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 1
Νομικό Πλαίσιο

Η  λειτουργία  Κοιμητηρίων  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης  διέπεται  από  τις
διατάξεις:

1) Του Α.Ν. 445/1968, «Περί νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών».
2) Του Α.Ν. 582/1968, «Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων».
3) Της  Υ.Α.  αριθμ.  Α5/1210  της  19  Απρ./10  Μαΐου  1978, «Περί  όρων

ιδρύσεως κοιμητηρίων».
4) Των άρθρων 966 και 970 Αστικού Κώδικα.
5) Του  Ν.  547/1977 «Περί  Διοικήσεως  των  μη  ενοριακών  ναών  των

κοιμητηρίων».
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6) Του άρθρου 14 του κανονισμού 8/1979 «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών
(ΦΕΚ τ.Α’ 1/05-01-1980).

7) Του  Ν.  3719/2008   (ΦΕΚ  τ.Α’  241/2008)  «Μεταρρυθμίσεις  για  την
οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις». 

8) Του  N.  3463/2006  «Δημοτικού  και  Κοινοτικού  Κώδικα»  (ΦΕΚ  τ.Α’
114/2006), όπου τυγχάνει εφαρμογής.

9) Του  Νόμου  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ.Α’ 87/2010).

10) Του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
11) Του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
12) Από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Δημοτικών Κοιμητηρίων.

                               
                                                         Άρθρο 2

Νομικός χαρακτηρισμός
1. Τα Κοιμητήρια χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής κατά το άρθρο
966 του Αστικού Κώδικα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 970 του Αστικού
Κώδικα,  δύναται  να  αποκτάται  ιδιαίτερο  ιδιωτικό  δικαίωμα  (ειδικό  δικαίωμα)  για
ορισμένο χώρο ταφής (σύσταση οικογενειακού τάφου)
 2. Η παραχώρηση ιδιαιτέρου δικαιώματος ταφής από τον Δήμο, αποτελεί διοικητικής
φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως Δημοτικού πράγματος. Οι σχετικές πράξεις
του Δήμου είναι εκτελεστές διοικητικές πράξεις.
3.  Ο χώρος για τον οποίο παρέχεται  δικαίωμα χρήσης δεν αποτελεί  περιουσιακό
στοιχείο  εκείνου  προς  τον  οποίο  έγινε  η  παραχώρηση  και  απαγορεύεται  η
μεταβίβασή  του  σε  ειδικούς  (πώληση,  δωρεά,  ανταλλαγή)  και  καθολικούς
(κληρονομιά, διαθήκη) διαδόχους του.
                            

Άρθρο 3
Αριθμός και ονομασία Κοιμητηρίων

   Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι κύριος, διοικεί και διαχειρίζεται τα παρακάτω
Κοιμητήρια:
  α) «Αναστάσεως του Κυρίου», όπου ενταφιάζονται  θανόντες κάτοικοι  του
Δήμου  Θεσσαλονίκης,    καθώς  και  κάτοικοι  άλλων περιοχών εφόσον  υπάρχει  η
δυνατότητα, ανεξάρτητα από το θρήσκευμα ή την εθνικότητα.
   β) «Αγίου Παύλου (Μαλακοπής)», όπου ενταφιάζονται θανόντες κάτοικοι των
ενοριών Αγ Βαρβάρας, Αγ. Μαρίνας και του Δημοτικού Διαμερίσματος Τριανδρίας.
Αναστέλλεται η εκτέλεση ενταφιασμών τριετούς διάρκειας στο εν λόγω κοιμητήριο
λόγω έλλειψης θέσεων ταφής, κορεσμού χωνευτηρίου και εδάφους. Η χρήση των
οικογενειακών τάφων και του οστεοφυλακίου παραμένει ως έχει.
   γ) «Ευαγγελιστρίας», όπου με την υπ' αρ. 381/1982 Α.Δ.Σ. απαγορεύτηκε η
διενέργεια νέων ενταφιασμών. Επιτρέπεται μόνον η χρήση των οικογενειακών τάφων
για τοποθέτηση οστών ή τέφρας και η χρήση του υπάρχοντος οστεοφυλακίου.
 δ) «Αγίας Παρασκευής», όπου με την υπ' αρ. 296/1991 Α.Δ.Σ. απαγορεύτηκε
η διενέργεια  νέων ενταφιασμών  Επιτρέπεται  μόνον η  χρήση των οικογενειακών
τάφων για τοποθέτηση οστών.
                          

Άρθρο 4
Λειτουργία κοιμητηρίων-  ενταφιασμός νεκρών

1. Οι εντός των Κοιμητηρίων χώροι (τάφοι) που παραχωρούνται για την ταφή των
θανόντων καθορίζονται από την υφιστάμενη ρυμοτομία.
2. Η πιστή εφαρμογή της  ρυμοτομίας στα Κοιμητήρια είναι  υποχρεωτική,  σαφώς
απαγορευμένης οποιαδήποτε παρέκκλισης.
3. Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  απόφασή  του  δύναται  να  καθορίζει  τα  διάφορα
τμήματα ή ζώνες ταφής, την κατάργηση ορισμένων τμημάτων για τη συγχώνευσή
τους ή την ενοποίησή τους με άλλα τμήματα, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες
των Κοιμητηρίων.
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4. Δεν  επιτρέπεται  η  δημιουργία  ξεχωριστής  ζώνης  ταφής  για  αλλόθρησκους  ή
αλλόδοξους.
5. Ο  καθορισμός  ορισμένου  τμήματος  για  τον  ενταφιασμό  σε  αυτό  ορισμένης
κατηγορίας προσώπων, δεν συνιστά παραχώρηση ιδιαίτερων δικαιωμάτων χρήσης
τάφου στα πρόσωπα αυτά κατά την έννοια του άρθ. 970 του Α.Κ. και του άρθρου 3 §
1 του Α.Ν. 582/1968.
6. Απαγορεύονται οι ενταφιασμοί σε άλλους χώρους πλην των συγκεκριμένων και
σαφώς οριοθετημένων ταφικών τμημάτων των Κοιμητηρίων του Δήμου. Ειδικότερα
στο  κοιμητήριο  «Αναστάσεως  του  Κυρίου»  οι  ενταφιασμοί  επιτρέπονται  στους
ακόλουθους ταφώνες τριετούς ταφής ανά κατηγορία ως εξής:

Α' Κατηγορία:
Α1α, Α1δ, Α2δ
Β' Κατηγορία:

Β1δ, Β1α, Β2δ, Β2α Β3δ, Α3δ, Α3α, Α2α

Στους ταφώνες οικογενειακών τάφων, επιτρέπεται η διενέργεια ενταφιασμών  ανά
κατηγορία ως εξής:

A' Κατηγορία:
Οα, Οδ, Ο1α,  Ο1δ

Β' Κατηγορία:
Ο2α, Ο2δ, Ο3α, Ο3δ 

   Έμβρυα  για  τα  οποία  έχει  εκδοθεί  ληξιαρχική  πράξη  θανάτου,  βρέφη και
νήπια μέχρι 5 ετών ενταφιάζονται σε ξεχωριστές ζώνες ταφής (ταφώνες 1-18 και 20-
21).
Αζήτητοι θανόντες και ανθρώπινα μέλη ενταφιάζονται στον ταφώνα 19 (τάφοι 1-69).
Όσοι αποβιώνουν από λοιμώδη νοσήματα που υπάγονται στο Διεθνή Υγειονομικό
Κανονισμό ενταφιάζονται στο ταφώνα Β2δ, στα ταφικά τετράγωνα 89 έως 93.  Στην
ανωτέρω περίπτωση, το φέρετρο δεν ανοίγεται. 

Άρθρο 5
Διαδικασία ταφής

1. Η ταφή των νεκρών, γίνεται υποχρεωτικά εντός των Δημοτικών Κοιμητηρίων και
στους  συγκεκριμένους  χώρους  (τάφους)  που καθορίζει  η  αρμόδια  Υπηρεσία  του
Δήμου  ανάλογα  με  τις  λειτουργικές  ανάγκες  του  Κοιμητηρίου,  μετά  παρέλευση
τουλάχιστον  δώδεκα  (12)  ωρών από τον  νόμιμα  πιστοποιημένο  θάνατο  και  στις
περιπτώσεις διενέργειας νεκροτομής, αμέσως μετά από αυτή.
2. Απαραίτητο δικαιολογητικό για τον ενταφιασμό του θανόντος είναι η άδεια ταφής
που  εκδίδεται  από  την  αρμόδια  Αρχή  στην  οποία  επισυνάπτονται  τα  ακόλουθα
δικαιολογητικά:

α. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
β. Έντυπη φόρμα με τα στοιχεία του θανόντος καθώς και τα πλήρη στοιχεία

του προσώπου που εμφανίζεται ως ενδιαφερόμενος έναντι της υπηρεσίας.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για την ακρίβεια των στοιχείων. Ο

υπογράφων τη δήλωση υπόκειται στις συνέπειες του Νόμου. 
3. Απαγορεύεται η διενέργεια ταφής θανόντων και οστών εκτός του Κοιμητηρίου και
σε ιδιωτικούς χώρους.
4. Απαγορεύεται  η  χρησιμοποίηση   φέρετρου  με  κάλυμμα  από  γυαλί  ή  άλλη
παρόμοια ανθεκτική ύλη, εκτός αν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του φέρετρου, το
οποίο θάβεται μαζί με το νεκρό.
5.  Προϋπόθεση  για  την  τοποθέτηση  θανόντος  στους  ψυκτικούς  θαλάμους  του
Κοιμητηρίου  μέχρι  την  ταφή,  είναι  η  επίδειξη  του  πρωτότυπου  πιστοποιητικού
θανάτου, αντίγραφο του οποίου θα κατατίθεται στην Υπηρεσία.
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6. Η χρήση των νεκροστασίων θα γίνεται μετά από υπόδειξη της υπηρεσίας.

Άρθρο 6
Δήλωση κηδειών

     1.  Η  τηλεφωνική  δήλωση  των  κηδειών,  όπως  και  η  καταβολή  των
δικαιωμάτων ταφής, γίνεται από τα γραφεία τελετών χωρίς εμπλοκή των συγγενών ή
οικείων των θανόντων. Στην περίπτωση κατά την οποία ο θάνατος προκλήθηκε από
λοιμώδες νόσημα,  τα γραφεία τελετών υποχρεούνται να ενημερώσουν την υπηρεσία
κατά τον χρόνο της δήλωσης. Τα έντυπα ταφής που περιέχουν το νομικό καθεστώς
των κοιμητηρίων  προς ενημέρωση των συγγενών, αποστέλλονται στους συγγενείς
των θανόντων ταχυδρομικά ή μέσω των γραφείων τελετών.

2.  Η  τηλεφωνική  δήλωση  των  στοιχείων  των  θανόντων  από  τα  γραφεία
τελετών, γίνεται την ημέρα του ενταφιασμού και μέχρι τις 09:30 π.μ.   

3. Συστήνεται μητρώο γραφείων τελετών στο οποίο καταχωρούνται όλα τα
γραφεία  τελετών  που  πραγματοποιούν  ενταφιασμούς  στα  Κοιμητήρια  του  Δήμου
Θεσσαλονίκης.  Τάσσεται προθεσμία ενός (1) έτους από την έκδοση του παρόντος
κανονισμού για την υπαγωγή των υφιστάμενων γραφείων τελετών στο μητρώο του
Δήμου.   Η  εγγραφή στο μητρώο γραφείων τελετών  συνιστά  προϋπόθεση για  τη
διενέργεια  ενταφιασμών  στα  Κοιμητήρια  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης.  Απαραίτητο
δικαιολογητικό  για  την  καταχώρηση στο  μητρώο είναι  η  προσκόμιση  αντιγράφου
άδειας λειτουργίας γραφείου τελετών από την αρμόδια αρχή.

 
Άρθρο 7

Οικογενειακοί τάφοι- Σύσταση Χρήση- Παραχώρηση – Δικαιώματα-
Ενταφιασμός

1. Στα κοιμητήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης δύναται να παραχωρούνται χώροι
για τη σύσταση οικογενειακού τάφου με την καταβολή τέλους ως ανταλλάγματος, το
οποίο καθορίζεται κάθ’ έτος με τις σχετικές αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου «περί
καθορισμού τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων». Η ευχέρεια αυτή είναι
εξαιρετική και ανάλογη με τη δυνατότητα της εξασφάλισης χώρου ταφής.

2. Στο κοιμητήριο «Αναστάσεως του Κυρίου» οι χώροι που μπορούν να
παραχωρηθούν  για  οικογενειακούς  τάφους  περιορίζονται  αποκλειστικά  στους
ταφώνες Οα, Οδ, 01α, Ο1δ, 02α, 02δ, Ο3α και 03δ, όπως προκύπτει από τα σχετικά
διαγράμματα  και  ταφολόγια.  Τυχόν  τροποποίηση  των  ανωτέρω  χώρων
πραγματοποιείται  σύμφωνα  με  τα  διαλαμβανόμενα  στο  άρθρο  4  του  παρόντος
κανονισμού.

3. Στα Κοιμητήρια Αγίας Παρασκευής, Ευαγγελίστριας και Αγίου Παύλου
(Μαλακοπής) δεν παραχωρούνται νέοι οικογενειακοί τάφοι.

4. Η  σύσταση  του  οικογενειακού  τάφου  γίνεται  μετά  από  αίτηση  του
ενδιαφερομένου και εισήγηση του προϊσταμένου της υπηρεσίας. Πραγματοποιείται
μόνο  υπέρ  φυσικών  προσώπων  και  στο  όνομα  του  αιτούντος  αποκλειστικά.  Η
παραχώρηση οικογενειακού τάφου σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα απαγορεύεται.

5. Το  δικαίωμα  χρήσης  επί  του  τάφου  κατά  πλήρες  περιεχόμενο
αποκτάται μετά την καταβολή του τέλους και την έκδοση της πράξης παραχώρησης,
η οποία συντάσσεται με το περιεχόμενο που υποδεικνύει η Υπηρεσία.

6. Η  χρήση  του  οικογενειακού  τάφου  είναι  δυνατή  αμέσως  μετά  την
υπογραφή της πράξης παραχώρησης και της αποπληρωμής του ορισθέντος ποσού
ως  προκαταβολή,  σε  περίπτωση  παραχώρησης  με  διακανονισμό.  Η  μη
αποπληρωμή του τάφου σε  περίπτωση διακανονισμού, συνεπάγεται την ανάκληση
της πράξης παραχώρησης, το δε καταβληθέν ποσό εκπίπτει υπέρ του Δήμου.

7. Η  παραχώρηση  χώρου  για  σύσταση  οικογενειακού  τάφου
αποδεικνύεται:
 α) από το αποδεικτικό είσπραξης του τέλους.
 β) από την πράξη παραχώρησης. 
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Εάν ο δικαιούχος δηλώσει απώλεια του τίτλου χρήσης του τάφου, μπορεί να
γίνει αντικατάσταση αυτού με βάση το αρχείο της Υπηρεσίας.

8. Σε  περίπτωση  κατάργησης  ή  αχρήστευσης  κοιμητηρίου,  ουδεμία
υποχρέωση υφίσταται  σε  βάρος  του  Δήμου  για  τη  μεταφορά  των  οικογενειακών
τάφων  με  τα  μνημεία  που  βρίσκονται  σε  αυτούς  σε  άλλο  κοιμητήριο  ή  για  την
παραχώρηση  χώρου  προκειμένου  να  συσταθεί  οικογενειακός  τάφος  σε  άλλο
κοιμητήριο, χωρίς να καταβληθεί ολόκληρο το τέλος παραχώρησης που καθορίζει ο
παρόν Κανονισμός.
9. Η  ταφή  σε  οικογενειακό  τάφο  θα  πραγματοποιείται  αποκλειστικά  τις
απογευματινές  ώρες,  προκειμένου  να  πραγματοποιηθούν  οι  αναγκαίες  εργασίες
προετοιμασίας του ταφικού μνημείου από την Υπηρεσία. 

Άρθρο 8
1. Με  τη  σύσταση  του  οικογενειακού  τάφου  παρέχεται  αποκλειστικό

δικαίωμα ταφής μόνο:
α) Στον  αρχικό  δικαιούχο  και  στον/στην  σύζυγο,  ή  στον

σύμβιο/συμβία, εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Ν. 3719/2008, και στους
κατευθείαν γραμμή ανιόντες αυτών.

β) Στους  κατ'  ευθεία  γραμμή  κατιόντες  συγγενείς  του  αρχικού
δικαιούχου, στα τέκνα με γάμο και χωρίς γάμο που αναγνωρίστηκαν, στα τέκνα που
υιοθετήθηκαν από τον αρχικό δικαιούχο ή και από τους δυο συζύγους/συμβίους  που
είναι δικαιούχοι και στους συζύγους/συμβίους αυτών,  στα εγγόνια και δισέγγονα και
στους  συζύγους/συμβίους  αυτών  έως  και  τον  τελευταίο  κατιόντα  του  αρχικού
δικαιούχου χωρίς κανένα περιορισμό.

γ) Στα  αδέλφια  του  αρχικού  δικαιούχου,  οι  οποίοι  ουδέποτε
προέβησαν  στη  σύναψη  γάμου  ή  συμφώνου  συμβίωσης,  εφ'  όσον  δίνει  γραπτή
συναίνεση ο δικαιούχος και εάν αυτός δεν βρίσκεται εν ζωή, ο/η σύζυγος-σύμβιος και
οι κατιόντες αυτού (ένας εξ αυτών).

δ) Οι διαζευγμένοι σύζυγοι, τα πρόσωπα που έχουν προβεί σε λύση
του συμφώνου συμβίωσης, καθώς και εκείνοι που συνάπτουν νέο γάμο μετά τη λύση
του  προηγούμενου  με  θάνατο  δεν  έχουν  δικαίωμα  ταφής  στους  οικογενειακούς
τάφους, εφόσον δεν είναι αρχικοί δικαιούχοι.

ε) Ο αρχικός δικαιούχος μπορεί να δηλώσει εγγράφως στην αρμόδια
υπηρεσία του Κοιμητηρίου, ενδεχόμενη άρνησή του για τον ενταφιασμό κάποιου από
τα  πρόσωπα  της  παρούσας  παραγράφου.  Η  υποβληθείσα  δήλωση  δύναται  να
ανακληθεί  ομοίως με  έγγραφη βεβαίωση του δικαιούχου.   Οι  ανωτέρω δηλώσεις
πρέπει να φέρουν βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής. 

2. Ο βαθμός συγγένειας όσων ενταφιάζονται προς τον αρχικό δικαιούχο,
αποδεικνύεται την ημέρα της κηδείας με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του
δικαιούχου  του  τάφου  ή  αν  δεν  υπάρχει  αυτός  του/της  συζύγου/συμβίου  ή  των
κατιόντων συγγενών (ενός εξ αυτών), οι οποίοι υποχρεώνονται εντός τριάντα (30)
ημερών  από  την  ημέρα  του  ενταφιασμού  να  προσκομίσουν  πιστοποιητικό
πλησιέστερων συγγενών ή  οικογενειακής  κατάστασης,  εφ’  όσον  η  συγγένεια  δεν
προκύπτει από το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  δεν  προσκομιστούν  τα  ανωτέρω
πιστοποιητικά, ο νεκρός θεωρείται  φιλοξενούμενος.  Η υπηρεσία υποχρεώνεται να
ενεργήσει την εκταφή μετά την παρέλευση της υποχρεωτικής τριετούς ταφής και να
εισπράξει τα αντίστοιχα δικαιώματα του Δήμου σε περίπτωση παράτασης της ταφής,
όπως  αυτά  προσδιορίζονται  καθ’  έτος  από  τις  κανονιστικές  Αποφάσεις  του
Δημοτικού  Συμβουλίου  «περί  καθορισμού  τελών  και  δικαιωμάτων  Δημοτικών
Κοιμητηρίων»  και από το άρθρο 4 παρ. 3 του Α.Ν. 582/1968 σε περίπτωση που δε
καταβληθούν. Αυτός που υπογράφει την υπεύθυνη δήλωση υπόκειται στις συνέπειες
του νόμου. Διενέργεια ταφής ως φιλοξενία δεν επιτρέπεται.

4. Στις οστεοθήκες των οικογενειακών τάφων τοποθετούνται μόνον τα οστά
των δικαιούχων, όπως αυτοί προσδιορίζονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
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5. Η έγγραφη συναίνεση σε κάθε περίπτωση παρέχεται με υπεύθυνη δήλωση
του Ν. 1599/1986.

6. Όλοι  οι  δικαιούχοι  έχουν  ίσα  δικαιώματα  χρήσης  του  τάφου  και  δεν
αναγνωρίζονται ιδιαίτερα προνόμια χρήσης σε εκείνον που καταβάλλει τα τέλη και
δικαιώματα  συντήρησης  του  τάφου  τα  οποία  οφείλουν  εις  ολόκληρον  όλοι  οι
δικαιούχοι έναντι του Δήμου.
                                 

Άρθρο 9
Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακούς τάφους κατ' εξαίρεση

1. Κατ' εξαίρεση μπορεί να δοθεί δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο και σε
πρόσωπα που συνδέονται με τον αρχικό δικαιούχο και τον/την σύζυγο/σύμβιο αυτού
με άλλο βαθμό συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μετά από έγγραφη συναίνεση
του  δικαιούχου  του  οικογενειακού  τάφου  και  την  καταβολή  του  ανάλογου
δικαιώματος,  το  οποίο  δεν  μπορεί  να  είναι  μικρότερο  από  το  μισό  εκείνου  που
απαιτείται για την παραχώρηση του δικαιώματος συστάσεως οικογενειακού τάφου.
Αν ο αρχικός δικαιούχος έχει αποβιώσει, η έγγραφη συγκατάθεση κατατίθεται από
τον/την  σύζυγο/σύμβιο  και  αν  δεν  υπάρχει  από  τους  κατιόντες  αυτού  (ενός  εξ
αυτών).

2.  Η  παραπάνω  κατ'  εξαίρεση  αναγνώριση  του  δικαιώματος  ταφής  σε
οικογενειακό τάφο απονέμεται στις παρακάτω κατηγορίες συγγενών εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας με τον αρχικό δικαιούχο:

Α) Στα αδέρφια του αρχικού δικαιούχου οι  οποίοι  προέβησαν στη σύναψη
γάμου  ή  συμφώνου  συμβίωσης  και  στους  συζύγους/συμβίους  αυτών  με  την
καταβολή  του  50%  του  απαιτούμενου  τέλους  για  την  παραχώρηση  δικαιώματος
συστάσεως οικογενειακού τάφου.

Β) Στα παιδιά αδελφών του αρχικού δικαιούχου και στους συζύγους/συμβίους
αυτών με την καταβολή του 50% του απαιτούμενου τέλους για την παραχώρηση
δικαιώματος συστάσεως οικογενειακού τάφου.

Γ) Στα πρώτα ξαδέλφια του αρχικού δικαιούχου και στους συζύγους/συμβίους
αυτών με την καταβολή του 75% του απαιτούμενου τέλους για την παραχώρηση
δικαιώματος συστάσεως οικογενειακού τάφου.

Δ)  στα  παιδιά  ξαδέλφων  του  αρχικού  δικαιούχου  και  στους
συζύγους/συμβίους αυτών με την καταβολή του 75% του απαιτούμενου τέλους για
την παραχώρηση δικαιώματος συστάσεως οικογενειακού τάφου.

Ε) Στα αδέλφια του/της συζύγου/συμβίου του αρχικού δικαιούχου και στους
συζύγους/συμβίους  αυτών  με  την  καταβολή  του  75% του  απαιτούμενου  για  την
παραχώρηση δικαιώματος συστάσεως οικογενειακού τάφου.

ΣΤ) στα παιδιά αδελφών του/της συζύγου/συμβίου του αρχικού δικαιούχου
και στους συζύγους/συμβίους αυτών με την καταβολή του 75% του απαιτούμενου για
την παραχώρηση δικαιώματος συστάσεως οικογενειακού τάφου. 

Το  ύψος  του   καταβαλλόμενου  τέλους  καθορίζεται  βάση  της  Απόφασης
Δημοτικού  Συμβουλίου  «περί  καθορισμού  τελών  και  δικαιωμάτων  Δημοτικών
Κοιμητηρίων» που ισχύει κατά τον χρόνο αναγνώρισης του δικαιώματος ταφής.

Εάν  διαπιστωθεί  μετά  την  ταφή  ότι  ο  νεκρός  δεν  ανήκει  στις
προαναφερόμενες  περιπτώσεις  καταβάλλεται  το  100% του  απαιτούμενου  για  την
παραχώρηση δικαιώματος συστάσεως οικογενειακού τάφου.

3. Ο βαθμός συγγένειας προς τον αρχικό δικαιούχο αποδεικνύεται σύμφωνα
με τα   οριζόμενα στην  παράγραφο 2  του άρθρου 8 του παρόντος.  Το δικαίωμα
χρήσης  που  αναγνωρίζεται  στα  παραπάνω  πρόσωπα  είναι  προσωπικό  και
εξαντλείται με την ανακομιδή των οστών.

4. Εφ’ όσον  εκλείψει ο αρχικός δικαιούχος του οικογενειακού τάφου καθώς
και  οι  ανιόντες  και  κατιόντες  συγγενείς,  μπορεί  να  υπεισέλθει  συγγενής  του
προσώπου  στο  οποίο αναγνωρίστηκε  δικαίωμα  χρήσης  κατά   τις  διατάξεις  του
παρόντος  άρθρου,  καταβάλλοντας  τα  σχετικά  τέλη,  όπως  αυτά  ορίζονται  στις
περιπτώσεις της παρ. 2 του παρόντος, καθώς και όλα τα τυχόν εκκρεμή τέλη και

13

ΑΔΑ: Β8ΔΛΩΡ5-Ν44



δικαιώματα που συνδέονται με τον συγκεκριμένο οικογενειακό τάφο   Εφαρμόζονται
αναλογικά οι παρ. 4,5,6 του άρθρου 7 του παρόντος. 

Άρθρο 10
Κατάργηση οικογενειακών τάφων - Δικαιώματα Δήμου

Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι εξέλιπαν κατά τα άρθρα 7 και 8
του παρόντος, περιέρχονται αυτοδικαίως στον Δήμο μετά την πάροδο εξαετίας από
την  τέλεση  του  τελευταίου  ενταφιασμού.  Προκειμένου  να  διαπιστωθεί  ότι  έχουν
εκλείψει  οι  δικαιούχοι  που αναγνωρίζονται  ευθέως από τον  νόμο ή  τον  παρόντα
Κανονισμό, αυτοί καλούνται αφ’ ενός με γενική πρόσκληση που δημοσιεύεται στις
τοπικές εφημερίδες και στην ιστοσελίδα του Δήμου και αφ’ ετέρου μέσω ατομικής
πρόσκλησης που αποστέλλεται  στην τελευταία γνωστή στην υπηρεσία διεύθυνση
του αρχικού δικαιούχου καθώς και  των τυχόν δικαιούχων ταφής,  προκειμένου να
προσέλθουν εντός εύλογης προθεσμίας για να αποδείξουν τη συγγενική τους σχέση.

Άρθρο 11
Δικαιώματα κληρονόμων και πλησιέστερων συγγενών

1. Κατά την περίπτωση του άρθρου 10 για να μη διαταραχθεί η διαδοχή του
οικογενειακού  τάφου  δύναται  να  προτιμώνται  οι  εκ  διαθήκης  κληρονόμοι  ή  οι
πλησιέστεροι  συγγενείς των αρχικών δικαιούχων, εφόσον εντός εξαετίας από την
ταφή  του  τελευταίου  θανόντος  ζητήσουν  την  έκδοση  νέου  παραχωρητηρίου  και
καταβάλουν το προβλεπόμενο για τη σύσταση τάφου τέλους.

2. Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να παραμείνει, τιμής ένεκεν,
ο  τάφος  άθικτος  επ’  αόριστον,  για  δικαιούχους  οικογενειακών  τάφων  οι  οποίοι
πέθαναν  χωρίς  κατιόντες  και  προσέφεραν  όσο  βρίσκονταν  εν  ζωή  εξαιρετικές
υπηρεσίες  στο  Δήμο  ή  είχαν  κοινωφελή  δράση  ή  εγκατέλειψαν  κληροδότημα  ή
δωρεά υπέρ του  Δήμου.  Με  όμοια  απόφαση Δημοτικού  Συμβουλίου,  δύναται  να
παραχωρείται ο τάφος σε συγγενείς ή τρίτα πρόσωπα που υποδεικνύονται από τον
αρχικό δικαιούχο με διαθήκη,  προκειμένου να επιμελούνται  και  να διατηρούν τον
τάφο,  με  την  προϋπόθεση  ότι  αυτοί  θα  καταβάλουν  το  ήμισυ  του  τέλους  που
προβλέπεται για την παραχώρηση χρήσης οικογενειακού τάφου που ισχύει κατά τον
χρόνο λήψης της σχετικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Ανακαλείται  η παραχώρηση οικογενειακών τάφων για τους οποίους δεν
έχουν καταβληθεί τα πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα από τους δικαιούχους για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9)  ετών (τρεις τριετίες). Ο Δήμος μπορεί να
τους  παραχωρεί  ελεύθερα κατά τις διατάξεις του παρόντος.  Τα μη καταβληθέντα
τέλη και δικαιώματα βεβαιώνονται μετά την παρέλευση εκάστης τριετίας σε βάρος
των υπόχρεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 § 3 του Α.Ν. 582/1968.

4. Οι διατάξεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται κατά το
σκέλος της βεβαίωσης μη καταβληθέντων τελών και δικαιωμάτων, αν στους τάφους
είναι  θαμμένα ιστορικά πρόσωπα.  Για  την  ιδιότητα  αυτή αποφασίζει  το  Δημοτικό
Συμβούλιο. Ομοίως δεν εφαρμόζονται, αν οι τάφοι με εισήγηση της αρμόδιας για τον
χαρακτηρισμό υπηρεσίας και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χαρακτηρίζονται
ως  έργα  καλλιτεχνικά.  Κανείς  οικογενειακός  τάφος  δεν  κατεδαφίζεται  χωρίς
προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας για τον χαρακτηρισμό του ως καλλιτεχνικό
έργο ή όχι υπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται από τον εκάστοτε Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Θεσσαλονίκης.

5. Όταν οι δικαιούχοι του οικογενειακού τάφου παραιτούνται του δικαιώματος
τους με υπεύθυνη δήλωση η οποία φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, ο
οικογενειακός  τάφος  περιέρχεται  στον  Δήμο  ο  οποίος  μπορεί  να  τον  διαθέτει
ελεύθερα  κατά  τις  διατάξεις  του  παρόντος.  Εφ'  όσον  όμως  υπάρχει  μέλος  της
οικογένειας που θέλει να διατηρεί το δικαίωμα επί του τάφου, ουδεμία ασκεί επιρροή
στο καθεστώς του τάφου η ρητή ή σιωπηρή παραίτηση των λοιπών. 

6. Σε κάθε περίπτωση διάθεσης οικογενειακού τάφου μετά από ανάκληση της
πράξης παραχώρησης στο ποσό του τέλους σύστασης του τάφου υπολογίζονται και
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οι υπάρχουσες κατασκευές μετά από εκτίμηση της Επιτροπής Εκποίησης υλικών του
Δήμου.

7.  Όταν ανακαλείται  η  πράξη παραχώρησης σε κάθε περίπτωση, τα οστά
που  υπάρχουν  στον  οικογενειακό  τάφο  τοποθετούνται  από  την  Υπηρεσία  στο
χωνευτήρι.
                          

Άρθρο 12
Οικογενειακοί τάφοι επιφανών δημοτών - δημάρχων

1.  Με  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  δύναται  να  παραχωρείται  σε
επιφανείς δημότες και σε εξέχοντα πρόσωπα της πόλης μας, η χρήση χώρου για
κατασκευή οικογενειακού τάφου με δικές τους δαπάνες, έναντι του ημίσεως της αξίας
παραχώρησης  στον  ταφώνα  με  στοιχεία  Όα  του  Κοιμητηρίου  «Αναστάσεως  του
Κυρίου»,  με σκοπό τη συγκέντρωση των προσώπων  που αποτελούν μέρος της
ιστορίας της πόλης σε ενιαίο ταφώνα. Μπορούν επίσης να ενταφιάζονται σε αυτόν
ο/η σύζυγος/σύμβιος, οι κατιόντες συγγενείς και τα άγαμα αδέλφια του δικαιούχου,
υπό τον όρο καταβολής των τελών και δικαιωμάτων που ορίζονται από τον παρόντα
Κανονισμό  και  τις  καθ’  έτος  Α.Δ.Σ.  «περί  καθορισμού  τελών  και  δικαιωμάτων
Δημοτικών Κοιμητηρίων». Απαγορεύεται η αλλαγή του ονόματος του τιμηθέντος με
την παραχώρηση στην επιγραφή του τάφου, όπως είχε καταγραφεί κατά τον χρόνο
του ενταφιασμού του.

2. Στο πρώτο ταφικό τετράγωνο του ταφώνα Όα παραχωρείται χώρος μόνον
σε όσους διετέλεσαν Δήμαρχοι Θεσσαλονίκης.

3. Οι παραπάνω δικαιούχοι οικογενειακών τάφων έχουν τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις έναντι του Κοιμητηρίου, όπως και οι λοιποί δικαιούχοι.
                            

Άρθρο 13
Δωρεάν ταφή «Τιμής ένεκεν»

1. Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου είναι  δυνατή η δωρεάν ταφή τιμής
ένεκεν  υπέρ  προσώπων,  τα  οποία  με  τη  δράση  τους  προσέφεραν  σημαντικές
υπηρεσίες στο έθνος, στον Δήμο ή στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

2. Η ταφή των δικαιούχων της παρ. 1 πραγματοποιείται σε τάφους Α' θέσης
τριετούς ταφής και παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν παράτασης ταφής για χρονικό
διάστημα μέχρι τρία (3) έτη μετά τη λήξη της τριετούς υποχρεωτικής ταφής. 

3. Ό χαρακτήρας των τάφων αυτών είναι κοινός και το δικαίωμα επ’ αυτών
εξαντλείται με την ανακομιδή των οστών του θανόντος

Άρθρο 14
Εκταφή – ανακομιδή οστών

1. Η  ανακομιδή  των  οστών  ενεργείται  μετά  την  πάροδο  του  χρόνου  της
υποχρεωτικής ταφής, η οποία ορίζεται τριετής, πλην των εξαιρέσεων που ορίζονται
στον παρόντα Κανονισμό.
2. Σε περίπτωση που ο νεκρός πέθανε από λοιμώδες νόσημα που δεν υπάγεται
στον  Διεθνή  Υγειονομικό  Κανονισμό,  απαγορεύεται  η  εκταφή  πριν  από  την
παρέλευση  της  τριετίας.  Εάν  ο  θάνατος  προήλθε  από  λοιμώδες  νόσημα  που
υπάγεται στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό, απαγορεύεται η εκταφή πριν από την
παρέλευση δεκαετίας. Και στις δύο περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η μεταφορά οστών
σε άλλο Κοιμητήριο.
3. Η για οποιονδήποτε λόγο εκταφή και μεταφορά των νεκρών πριν την παρέλευση
του  χρόνου  της  υποχρεωτικής  ταφής,  γίνεται  μετά  από  σχετική  αίτηση  του
προσώπου, το οποίο δηλώθηκε από το γραφείο τελετών ως «ενδιαφερόμενος» κατά
τον  χρόνο  τέλεσης  της  κηδείας  και  κατά  τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  210/1975  «περί
ταριχεύσεως, μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών ανθρώπων». Στην ανωτέρω
περίπτωση,  καταβάλλεται  ειδικό  τέλος,  το  οποίο  καθορίζεται  στο  τριπλάσιο  του
δικαιώματος  εκταφής,  όπως αυτό  καθορίζεται  καθ’  έτος   με  βάση την  Απόφαση
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Δημοτικού  Συμβουλίου  «περί  καθορισμού  τελών  και  δικαιωμάτων  Δημοτικών
Κοιμητηρίων», κατά τον χρόνο κατάθεσης της σχετικής αίτησης.
4. Η εκταφή πραγματοποιείται μετά από σχετική αίτηση του προσώπου, το οποίο
δηλώθηκε από το γραφείο τελετών ως «ενδιαφερόμενος» κατά τον χρόνο τέλεσης
της  κηδείας  ή  του  πλησιέστερου  συγγενή.  Σε  περίπτωση  ασυμφωνίας  των
ενδιαφερομένων συγγενών, υπερισχύει η γνώμη του πλησιέστερου συγγενή, όπως
προβλέπεται  από το  Νόμο.   Σε  περίπτωση  ασυμφωνίας  μεταξύ  συγγενών  ίδιου
βαθμού,  προκρίνεται  η λύση της παράτασης.   Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν
πλησιέστεροι συγγενείς για την εκταφή μπορεί να φροντίσει  οποιοσδήποτε τρίτος,
αφού καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι αναλαμβάνει την ευθύνη
της εκταφής.
5. Η εκταφή γίνεται υποχρεωτικά με την παρουσία των συγγενών ή όσων φρόντισαν
για  την  σχετική  διαδικασία  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται.  Όσοι  δεν  επιθυμούν  να
παρίστανται  το  δηλώνουν  εγγράφως  στην  Υπηρεσία  του  Κοιμητηρίου  και  δεν
απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής δικαιώματος εκταφής.
6. Αν μετά τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής, οι ενδιαφερόμενοι δεν προέβησαν στις
ενέργειες για την εκταφή ή την παράταση ταφής και η Υπηρεσία για οποιοδήποτε
λόγο  δεν  προέβη  αυτεπάγγελτα  στην  ανακομιδή  και  οι  συγγενείς  επιθυμούν  να
παρατείνουν την  ταφή,  τότε  η  ταφή παρατείνεται  εφόσον  καταβληθεί  το  ανάλογο
δικαίωμα παράτασης.
7. Αναβολή προγραμματισμένης  εκταφής επιτρέπεται  σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
οφειλόμενες  σε  νομικό  η  πραγματικό  κώλυμα  και  δικαιολογημένες  επαρκώς  από
τους συγγενείς του θανόντος.
8.  Οι εγκαταστάσεις  που βρίσκονται  επί  των τάφων, καθώς και  τα  υλικά από τα
οποία αποτελούνται τα μνημεία απομακρύνονται από τον τάφο σε χρονικό διάστημα
δέκα (10) εργασίμων ημερών πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία εκταφής.
9.  Εγκαταστάσεις και αντικείμενα που υπάρχουν επί και εντός των τάφων κατά τη
εκταφή αποδίδονται στους συγγενείς του θανόντος, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή
τους.  Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί στην υπηρεσία μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα
(10) εργασίμων ημερών πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία εκταφής. Από την
ανωτέρω διαδικασία εξαιρούνται τα έργα τέχνης που έχουν ιστορική και καλλιτεχνική
αξία.
10. Αν κατά τη διαδικασία της εκταφής διαπιστωθεί ότι δεν έχει αποστεωθεί ο θανών,
μεταφέρεται  στο  τμήμα  μεταταφών.   Αν  η  μεταφορά  του  θανόντος  στο  τμήμα
μεταταφών κατά την εκταφή είναι αδύνατη, ο χρόνος παραμονής παρατείνεται για
ένα  έτος.  Σε  περίπτωση  ταρίχευσης  του  θανόντος,  ο  χρόνος  παραμονής
παρατείνεται  επίσης  για  ένα  έτος.  Σε  όλες  τις  ανωτέρω  περιπτώσεις  δεν
καταβάλλονται  δικαιώματα  για  ένα  χρόνο.  Μετά  τη  λήξη  του  έτους  δωρεάν
παραμονής  ή  μεταταφής,  οι  συγγενείς  είναι  υποχρεωμένοι  να  προσέλθουν  άνευ
άλλης ειδοποίησης για την ανακομιδή των θανόντων ή να ζητήσουν την παράταση
της ταφής, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, καταβάλλοντας το ανάλογο δικαίωμα, το
οποίο είναι ίσο με το αντίστοιχο της παράτασης ταφής σε τάφο Β' θέσης, όπως αυτό
καθορίζεται  από  τις  καθ’  έτος  Α.Δ.Σ.  «περί  καθορισμού  τελών  και  δικαιωμάτων
Δημοτικών  Κοιμητηρίων».   Σε  περίπτωση  μη  προσέλευσης  των  συγγενών,  η
υπηρεσία δύναται μετά παρέλευση δύο (2) μηνών από τη λήξη του έτους δωρεάν
παραμονής ή μεταταφής, να προβεί σε αυτεπάγγελτη εκταφή των θανόντων και στη
μεταφορά των οστών στο χωνευτήριο.
11.  Οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται επί των τάφων, καθώς και τα υλικά από τα
οποία αποτελούνται τα μνημεία και τα οποία αφαιρέθηκαν εν όψει εκταφής η οποία
δεν  πραγματοποιήθηκε  για  τους  λόγους  που  περιγράφονται  στην  παρ.  10  του
παρόντος άρθρου, αποκαθίστανται με ευθύνη και δαπάνη των συγγενών ή/και των
οικείων των θανόντων, εφ’ όσον το επιθυμούν 
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12. Η φύλαξη των οστών και της τέφρας στα οστεοφυλάκια, γίνεται εντός κιβωτίου με
την επιμέλεια της υπηρεσίας των κοιμητηρίων, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων
και με την καταβολή ειδικού δικαιώματος για κάθε έτος φύλαξης. 
13. Τα κιβώτια φύλαξης οστών και των δοχείων εναπόθεσης τέφρας (από το χρόνο
λειτουργίας αποτεφρωτηρίου) παρέχονται  υποχρεωτικά από την υπηρεσία με την
καταβολή εφάπαξ τέλους χρήσης.
14. Η μεταφορά των οστών και της τέφρας διενεργείται κατά τις διατάξεις του Π.Δ
210/1975.
15.  Η μεταφορά οστών ή τέφρας σε άλλο Κοιμητήριο, πραγματοποιείται μετά την
προσκόμιση  στην  υπηρεσία  βεβαίωσης  αποδοχής  οστών  ή  τέφρας  από  το
Κοιμητήριο προορισμού. 
16. Οι συγγενείς είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν στην Υπηρεσία τη βούλησή τους
για την τύχη των οστών που φυλάσσονται στο οστεοφυλάκιο. Εάν δεν προσέλθουν
για τη δήλωσή αυτή και δεν καταβάλουν τα δικαιώματα φύλαξης για δύο (2) έτη, η
Υπηρεσία δύναται να τοποθετεί τα οστά στο χωνευτήρι και η αντίστοιχη οφειλή θα
βεβαιώνεται  σε  βάρος  του  προσώπου  που  έχει  δηλωθεί  ως  «ενδιαφερόμενος»,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 § 3 του Α.Ν. 582/1968.
17. Απαγορεύεται  η  μετακίνηση  των  κιβωτίων  φύλαξης  οστών  και  των  δοχείων
εναπόθεσης τέφρας με πρωτοβουλία των επισκεπτών.
18. Η τοποθέτηση των οστών στο χωνευτήρι γίνεται μετά από κατάθεση αίτησης των
συγγενών του θανόντος  όπως αυτοί  προσδιορίζονται  στην  παρ.  4 του παρόντος
άρθρου,  είτε μετά την εκταφή, είτε μετά τη λήξη της παραμονής των οστών στο
οστεοφυλάκιο. 
19. Στο  χωνευτήρι  του  κοιμητηρίου  «Αναστάσεως  του  Κυρίου»  μπορούν  να
τοποθετηθούν οστά τα οποία φυλάσσονταν σε άλλα κοιμητήρια κατά τη διακριτική
ευχέρεια της Υπηρεσίας και εφόσον σε εκείνα δεν υπάρχει χώρος χωνευτηρίου.

                              Άρθρο 15
Αυτεπάγγελτες Εκταφές

1. Μετά την παρέλευση δύο (2) μηνών από τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής, της
ταφής τιμής ένεκεν ή της παράτασης ταφής και εφ’ όσον οι συγγενείς του θανόντος
δεν προσέλθουν να δηλώσουν τη βούληση τους ως προς τη συνέχιση της ταφής ή
την εκταφή του θανόντος, η υπηρεσία δύναται να προβεί σε αυτεπάγγελτη εκταφή
και να τοποθετήσει τα οστά στο χωνευτήρι.  Ο χρόνος εκτέλεσης της αυτεπάγγελτης
εκταφής  καθορίζεται  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  των  Κοιμητηρίων,  βάσει  των
οργανικών της αναγκών και δυνατοτήτων.
2. Πριν  από  τη  διενέργεια  της  αυτεπάγγελτης  εκταφής,  η  υπηρεσία  οφείλει  να
εξαντλήσει κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίηση των συγγενών. Η αποστολή
ατομικών ειδοποιητηρίων, η γενική ανακοίνωση τοιχοκολλημένη στους χώρους του
κοιμητηρίου και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και η τοποθέτηση
σημειώματος  σε εμφανές  σημείο  επί  του  τάφου αποτελούν ενδεικτικούς  τρόπους
πρόσφορου μέσου ειδοποίησης.
3.  Σε  περίπτωση  που  καθίσταται  αδύνατη  η  για  οποιονδήποτε  λόγο  εύρεση  και
ενημέρωση των συγγενών των θανόντων και εφόσον έχουν παρέλθει δύο (2) μήνες
από  τη  λήξη  της  υποχρεωτικής  τριετούς  ταφής  της  ταφής  τιμής  ένεκεν  ή  της
παράτασης  ταφής  του  θανόντος,  συντάσσεται  από το  αρμόδιο  τμήμα  κατάλογος
αναγκαστικών  εκταφών,  οι  οποίες  διενεργούνται  μετά  την  έγκριση  του  αρμοδίου
Αντιδημάρχου και αφού έχει προηγηθεί η τοιχοκόλληση του καταλόγου στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου και σε εμφανές σημείο του κοιμητηρίου τουλάχιστον για
ένα (1) μήνα πριν την τέλεσή τους.
4. Σε βάρος των προσώπων που έχουν δηλωθεί ως «ενδιαφερόμενοι» βεβαιώνονται
τα τέλη και δικαιώματα που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών
που μεσολαβούν από το χρόνο λήξης της υποχρεωτικής ταφής,  της ταφής τιμής
ένεκεν ή της παράτασης ταφής.  Το ύψος των τελών καθορίζεται από τις καθ’ έτος
Α.Δ.Σ.  «περί  καθορισμού  τελών  και  δικαιωμάτων  Δημοτικών  Κοιμητηρίων»  και

17

ΑΔΑ: Β8ΔΛΩΡ5-Ν44



ανάλογα  με  τα  έτη  παραμονής  των  θανόντων  εντός  των  Κοιμητηρίων.    Σε
περίπτωση  χορήγησης  δωρεάν  παράτασης  ταφής  λόγω  μη  αποστέωσης  του
θανόντος,  το  σχετικό  τέλος  υπολογίζεται  βάσει  του  τέλους  για  το  πρώτο  έτος
παράτασης ταφής σε τάφο Α’ ή Β’ θέσης και αναλόγως της θέσης όπου έχει γίνει ο
ενταφιασμός, ενώ σε περίπτωση μεταταφής, το τέλος υπολογίζεται βάσει του τέλους
για το πρώτο έτος παράτασης ταφής σε τάφο  Β’ θέσης.

                                           Άρθρο 16
Παρατάσεις ταφής

1. Οι συγγενείς των θανόντων υποχρεώνονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την
ημερομηνία λήξης της υποχρεωτικής τριετούς ταφής,  της ταφής τιμής ένεκεν,  της
παράτασης  ταφής  ή  της  μεταταφής,  να  προσέλθουν   στο  Κοιμητήριο  για  να
δηλώσουν τη βούλησή τους σχετικά με την παράταση της ταφής ή την εκταφή του
θανόντος.
2.  Κατά τη διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας δύναται  να παραταθεί  η ταφή των
θανόντων για χρονικό διάστημα έξι  (6)  ή δώδεκα (12) μηνών, κατόπιν υποβολής
σχετικής αίτησης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία
των  Κοιμητηρίων  και  η  δυνατότητα  διάθεσης  τάφων.  Τα  δικαιώματα  παράτασης
καταβάλλονται βάσει της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  «περί καθορισμού
τελών  και  δικαιωμάτων  Δημοτικών  Κοιμητηρίων».  που  ισχύει  κατά  τον  χρόνο
θεμελίωσης της οφειλής.
3.  Η παράταση της ταφής χορηγείται μετά από γραπτή αίτηση του προσώπου το
οποίο  δηλώθηκε  από το  γραφείο  τελετών  ως «ενδιαφερόμενος»  κατά  τον  χρόνο
τέλεσης  της  κηδείας  ή  του  πλησιέστερου  συγγενή.   Σε  περίπτωση  αδυναμίας  ή
θανάτου του προσώπου που είχε δηλωθεί ως «ενδιαφερόμενος» ή της μη ύπαρξης
πλησιέστερων  συγγενών,  η  αίτηση  μπορεί  να  κατατεθεί  από  οποιοδήποτε  τρίτο
πρόσωπο, αφού καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι αναλαμβάνει την
ευθύνη της παράτασης.
4. Η  Υπηρεσία  των  Κοιμητηρίων,   ενημερώνει  εγγράφως  τους  συγγενείς  του
θανόντος   για  το  νομικό  καθεστώς  των  εκταφών  και  των  παρατάσεων  που
προβλέπει ο παρόν Κανονισμός και τις συνέπειες σε περίπτωση παραλείψεως.
5. Ο ενδιάμεσος χρόνος από τη λήξη της τριετούς ταφής ή της παράτασης μέχρι τον
προγραμματισμό της εκταφής θεωρείται νέα παράταση και εισπράττεται το ανάλογο
τέλος.
                        

Άρθρο 17
Ενταφιασμός  Νηπίων - Εμβρύων

1.  Έμβρυα για τα οποία έχει εκδοθεί ληξιαρχική πράξη θανάτου, βρέφη και νήπια
μέχρι  πέντε  (5)  ετών  ενταφιάζονται  δωρεάν  για  τρία  χρόνια  στους  ταφώνες  των
νηπίων του κοιμητηρίου «Αναστάσεως του Κυρίου». Σε περίπτωση που ζητηθεί να
γίνει ταφή σε τάφους Α ή Β κατηγορίας, τότε καταβάλλεται το ήμισυ του δικαιώματος
ταφής του αντίστοιχου ταφώνα.
2. Εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών από  την ημερομηνία λήξης
της  τριετίας  από  την  ταφή  στους  ταφώνες  των  νηπίων,  οι  συγγενείς  είναι
υποχρεωμένοι  να  προσέλθουν  για  την  εκταφή  του  νηπίου  ή  για  την  χορήγηση
παράτασης της ταφής, εφ' όσον υπάρχει δυνατότητα, καταβάλλοντας δικαίωμα ίσο
με το αντίστοιχο της παράτασης ταφής στη Β' θέση, όπως αυτό ορίζεται κατά τον
χρόνο της καταβολής. Σε αντίθετη περίπτωση και μετά παρέλευση δύο (2) μηνών
από τη  λήξη της  ανωτέρω προθεσμίας,   η  Υπηρεσία δύναται  εφ’  όσον το  κρίνει
αναγκαίο, να προβεί σε αυτεπάγγελτη εκταφή.
3. Για έμβρυα για τα οποία έχει εκδοθεί ληξιαρχική πράξη θανάτου, βρέφη και νήπια
μέχρι πέντε (5)  ετών τα οποία έχουν ενταφιαστεί σε τάφους Α ή Β κατηγορίας και για
τα οποία ζητείται παράταση ταφής, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου
16  του  παρόντος  κανονισμού.   Ως  τέλος  παράτασης  υπολογίζεται  το  ήμισυ  του
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τέλους παράτασης του αντίστοιχου ταφώνα, που ισχύει κατά το χρόνο θεμελίωσης
της οφειλής.

Άρθρο 18
Α.            Δικαιώματα Δήμου - Βεβαίωση και είσπραξη τελών

1. Τα τέλη και δικαιώματα των Δημοτικών Κοιμητηρίων καθορίζονται ως
ακολούθως:

-  Δικαιώματα  ταφής  Α'  και  Β'  κατηγορίας   σε  τάφους  τριετούς  ταφής  και
οικογενειακούς.
- Δικαιώματα παράτασης σε τάφους τριετούς ταφής
- Δικαίωμα εκταφής
- Δικαίωμα πλύσης οστών
- Δικαίωμα ετήσιας φύλαξης οστών και τέφρας στο οστεοφυλάκιο
-  Δικαίωμα ημερήσιας παραμονής στο νεκροστάσια από ένα (1)  λεπτό της ώρας
μέχρι εικοσιτέσσερις (24) ώρες.
- Δικαίωμα ημερήσιας παραμονής στον ψυκτικό θάλαμο από ένα (1) λεπτό της ώρας
μέχρι εικοσιτέσσερις (24) ώρες.
- Δικαίωμα νεκρώσιμης ακολουθίας ή άλλου τύπου επικήδειας τελετής
- Δικαίωμα μνημόσυνου, μεμονωμένου ή ομαδικού
- Δικαίωμα ιδιωτικής θείας λειτουργίας
-Τέλος άδειας κατασκευής μνημείου στους οικογενειακούς τάφους
- Δικαίωμα χρήσης κιβωτίου οστών (εφάπαξ)
- Τέλος παραχώρησης οικογενειακού τάφου Α' και Β' θέσης
- Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο δικαιούχου

Λοιπά δικαιώματα οικογενειακών τάφων:
- Δικαίωμα συντήρησης κοινόχρηστων χώρων οικογενειακών τάφων
- Δικαίωμα οστεοφύλαξης δικαιούχων
- Δικαίωμα οστεοφύλαξης μη δικαιούχων (φιλοξενία μόνο υπαρχόντων)
- Δικαίωμα παράτασης ταφής μη δικαιούχων (φιλοξενία μόνο υπαρχόντων)

2. Τα παραπάνω τέλη και δικαιώματα όλων των κοιμητηρίων καταβάλλονται εφ’
άπαξ και  πριν από κάθε σχετική πράξη (ενταφιασμός,  εκταφή, παράταση ταφής,
οστεοφύλαξη κλπ.), εκτός των ειδικών ρυθμίσεων, οι οποίες αφορούν στο δικαίωμα
παραχώρησης χρήσης χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου, το οποίο πέραν
της  εφάπαξ  καταβολής,  μπορεί  να  καταβάλλεται  σε  ισόποσες  δόσεις,  όπως
προβλέπεται από τις ετήσιες Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου  «περί καθορισμού
τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων».
3. Τέλη και δικαιώματα παρελθόντων ετών καταβάλλονται βάσει των τελών και
δικαιωμάτων που ίσχυαν κατά τον χρόνο οφειλής.
4. Για  παράταση  ταφής  μετά  από  τον  τρίτο  χρόνο  παράτασης  (7ος χρόνος
συνολικής  παραμονής  και  μετά),  το  σχετικό  δικαίωμα  καθορίζεται  στο  ύψος  του
δικαιώματος παράτασης για τον τρίτο χρόνο παράτασης, προσαυξημένο σε ποσοστό
τοις εκατό (%) που θα καθορίζεται ανά θέση καθ’ έτος με τις κανονιστικές Αποφάσεις
του  Δημοτικού  Συμβουλίου  «περί  καθορισμού  τελών  και  δικαιωμάτων  Δημοτικών
Κοιμητηρίων», κατόπιν εισήγησης της υπηρεσίας.

 5. Τα  δικαιώματα  παράτασης  ταφής  και  οστεοφυλακίου  εισπράττονται
αναλογικά  ανά  μήνα.  Για  παράταση  παραμονής  χρονικού  διαστήματος  άνω  των
δεκαπέντε  (15)  ημερών  εισπράττονται  δικαιώματα  ενός   (1)  μηνός,  ενώ  για
παράταση παραμονής χρονικού διαστήματος κάτω των δεκαπέντε (15) ημερών δεν
εισπράττονται δικαιώματα. Τα δικαιώματα  καταβάλλονται σύμφωνα με τις ετήσιες
κανονιστικές  Αποφάσεις  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  «περί  καθορισμού  τελών  και
δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων».
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6.  Το  δικαίωμα  συντήρησης  οικογενειακών  τάφων  των  κοιμητηρίων
εισπράττεται ανά τριετία από τους δικαιούχους οικογενειακών τάφων.  Το ύψος του
δικαιώματος  καθορίζεται  σύμφωνα  με  τις  ετήσιες  κανονιστικές  Αποφάσεις  του
Δημοτικού  Συμβουλίου  «περί  καθορισμού  τελών  και  δικαιωμάτων  Δημοτικών
Κοιμητηρίων», αρχομένου του έτους παραχώρησης.

Β.            Από τα δικαιώματα ταφής απαλλάσσονται:
1. Οι  οπλίτες  του  στρατού,  του  ναυτικού,  της  αεροπορίας  και  των  σωμάτων
ασφαλείας, εφόσον αποβιώσουν σε εντεταλμένη υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή η
παράταση ταφής χορηγείται για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) ετών χωρίς να
καταβληθούν δικαιώματα (σύνολο δωρεάν ταφής 6 χρόνια).
2. Οι άποροι με την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθεί  Απόφαση <<περί παροχής
κοινωνικής  προστασίας  για  παραχώρηση  χώρου  ταφής>> από  τις  αρμόδιες
Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι εφικτή
η προσκόμιση της ανωτέρω Απόφασης κατά τον χρόνο ενταφιασμού, η ταφή μπορεί
να γίνει με κατάθεση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του προσώπου που
ορίζεται  ως  «ενδιαφερόμενος»  ή  του  γραφείου  τελετών.  Σε  αυτή  την  περίπτωση
τάσσεται προθεσμία δέκα (10) ημερών για την προσκόμιση της σχετικής απόφασης.
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας τα τέλη καταβάλλονται κανονικά.  Σε
περίπτωση μη καταβολής των τελών, αυτά βεβαιώνονται σε βάρος του προσώπου
που  ορίζεται  ως  «ενδιαφερόμενος»  ή  του  γραφείου  τελετών,  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του άρθρου 4 § 3 του Α.Ν. 582/1968. Ο ενταφιασμός των απόρων γίνεται
στη Β' κατηγορία του Κοιμητηρίου «Αναστάσεως του Κυρίου» .
3.  Στην  Β'  κατηγορία  του  κοιμητηρίου  "Αναστάσεως  του  Κυρίου"  ενταφιάζονται
δωρεάν τα ορφανά και εγκαταλελειμμένα παιδιά των ιδρυμάτων του Δήμου.
4. Οι  νεκροί,  που  μεταφέρονται  από  τα  ανατομικά  και  παθολογοανατομικά
εργαστήρια  των  ιατρικών  σχολών  του  Πανεπιστημίου  και  οι  αποβιώσαντες  σε
νοσοκομεία  και  κλινικές,  εφόσον  είναι  ανέφικτη  η  ανεύρεση  των  συγγενών,
ενταφιάζονται  στον  ταφώνα  των  αζήτητων.   Προϋπόθεση  για  τον  ενταφιασμό
προσώπου στον ταφώνα των αζήτητων, είναι η αποστολή σχετικού αιτήματος από
τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  των  ανωτέρω ιδρυμάτων,  στην  οποία  θα  επισυνάπτεται
βεβαίωση του οικείου Αστυνομικού Τμήματος «περί μη ανεύρεσης συγγενών» καθώς
και της οικείας πρεσβείας ή προξενείου, σε περίπτωση αλλοδαπών. 
5. Έμβρυα για τα οποία έχει εκδοθεί ληξιαρχική πράξη θανάτου, βρέφη και νήπια
μέχρι 5 ετών ενταφιάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος
κανονισμού
6.  Όλες οι  ανωτέρω περιπτώσεις απαλλάσσονται  από τα δικαιώματα νεκρώσιμης
ακολουθίας, νεκροστασίου, χρήσης ψυκτικού θαλάμου και εκταφής.
                   

Άρθρο 19
Διοίκηση και Διαχείριση Κοιμητηριακών Ναών - Μνημόσυνα – Νεκρώσιμες

ακολουθίες.
1.  Η  διοίκηση  και  η  διαχείριση  των  μη  ενοριακών  κοιμητηριακών  ναών  που
λειτουργούν στα κοιμητήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης διεξάγεται αποκλειστικά από
τον Δήμο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Στον ναό της «Αναστάσεως του Κυρίου» που βρίσκεται στο ομώνυμο κοιμητήριο
μπορεί  να  τελούνται  μέχρι  οκτώ  (8)  νεκρώσιμες  ακολουθίες  ημερησίως,  εκ  των
οποίων  τέσσερις  (4)  το  πρωί  και  τέσσερις  (4)  το  απόγευμα,  όπως ορίζεται  στο
ημερήσιο  δελτίο  ενταφιασμών  που  εκδίδει  η  Υπηρεσία.  Κατά  την  περίοδο  της
Σαρακοστής (από την Καθαρά Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα) μπορεί να
τελούνται μέχρι εφτά (7) νεκρώσιμες ακολουθίες ημερησίως, εκ των οποίων τέσσερις
(4) το πρωί και τρεις (3) το απόγευμα.  Οι νεκρώσιμες ακολουθίες τελούνται ανά
σαράντα πέντε (45) λεπτά.  

3.  Στις ημέρες που είναι καθορισμένες ως επίσημες αργίες νεκρώσιμες ακολουθίες
και ενταφιασμοί διενεργούνται μόνο κατά τις πρωινές ώρες. 

20

ΑΔΑ: Β8ΔΛΩΡ5-Ν44



4. Σε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται περισσότερος χρόνος για τη διενέργεια
της τελετής κατά την επιθυμία των συγγενών, προκειμένου  να συμμετέχει αρχιερέας
ή για να γίνει  ιδιαίτερος στολισμός ή για διάφορους λόγους μπορεί  να διατεθεί  ο
χρόνος  δύο  κηδειών  καταβάλλοντας  το  διπλάσιο  του  τρέχοντος  δικαιώματος
νεκρώσιμης ακολουθίας, όπως καθορίζεται καθ’ έτος με τις κανονιστικές Αποφάσεις
του  Δημοτικού  Συμβουλίου  «περί  καθορισμού  τελών  και  δικαιωμάτων  Δημοτικών
Κοιμητηρίων».

5. Οι νεκρώσιμες ακολουθίες και τα  μνημόσυνα τελούνται σύμφωνα με το δελτίο
που εκδίδει η Υπηρεσία,  σαφώς απαγορευμένης οποιασδήποτε παρέκκλισης από
αυτό χωρίς την εντολή της Υπηρεσίας.

6. Μνημόσυνα  τελούνται  κατά  τις  ημέρες  Σάββατο  και  Κυριακή  μέχρι  τις  12:00.
Επίσης  τις  ημέρες  που  γίνονται  λειτουργίες  μπορούν  να  γίνονται  μνημόσυνα
μεμονωμένα και ομαδικά μέχρι τις 9:30 π.μ. μετά από συνεννόηση με τον ιερατικό
εκπρόσωπο  της  Μητροπόλεως.  Για  την  τέλεση  μνημοσύνου  σε  ημέρες  πλην
Σαββάτου και Κυριακής, καταβάλλεται το δικαίωμα της ιδιωτικής θείας λειτουργίας.
7. Στα Κοιμητήρια  «ΑΓ.  ΠΑΥΛΟΥ-ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ» μνημόσυνα  τελούνται  μόνο την
Κυριακή.
8. Τα Ψυχοσάββατα και  κατά τις  πρωινές  ώρες,  θα  διενεργούνται  μόνο ομαδικά
μνημόσυνα και δεν θα διενεργούνται νεκρώσιμες ακολουθίες.
9. Δεν  επιτρέπεται  η  διενέργεια  μνημοσυνών  κατά  το  χρονικό  διάστημα  από  το
Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και την Κυριακή του Θωμά. 
10. Σε περίπτωση ματαίωσης η μετατροπής μνημοσύνου από εξαιρετικό σε ομαδικό,
το  ποσό  του  δικαιώματος  που  καταβλήθηκε  επιστρέφεται  μόνον  όταν  από  τις
συνθήκες προκύπτει παράλειψη της Υπηρεσίας.
11.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (φυσικές καταστροφές, παρατεταμένοι  καύσωνες,
ομαδικοί θάνατοι  κ.α.),  οπότε  και  απαιτείται  η  τέλεση  επιπλέον  ταφών  και
νεκρώσιμων ακολουθιών,  αυτές τελούνται κατόπιν εντολής της υπηρεσίας.

Άρθρο 20
Σχεδιασμός και μορφή κατασκευής μνημείων

1. Τα επί των τάφων μνημεία είναι πράγματα εκτός συναλλαγής.  Μνημείο νοείται
κάθε στοιχείο διακόσμησης, κινητό ή ακίνητο, αδιάφορα από την ύλη της κατασκευής
του ή της επεξεργασίας του, το οποίο τοποθετείται επί του τάφου.
2. Για  τους  τάφους  τριετούς  ταφής  στο  κοιμητήριο  «Αναστάσεως  του  Κυρίου»
ορίζεται υποχρεωτικά ένας τύπος κηροστάτη, όπως αναφέρεται στο παράρτημα του
παρόντος Κανονισμού.   Οι ακριβείς διαστάσεις του  κηροστάτη είναι οι ακόλουθες:
Α) Ύψος κηροστάτη : 50 εκατοστά.
Β) Ύψος βάσης κηροστάτη: 20 εκατοστά. 
Γ) Μήκος  κηροστάτη: 110 εκατοστά, εκ των οποίων τα 30 εκατοστά (15 εκατοστά
ανά πλευρά), προορίζονται για την προαιρετική τοποθέτηση δύο (2) ανθοδοχείων.
Το ύψος των ανθοδοχείων δεν θα υπερβαίνει τα 30 εκατοστά. 
Δ) Βάθος κηροστάτη: 25 εκατοστά. 
Ε)  Στην  αριστερή  πλευρά  του  κηροστάτη  θα  τοποθετείται  το  θυμιατό,  στη  δεξιά
πλευρά  το  καντήλι  και  στο  κέντρο  του  κηροστάτη  το  θρησκευτικό  σύμβολο  του
δόγματος του θανόντος.  Το ύψος των ανωτέρω δεν θα υπερβαίνει τα 30 εκατοστά.
 Το τμήμα του τάφου ανάμεσα στον κηροστάτη και στην ταφική πλάκα θα παραμένει
είτε επιστρωμένο μόνο με χώμα, είτε με φύτευση-περιποίηση γκαζόν ή εποχικών
λουλουδιών  από  τον  συγγενή  του  θανόντος.  Απαγορεύεται  η  τοποθέτηση
οποιουδήποτε άλλου υλικού (μαρμάρινων πλακών, πλαισίων, χαλικιών κλπ.).
Η τοποθέτηση μνημείου επί του τάφου δεν είναι υποχρεωτική.
Κάθε  κατασκευή  που  τοποθετείται  σε  τάφο  και  δεν  πληροί  τις  καθορισμένες
προδιαγραφές αφαιρείται με ευθύνη του υπόχρεου.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η αυθαίρετη κατασκευή  αφαιρείται από τον Δήμο
και  καταλογίζεται στον υπόχρεο ή στον κατασκευαστή,  πρόστιμο που ορίζεται  με
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απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  το  ποσό  του  οποίου  δεν  μπορεί  να  είναι
μικρότερο των εκατό (100,00) ευρώ.
3. Η  επιγραφή  στην  ταφική  πλάκα  των  τάφων  τριετούς  ταφής  που  αφορά  στο
ονοματεπώνυμο,  έτος  γέννησης  και  θανάτου  τοποθετείται  αποκλειστικά  από  την
Υπηρεσία.
4.  Η  κατασκευή  οικογενειακού  τάφου  ανατίθεται  από  τον  δικαιούχο  σε  ιδιώτη
μαρμαροτεχνίτη.  Τα  σχέδια  κατασκευής  μνημείου  σε  οικογενειακούς  τάφους
υποβάλλονται  για  έγκριση  στην  αρμόδια  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου  και  οι
διαστάσεις τους πρέπει να περιορίζονται αυστηρά εντός των ορίων του τάφου.

5. Τα μνημεία των οικογενειακών τάφων που χρήζουν επισκευής για λόγους
εξωτερικής εμφάνισης και δημόσιας υγείας, επισκευάζονται υποχρεωτικά από τους
δικαιούχους χρήσης μέσα σε προθεσμία που τάσσεται από τον Δήμο. Σε αντίθεση
περίπτωση, οι  εργασίες επισκευής εκτελούνται από τον Δήμο με δαπάνες και για
λογαριασμό των  υπόχρεων σε  εφαρμογή  των διατάξεων  του  Κώδικα  Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων. 
      6. Απαγορεύεται  η  επεξεργασία  ακατέργαστων  υλικών  και  η  χρήση
ηλεκτρικού ρεύματος της Υπηρεσίας από τους ιδιώτες μαρμαρογλύπτες, εντός του
χώρου  των  κοιμητηρίων.  Η  εργασία  τους  περιορίζεται  αποκλειστικά  στη
συναρμολόγηση των κατεργασμένων υλικών.

                         
Άρθρο 21

Ιδιωτικές εργασίες 
     1. Οι  ιδιώτες μαρμαροτεχνίτες  που εισέρχονται  στα κοιμητήρια του Δήμου
Θεσσαλονίκης  για  την  κατασκευή οικογενειακών τάφων ή  τάφων τριετούς  ταφής,
οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με άδεια εισόδου για εκτέλεση εργασίας.
   2. Η  χορήγηση  άδειας  εισόδου  γίνεται  μετά  από  αίτηση  τους  προς  την
υπηρεσία των κοιμητηρίων. Με την αίτηση, υποβάλλεται πιστοποιητικό του οικείου
επιμελητηρίου  περί  της  επαγγελματικής  ιδιότητας  του  αιτούντος,  καθώς  και
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 
     Επί του μνημείου επικολλάται διακριτικό αυτοκόλλητο με την επωνυμία του
μαραμτοτεχνίτη και την ημερομηνία κατασκευής του μνημείου.

Οι  ιδιώτες  μαρμαροτεχνίτες  υποχρεούνται  στην  έκδοση  όλων  των
προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους
προς τους ιδιώτες. 
  3.  Στους  μαρμαροτεχνίτες  που  δεν  συμμορφώνονται  με  τις  διατάξεις  του
παρόντος  Κανονισμού,  είναι  δυνατή  η  επιβολή  του  διοικητικού  μέτρου  της
απαγόρευσης εισόδου στα Κοιμητήρια για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών.  Η
απαγόρευση  εισόδου  επιβάλλεται  με  Απόφαση  Δημάρχου  μετά  από  έγγραφη
εισήγηση  του   προϊσταμένου  της  υπηρεσίας.  Με  την  ίδια  διαδικασία  και  σε
περίπτωση  υποτροπής,  είναι  δυνατή  η  επιβολή  του  διοικητικού  μέτρου  της
απαγόρευσης  εισόδου  στα  Κοιμητήρια  για  χρονικό  διάστημα  από  δέκα  (10)  έως
εξήντα (60) ημέρες   
    4.  Λόγους απαγόρευσης εισόδου στον χώρο των Κοιμητηρίων συνιστούν: Η
τοποθέτηση  μνημείου  διαφορετικού  από αυτό  που  ορίζει  ο  Κανονισμός  για  τους
τάφους τριετούς ταφής ή από το σχέδιο που έχει εγκριθεί από την αρμόδια Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου για τους οικογενειακούς τάφους, καθώς και κάθε παράβαση
των διατάξεων του ισχύοντος Κανονισμού λειτουργίας του κοιμητηρίου.

5. Μαρμαροτεχνιτες  σε  βάρος  των  οποίων  έχει  επιβληθεί  το  μέτρο  της
απαγόρευσης εισόδου στα Κοιμητήρια και οι οποίοι αρνούνται να απομακρυνθούν,
αποβάλλονται  από  τον  χώρο  των  Κοιμητηρίων  με  την  παρουσία  οργάνων   της
αρμόδιας Αστυνομικής αρχής.
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Άρθρο 22
Περιποίηση τάφων – αφή καντηλιών

1. Επιτρέπεται στους συγγενείς των θανόντων να περιποιούνται τους τάφους
των  προσφιλών  τους  προσώπων  και  να  εκδηλώνουν  τα  θρησκευτικά  τους
καθήκοντα κατά την κρίση τους.

2. Το δικαίωμα της αφής κανδηλίων ελαίου και της περιποίησης του τάφου
δύναται να ανατίθεται από τους οικείους των θανόντων σε ιδιώτες.  Προϋπόθεση για
την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας είναι η τήρηση του παρόντος κανονισμού,
καθώς και η έκδοση όλων των προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών για τις
παρεχόμενες υπηρεσίες τους προς τους ιδιώτες.

3. Απαγορεύεται η χρήση των κοινόχρηστων χώρων και των εγκαταστάσεων
των Κοιμητηρίων ως χώρος εναπόθεσης υλικών σχετικών με την αφή κανδηλίων
(έλαια κ.α.). 

4.  Στα πρόσωπα που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος
Κανονισμού,  είναι  δυνατή  η  επιβολή  του  διοικητικού  μέτρου  της  απαγόρευσης
εισόδου στα Κοιμητήρια.  Εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 23 παρ.
3,4 και 5 του παρόντος Κανονισμού. 

Άρθρο 23
Υλικά μνημείων – Στεφάνια

1. Οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται επί των τάφων και τα υλικά από τα οποία
αποτελούνται  απομακρύνονται  από  τον  τάφο  σε  χρονικό  διάστημα  δέκα  (10)
εργασίμων ημερών προ της προγραμματισμένης εκταφής  και  αποδίδονται  στους
συγγενείς του θανόντος, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους.  Η αίτηση πρέπει να
κατατεθεί στην υπηρεσία μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) εργασίμων ημερών
πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία εκταφής

2. Οι σκελετοί των στεφάνων και των σταυρών που κατατίθενται κατά την
τελετή  της  κηδείας,  παραμένουν  επί  των  τάφων  για  χρονικό  διάστημα  τριών  (3)
ημερών και ακολούθως περιέρχονται στο Δήμο. 

Άρθρο 24
Ωράριο Λειτουργίας Κοιμητηρίων

 1. Τα Κοιμητήρια είναι ανοικτά για τους επισκέπτες όλες τις ημέρες του έτους
από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.
  2. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα Κοιμητήρια σε εργαζόμενους
και μη κατά τις ώρες που είναι κλειστό. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η διανυκτέρευση
των  συγγενών  που  συνοδεύουν  τον  νεκρό  στα  νεκροστάσια,  με  άδεια   της
υπηρεσίας.
  3. Το οστεοφυλάκιο  είναι  ανοικτό  καθημερινά  από τις  07:30  π.μ.  έως  τις
15:00 μ.μ. και τα Σάββατα από τις 07:30 π.μ έως τις 13:30 μ.μ. Τις Κυριακές και τις
αργίες  το  οστεοφυλάκιο  παραμένει  κλειστό  πλην  της  Μεγάλης  Παρασκευής,  τα
απογεύματα  των Παρασκευών προ των Ψυχοσάββατων και  των Ψυχοσάββατων
που παραμένει ανοικτό από  την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.
  4. Οι εργασίες των μαρμαροτεχνιτών εκτελούνται καθημερινά από τις 07:30
π.μ. έως τις 15:00 μ.μ., εκτός Κυριακών και αργιών.
       5. Οι ώρες μεσημβρινής διακοπής των κοιμητηρίων ορίζονται ως εξής:
 α) Από 1 Οκτωβρίου έως τέλος Φεβρουαρίου: 13.00 έως 14.30.

β) Από 1 Μαρτίου έως 31 Μαΐου: 13.00 έως 15.30.
γ) Από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου: 13.00 έως 17:00.

Άρθρο 25
Τελικές Διατάξεις

  1.  Δεν  επιτρέπεται  η  είσοδος  και  παραμονή  ζώων  στον  χώρο  των
Κοιμητηρίων, πλην των σκύλων βοήθειας οδηγών τυφλών, όπως ορίζεται από τις
διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ τ.Α’ 129/2010).
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  2. Δεν επιτρέπεται η επαιτεία, η εγκατάσταση μικροπωλητών, καθώς  και η
κάθε  είδους  εμπορική  οικονομική   συναλλαγή  που  δεν  προβλέπεται  από  τον
παρόντα  Κανονισμό  μεταξύ  φυσικών  ή  νομικών  προσώπων  στο  χώρο  ή  στις
εισόδους των Κοιμητηρίων. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της παρούσας
διάταξης,  η  Υπηρεσία  θα  ενημερώνει  τους  αρμόδιους  ελεγκτικούς  μηχανισμούς
(Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος κ.α.)
  3. Οι επισκέπτες οφείλουν να επιδεικνύουν τον απαιτούμενο σεβασμό και να
τηρούν την τάξη και την ευκοσμία.

4.  Απαγορεύεται  κάθε  κατασκευή  (βρύση,  παγκάκια  κ.λ.π.)  ή  φύτευση
δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο των κοιμητηρίων.  Μη εγκεκριμένες κατασκευές ή
φυτεύσεις  θα  απομακρύνονται  από το  Δήμο,  ενώ σε  βάρος  των  παραβατών θα
επιβάλλεται με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου χρηματικό πρόστιμο, το ύψος του
οποίου δεν θα είναι μικρότερο των πενήντα ευρώ (50,00).  

5.   Από της έκδοσης του παρόντος Κανονισμού καταργούνται  τα ομαδικά
καντήλια τάφων  και θα ληφθεί μέριμνα για την ενίσχυση του κεντρικού φωτισμού
των Κοιμητηρίων. 

6. Κάθε διάταξη αντίθετη με τον παρόντα Κανονισμό καταργείται.
                              
 Αναθέτει στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Μειοψηφούν οι Δ.Σ. κ.κ. Ι. Δελής, Μ. Κωνσταντινίδης

Λευκό  οι  Δ.Σ.  κ.κ.  Εφρ.  Κυριζίδης,  Δ.  Κούβελας,  Ν.  Ζεϊμπέκης,  Ευστ.
Παντελίδης,  Σ.  Δημητριάδης,  Στ.  Γωγάκος,  Δ.  Ράπτης,  Στ.  Αβραμίδου,  Σ.
Αδαμίδου – Γκιουλέκα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Θεσσαλονίκη 30-12-2015 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
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