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   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
             ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 683 / 22-04-2019 
             ΑΡΙΘΜ. ΠΙΝΑΚΑ: 26 
 
Απόσπασµα από το πρακτικό της 11ης Τακτικής συνεδρίασης έτους 2019 του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση του υφιστάµενου Κανονισµού 
Λειτουργίας ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων. 

 
Σήµερα στις 22 Απριλίου 2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 16:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του προς όλους τους Συµβούλους, που επιδόθηκε στις     
18-04-2019 σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010.  
 
 Από τα 49 µέλη ήταν: 

 

   Παρόντες: 40 

 

 1. Simon Bensasson – Chimchi 
2. Σωτηρία Αδαµίδου – Γκιουλέκα 
3. Γλυκερία Καλφακάκου 
4. Στυλιανή Αβραµίδου 
5. Παναγιώτης Αβραµόπουλος 
6. Άννα Αγγελίδου – Πολυχρονιάδου 
7. Αλέξανδρος Άγιος 
8. Λεµονιά (Μόνικα) Αϊβάζογλου 
9. Γεώργιος Αρβανίτης 
10. Σοφία Ασλανίδου 
11. Στέφανος Γωγάκος 
12. Γεώργιος ∆ηµαρέλος 
13. Σωκράτης ∆ηµητριάδης 
14. Βασίλειος ∆ιαµαντάκης 
15. Λάζαρος Ζαχαριάδης 
16. Νικόλαος Ζεϊµπέκης 
17. Κωνσταντίνος Ζέρβας 
18. Σταύρος Καλαφάτης 
19. Στυλιανός Κανάκης 
20. ∆ηµήτριος Κούβελας 

21. Ανδρέας Κουράκης 
22. Εφραίµ Κυριζίδης 
23. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης 
24. Πέτρος Λεκάκης 
25. Στυλιανός Λιακόπουλος 
26. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος 
27. Αθανάσιος-Αλέξανδρος Μπαρµπουνάκης 
28. Αθανάσιος Παπαναστασίου 
29. Χρήστος Παπαστεργίου 
30. Αθανάσιος Παππάς 
31. Μαρία Πασχαλίδου 
32. Σπύρος Πέγκας 
33. Γεωργία Ρανέλλα 
34. ∆ηµήτριος Ράπτης 
35. Κων/νος Σεβρής 
36. Αρµόδιος Στεργίου 
37. Αναστάσιος Τελίδης 
38. Ελένη Τζιούτζια 
39. Νικόλαος Φωτίου 
40.  Ελένη (Έλλη) Χρυσίδου 

 

 Απόντες: 9 

 

 

 1. Γεώργιος Αβαρλής 
2. Μαρία Αγαθαγγελίδου 
3. Μαρία Ακριτίδου-Γιαννουλοπούλου 
4. Βλάσης Γιτόπουλος 
5. Ιωάννης ∆ελής 

6. Χρυσούλα Ζαρογιάννη 
7. Ελευθέριος Κιοσέογλου 
8. Στεφανία Τανιµανίδου 
9. Θεόδουλος Ταπανίδης 
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Από τους 6 Προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων και της ∆ηµοτικής Ενότητας Τριανδρίας: 

 

 Παρόντες: 4 

 

1. Μαρία Λαζαρίδου (Β' ∆ηµοτική Κοινότητα) 
2. Κωνσταντίνος Τσιαπακίδης (∆' ∆ηµοτική Κοινότητα) 
3. Αργυρή Κουράκη (Ε' ∆ηµοτική Κοινότητα) 
4. Παναγιώτα Μπαχτσεβάνα (∆ηµοτική Ενότητα Τριανδρίας) 

 
Απόντες: 2 
 

1. Πέτρος ∆ηµητρακόπουλος (Α' ∆ηµοτική Κοινότητα) 
2. Ελισσάβετ Καλαϊτζίδου (Γ' ∆ηµοτική Κοινότητα) 

 

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

 

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από τις υπαλλήλους του Τµήµατος 
∆ιοικητικής Υποστήριξης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θεοδώρα Γάδ και Αρετή Κολοβού. 
Αριθµός θέµατος Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 16   
 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγήθηκε το υπ’ αρ. 16 θέµα Ηµερήσιας 
∆ιάταξης «Έγκριση τροποποίησης του υφιστάµενου Κανονισµού Λειτουργίας 
∆ηµοτικών Κοιµητηρίων» αναφερόµενος στην υπ’ αρ. 77/09-04-2019 Απόφαση 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως εξής: 

Η Επιτροπή έλαβε υπ’ όψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010. 
2) Την υπ΄αριθµ 76/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την  
Έγκριση ανάκλησης της υπ΄αριθµ.48/12-03-2019 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής. 
3) Την υπ΄αριθµ.40331/569/2019 εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιαχείρισης 
Κοιµητηρίων σύµφωνα µε την οποία: 
«Σχετικά µε το θέµα σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 
Ο ∆ήµος 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 
∆ήµου Θεσσαλονίκης διέπεται από τον ισχύοντα Κανονισµό Λειτουργίας ∆ηµοτικών 
Κοιµητηρίων, (σχετ. η υπ’ αριθµ. 1844/2015  Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Θεσσαλονίκης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα). 
Η παρούσα πρόταση τροποποίησης του υφιστάµενου Κανονισµού Λειτουργίας 
∆ηµοτικών Κοιµητηρίων, εκδίδεται λαµβάνοντας υπ’ όψη τις ακόλουθες παραµέτρους:  
Α) Την προσαρµογή του  ∆ήµου Θεσσαλονίκης στις προτάσεις που 
διατυπώνονται στην υπ’ αριθµ. 104/Α/2018 έκθεση επιθεώρησης – ελέγχου του 
Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας- ∆ιοίκησης.  
Β) Τη συµµόρφωση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης µε δικαστικές αποφάσεις, 
αποφάσεις υπερκείµενων αρχών (σχετ. η υπ’ αριθµ. 75653/2018 Απόφαση 
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Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, µε την οποία 
ακυρώθηκε η υπ’ αριθµ. 1690/2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου «περί 
τροποποίησης Κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης», καθώς και συλλογικών οργάνων του ∆ήµου (σχετ. τo υπ' αριθµ. 
410/18-03-2019 πρακτικό του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θεσσαλονίκης).  
Γ) Την προσαρµογή του ∆ήµου στις υφιστάµενες κοινωνικοοικονοµικές 
συνθήκες, λαµβάνοντας υπ’ όψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάποιων περιπτώσεων και 
ειδικότερα τον ενταφιασµό εµβρύων για τα οποία έχει εκδοθεί ληξιαρχική πράξη 
θανάτου, βρεφών και νηπίων µέχρι 5 ετών. 
Ειδικότερα οι προτάσεις τροποποίησης του υφιστάµενου Κανονισµού Λειτουργίας 
∆ηµοτικών Κοιµητηρίων περιγράφονται ως ακολούθως:  

• ∆ιόρθωση στο άρθρο 3 παρ. β) του Κανονισµού των λέξεων «…του ∆ηµοτικού 
∆ιαµερίσµατος» σε «…της ∆ηµοτικής Ενότητας…». 

• Τροποποίηση του άρθρου 4 παρ. 4 του υφιστάµενου Κανονισµού από την 
τρέχουσα διατύπωση «∆εν επιτρέπεται η δηµιουργία ξεχωριστής ζώνης ταφής 
για αλλόθρησκους ή αλλόδοξους.», σε «∆ηµιουργείται ξεχωριστή ζώνη ταφής 
για αλλόθρησκους ή αλλόδοξους στους τάφους 1-54 του ταφώνα 9 
(ΑΖΗΤΗΤΩΝ) στο Κοιµητήριο «ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ». Ο ενταφιασµός 
προσώπου στον ανωτέρω ταφώνα λαµβάνει χώρα εφ’ όσον έχει εκδηλωθεί η 
σχετική επιθυµία εκ µέρους του θανόντος ή εκ µέρους των οικείων του».    

 
Η ανωτέρω τροποποίηση προτείνεται έχοντας υπ’ όψη: 
 Α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Α.Ν. 582/1968 (ΦΕΚ τ.Α’ 225/1968), στις 
οποίες αναφέρεται επί λέξει ότι «Οι δήµοι….δια τον ενταφιασµόν των µη ορθόδοξων ή 
των αλλόθρησκων υποχρεούνται όπως κατόπιν συµφώνου γνώµης της οικείας Ιεράς 
Μητροπόλεως καθορίσωσιν ιδιαίτερον χώρον εντός του δηµοτικού ή κοινοτικού 
Κοιµητηρίου».    
 Β) Την υπ’ αριθµ. 104/Α/2018 έκθεση επιθεώρησης – ελέγχου του Σώµατος 
Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας- ∆ιοίκησης, την οποία επισυνάπτουµε και στην 
οποία αναφέρεται ότι (σελ. 4), «Ο καθορισµός ιδιαίτερου χώρου ενταφιασµού 
αλλόθρησκων είναι υποχρεωτικός σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Α.Ν. 582/1968». 
 Γ) Το γεγονός ότι συνεπεία της προσφυγικής κρίσης που υφίσταται από έτους 
2016 σε χώρες της Μέσης Ανατολής, έχει λάβει χώρα σηµαντικός αριθµός θανάτων 
προσφύγων στους χώρους υποδοχής (hot spots) και παρίσταται ανάγκη ενταφιασµού 
τους σε ενιαίο χώρο.  

• Τροποποίηση του άρθρου 4 παρ. 6 του υφιστάµενου Κανονισµού από την 
τρέχουσα διατύπωση «Απαγορεύονται οι ενταφιασµοί σε άλλους χώρους πλην 
των συγκεκριµένων και σαφώς οριοθετηµένων ταφικών τµηµάτων των 
Κοιµητηρίων του ∆ήµου. 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» 
σε 

«Απαγορεύονται οι ενταφιασµοί σε άλλους χώρους πλην των συγκεκριµένων 
και σαφώς οριοθετηµένων ταφικών τµηµάτων των Κοιµητηρίων του ∆ήµου. 

ΑΔΑ: 627ΕΩΡ5-ΙΤ1



4 

Ειδικότερα στο κοιµητήριο «Αναστάσεως του Κυρίου» οι ενταφιασµοί 
επιτρέπονται στους ακόλουθους ταφώνες τριετούς ταφής ως εξής: 

Α1α, Α1δ, Α2δ, Β1δ, Β1α, Β2δ, Β2α, Β3δ, Α3δ, Α3α, Α2α 
Στους ταφώνες οικογενειακών τάφων, επιτρέπεται η διενέργεια ενταφιασµών  

ως εξής: 
Οα, Οδ, Ο1α,  Ο1δ, Ο2α, Ο2δ, Ο3α, Ο3δ» 

 Με την ανωτέρω τροποποίηση επέρχεται η κατάργηση των ξεχωριστών 
κατηγοριών ταφής στα Κοιµητήρια ευθύνης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, σε συνέχεια 
του υπ' αριθµ. 410/18-03-2019 πρακτικού του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θεσσαλονίκης 
 

• Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 2 του υφιστάµενου Κανονισµού από την 
τρέχουσα διατύπωση «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.» σε «Απαραίτητο 
δικαιολογητικό για τον ενταφιασµό του θανόντος είναι η ληξιαρχική πράξη 
θανάτου στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο ακριβής τόπος ενταφιασµού, 
καθώς και η ηµεροµηνία και ώρα αυτού» και διαγραφή των στοιχείων (α), (β) και 
(γ) της παρούσας παραγράφου.  

Η ανωτέρω τροποποίηση προτείνεται σε συµµόρφωση µε την υπ’ αριθµ. 
75653/2018 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 
 

• Στο άρθρο 6 συµπληρώνεται ο τίτλος µε τη φάση « … καθορισµός θέσεων 
ενταφιασµών». Συµπληρώνεται επίσης στην παρ. 2 «… Μετά την 
δήλωση των κηδειών σε καθορισµένο χρόνο µέχρι τις 10:00 π.µ. 
διενεργείται από την υπηρεσία µέσω αδιάβλητης ηλεκτρονικής 
διαδικασίας µε τυχαιοποιηµένο τρόπο ο καθορισµός των θέσεων 
ενταφιασµών των κηδειών που έχουν δηλωθεί. Την διαδικασία δύναται 
να παρακολουθούν ένας εκπρόσωπος κάθε γραφείου που έχει δηλώσει 
κηδεία ή ένας συγγενείς κάθε θανόντα του οποίου η κηδεία έχει 
δηλωθεί.» 

Η συµπλήρωση αυτή βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας και της ίσης 
µεταχείρισης, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την εύρυθµη λειτουργία της υπηρεσίας 
ενόψει της κατάργησης κατηγοριοποίησης των ζωνών και της επιβολής ενιαίου 
τέλους.    

Σε συνέχεια της πρότασης κατάργησης των ξεχωριστών κατηγοριών ταφής 
στα Κοιµητήρια ευθύνης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, επέρχονται οι ακόλουθες 
τροποποιήσεις στον Κανονισµό:  

• Τροποποίηση του άρθρου 13 παρ. 2 του Κανονισµού από την υφιστάµενη 
διατύπωση «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.» σε «Η ταφή των δικαιούχων της παρ. 1 
πραγµατοποιείται σε τάφους τριετούς ταφής και ειδικότερα στους ταφώνες 
Α1α, Α1δ, Α2α, Α2δ, Α3α & Α3δ και παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν 
παράτασης ταφής για χρονικό διάστηµα µέχρι τρία (3) έτη µετά τη λήξη της 
τριετούς υποχρεωτικής ταφής.» 

• Στο άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισµού  αντικατάσταση των λέξεων «….Α ή Β 
κατηγορίας...» µε τις λέξεις «τριετούς διάρκειας». 

• Στο άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισµού απαλοιφή των λέξεων «…στη Β' 
θέση…».  
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• Στο άρθρο 17 παρ. 3 του Κανονισµού αντικατάσταση των λέξεων «….Α ή Β 
κατηγορίας...» µε τις λέξεις «τριετούς διάρκειας» και απαλοιφή των λέξεων 
«….του αντίστοιχου ταφώνα…». 

• Στο άρθρο 18 παρ. 1 του Κανονισµού απαλοιφή των λέξεων «….Α ή Β 
κατηγορίας...»  

• Στο άρθρο 18 εδ. Α’ παρ. 4 απαλοιφή των λέξεων «…ανά θέση…» 

• Στο άρθρο 18 εδ. Β’ παρ. 2 αντικατάσταση των λέξεων «…στη Β' 
κατηγορία…» µε τις λέξεις «…σε τάφο τριετούς διάρκειας…». 

• Αντικατάσταση του άρθρου 18 εδ. Β’ παρ. 3 από την τρέχουσα διατύπωση 
«Στην Β' κατηγορία του κοιµητηρίου "Αναστάσεως του Κυρίου" ενταφιάζονται 
δωρεάν τα ορφανά και εγκαταλελειµµένα παιδιά των ιδρυµάτων του ∆ήµου.», 
σε «Τα ορφανά και εγκαταλελειµµένα παιδιά των ιδρυµάτων του ∆ήµου 
ενταφιάζονται δωρεάν σε τάφους τριετούς διάρκειας». 

• Στο άρθρο 14 παρ. 9 αντικατάσταση της διατύπωσης «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.», µε «Οι συγγενείς των θανόντων δύναται να αφαιρέσουν 
εγκαταστάσεις και αντικείµενα που υπάρχουν επί και εντός των τάφων κατόπιν 
γραπτής τους αίτησης, η οποία πρέπει να κατατεθεί στην υπηρεσία 
τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν την προγραµµατισµένη 
ηµεροµηνία εκταφής».  

• Στο άρθρο 15 παρ. 4 του Κανονισµού αντικατάσταση της φράσης «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.» µε 
την πρόταση «Σε περίπτωση χορήγησης δωρεάν παράτασης ταφής λόγω µη 
αποστέωσης του θανόντος ή λογω µεταταφής, το σχετικό τέλος υπολογίζεται 
βάσει του τέλους για το πρώτο έτος παράτασης ταφής» και προσθήκη της 
φράσης «Από την διαδικασία βεβαίωσης τελών και δικαιωµάτων 
απαλλάσσονται τα πρόσωπα που έχουν οριστεί ως «ενδιαφερόµενοι» για 
ενταφιασµούς εµβρύων για τα οποία έχει εκδοθεί ληξιαρχική πράξη θανάτου, 
βρεφών και νηπίων µέχρι πέντε (5) ετών τα οποία έχουν ενταφιαστεί στους 
ταφώνες των νηπίων του κοιµητηρίου «Αναστάσεως του Κυρίου».  

 
Οι ανωτέρω αλλαγές προτείνονται λαµβάνοντας υπ’ όψη:  
Α) Την κατάργηση των ξεχωριστών κατηγοριών ταφής στα Κοιµητήρια 

ευθύνης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.     
Β) Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη συγκινησιακή φόρτιση που προκαλείται 

στους συγγενείς των θανόντων βρεφών και νηπίων, καθώς και το γεγονός ότι υπάρχει 
επάρκεια  σε ταφώνες νηπίων στα Κοιµητήρια «ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ».  

• Στο άρθρο 16 παρ. 4 αντικατάσταση της λέξης «…συγγενείς..» µε τις λέξεις 
«…οφειλέτες-ενδιαφερόµενους..» 

• ∆ιαγραφή των παρ. 2 & 4 του Άρθρου 22 του υφιστάµενου Κανονισµού και 
επαναρίθµηση των εναποµεινάντων άρθρων σε άρθρα 1 & 2, καθώς και 
επαναδιατύπωση του άρθρου 1 από την υφιστάµενη διατύπωση «Επιτρέπεται 
στους συγγενείς των θανόντων να περιποιούνται τους τάφους των προσφιλών 
τους προσώπων και να εκδηλώνουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα κατά την 
κρίση τους.» σε «Σύµφωνα µε τις υπ’ αριθµ. 758/2006 & 2929/2006 
Αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, η αφή καντηλιών αποβλέπει στην 
απόδοση τιµής προς τους νεκρούς, υπόθεση αυστηρά προσωπική και 
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προαιρετική που δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό δηµοσίου συµφέροντος και 
συνεπώς δεν συνιστά παραχώρηση δηµόσιας υπηρεσίας, άρα δεν µπορεί να 
περιέλθει στην αρµοδιότητα διοικητικού οργάνου και να αποτελέσει αντικείµενο 
κανονιστικής ρυθµίσεως.».   

        Η ανωτέρω αλλαγή προτείνεται έχοντας υπ’ όψη:  
 Α) Τις υπ’ αριθµ. 758/2006 & 2929/2006 Αποφάσεις του Συµβουλίου της 
Επικρατείας σύµφωνα µε τις οποίες η αφή καντηλιών αποβλέπει στην απόδοση τιµής 
προς τους νεκρούς, υπόθεση αυστηρά προσωπική και προαιρετική που δεν 
εξυπηρετεί κανένα σκοπό δηµοσίου συµφέροντος και συνεπώς δεν συνιστά 
παραχώρηση δηµόσιας υπηρεσίας, άρα δεν µπορεί να περιέλθει στην αρµοδιότητα 
διοικητικού οργάνου και να αποτελέσει αντικείµενο κανονιστικής ρυθµίσεως 
 Β) Την υπ’ αριθµ. 104/Α/2018 έκθεση επιθεώρησης – ελέγχου του Σώµατος 
Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας- ∆ιοίκησης, στην οποία αναφέρονται (σελ. 4) οι 
ίδιες παρατηρήσεις µε την  παρ. (Α) του παρόντος.  
 

• Τη διαγραφή του άρθρου 23 του Κανονισµού και την συνακόλουθη 
επαναρίθµηση των εναποµεινάντων άρθρων, καθώς η παρ. 1 του ανωτέρω 
άρθρου έχει όµοιο περιεχόµενο µε το άρθρο 14 παρ. 9 του Κανονισµού, ενώ η 
παρ. 2 ακυρώθηκε δυνάµει της υπ’ αριθµ. 62739/30-09-2016 Απόφασης του 
Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 

• Προσθήκη                                   
«Άρθρο 24 

Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων – Ενστάσεων 
 

Με Απόφαση ∆ηµάρχου ορίζεται «Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων – 
Ενστάσεων», η οποία αποφασίζει για τα ζητήµατα που δύναται να προκύψουν και να 
κατατεθούν στην υπηρεσία σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 6 και γενικότερα του 
παρόντος κανονισµού. Η σύνθεση της Επιτροπής, το έργο της, η διάρκειάς της και 
κάθε σχετικό ζήτηµα ορίζεται και εξειδικεύεται στην Απόφαση ∆ηµάρχου.» 
       Η ανωτέρω προσθήκη αφορά στην εξασφάλιση της δυνατότητας έκφρασης 
αιτηµάτων ή ενστάσεων από τους ενδιαφερόµενους πολίτες, για τα οποία θα 
αποφαίνεται η Επιτροπή, εξασφαλίζοντας την εύρυθµη λειτουργία της υπηρεσίας.       

• Επαναρύθµηση του Άρθρου «24» σε Άρθρο «25» και διαγραφή των λέξεων 
«….Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος κ.α.» από την παρ. 2 του 
Κανονισµού προκειµένου να καλύπτεται το σύνολο των ελεγκτικών 
µηχανισµών 

       Οι ανωτέρω αλλαγές αποτυπώνονται ως ακολούθως:  
 
 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

Άρθρο 1 
Νοµικό Πλαίσιο 

 
 Η λειτουργία Κοιµητηρίων του ∆ήµου 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. 

ΑΔΑ: 627ΕΩΡ5-ΙΤ1



7 

 5) Του Ν. 547/1977 «Περί ∆ιοικήσεως των µη ενοριακών ναών των 
κοιµητηρίων». 
 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 «∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (ΦΕΚ τ.Α’ 
114/2006), όπου τυγχάνει εφαρµογής. 
 9) Του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης  
             ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ.Α’ 87/2010). 
 10) Των υπ’ αριθµ. 758/2006,  2929/2006 & 850/2018 Αποφάσεων του Σ.τ.Ε.  
 11) Του ισχύοντος Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. 
 12) Του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. 
 13) Από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ∆ηµοτικών 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 ∆ήµο, αποτελεί 
διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως ∆ηµοτικού πράγµατος. Οι σχετικές 
πράξεις του ∆ήµου 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 ∆ήµος Θεσσαλονίκης είναι κύριος, διοικεί και διαχειρίζεται τα παρακάτω 
Κοιµητήρια: 
   α) «Αναστάσεως του Κυρίου», όπου ενταφιάζονται θανόντες κάτοικοι του 
∆ήµου 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 της ∆ηµοτικής Ενότητας Τριανδρίας. 
    γ) «Ευαγγελιστρίας», όπου µε την υπ' αρ. 381/1982 Α.∆.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.∆.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. 
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2. Η πιστή εφαρµογή της ρυµοτοµίας στα Κοιµητήρια είναι υποχρεωτική, σαφώς 
απαγορευµένης οποιαδήποτε παρέκκλισης. 
3. Το ∆ηµοτικό 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. 
4. ∆ηµιουργείται ξεχωριστή ζώνη ταφής για αλλόθρησκους ή αλλόδοξους στους 
τάφους 1-54 του ταφώνα 9 (ΑΖΗΤΗΤΩΝ) στο Κοιµητήριο «ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 
ΚΥΡΙΟΥ», Ο ενταφιασµός προσώπου στον ανωτέρω ταφώνα λαµβάνει χώρα εφ’ 
όσον έχει εκδηλωθεί η σχετική επιθυµία εκ µέρους του θανόντος ή εκ µέρους των 
οικείων του.    
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 ∆ήµου. 
Ειδικότερα στο κοιµητήριο «Αναστάσεως του Κυρίου» οι ενταφιασµοί 
επιτρέπονται στους ακόλουθους ταφώνες τριετούς ταφής ως εξής: 

Α1α, Α1δ,  Α2α, Α2δ, Β1δ, Β1α, Β2δ, Β2α, Β3δ, Α3δ, Α3α, 
Στους ταφώνες οικογενειακών τάφων, επιτρέπεται η διενέργεια ενταφιασµών  

ως εξής: 
Οα, Οδ, Ο1α,  Ο1δ, 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 ∆ιεθνή 
Υγειονοµικό Κανονισµό ενταφιάζονται στο ταφώνα Β2δ, στα ταφικά τετράγωνα 89 έως 
93.  Στην ανωτέρω περίπτωση, το φέρετρο δεν ανοίγεται.  
 

Άρθρο 5 
∆ιαδικασία ταφής 

 
1. Η ταφή των νεκρών, γίνεται υποχρεωτικά εντός των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων και 
στους συγκεκριµένους χώρους (τάφους) που καθορίζει η αρµόδια Υπηρεσία του 
∆ήµου 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 ληξιαρχική 
πράξη θανάτου στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο ακριβής τόπος ενταφιασµού, 
καθώς και η ηµεροµηνία και ώρα αυτού. 
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. 
6. Η χρήση των νεκροστασίων θα γίνεται µετά από υπόδειξη της υπηρεσίας. 
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Άρθρο 6 
∆ήλωση κηδειών - καθορισµός θέσεων ενταφιασµών 

 
      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. Μετά την δήλωση 
των κηδειών σε καθορισµένο χρόνο µέχρι τις 10:00 π.µ. διενεργείται από την 
υπηρεσία µέσω αδιάβλητης ηλεκτρονικής διαδικασίας µε τυχαιοποιηµένο τρόπο ο 
καθορισµός των θέσεων ενταφιασµών των κηδειών που έχουν δηλωθεί. Την 
διαδικασία δύναται να παρακολουθούν ένας εκπρόσωπος κάθε γραφείου που έχει 
δηλώσει κηδεία ή ένας συγγενείς κάθε θανόντα του οποίου η κηδεία έχει δηλωθεί. 
 3. Συστήνεται µητρώο γραφείων τελετών στο οποίο καταχωρούνται όλα τα 
γραφεία τελετών που πραγµατοποιούν ενταφιασµούς στα Κοιµητήρια του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης.  Τάσσεται προθεσµία ενός (1) έτους από την έκδοση του παρόντος 
κανονισµού για την υπαγωγή των υφιστάµενων γραφείων τελετών στο µητρώο του 
∆ήµου.  Η εγγραφή στο µητρώο γραφείων τελετών συνιστά προϋπόθεση για τη 
διενέργεια ενταφιασµών στα Κοιµητήρια του ∆ήµου 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 – ∆ικαιώµατα-

Ενταφιασµός 
 

1.  Στα κοιµητήρια του ∆ήµου 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 ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου «περί καθορισµού τελών και δικαιωµάτων ∆ηµοτικών 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. 
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 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 ∆ήµου. 
 7.  Η παραχώρηση χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου 
αποδεικνύεται: 
   α) από το αποδεικτικό είσπραξης του τέλους. 
   β) από την πράξη παραχώρησης.  
 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 ∆ήµου 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 ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας. 
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 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 ∆ήµου σε περίπτωση παράτασης της ταφής, 
όπως αυτά προσδιορίζονται καθ’ έτος από τις κανονιστικές Αποφάσεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου «περί καθορισµού τελών και δικαιωµάτων ∆ηµοτικών 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. ∆ιενέργεια 
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. 
 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 ∆ήµου. 
                                  

Άρθρο 9 
∆ικαίωµα 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. 
 ∆) 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 
∆ηµοτικού Συµβουλίου «περί καθορισµού τελών και δικαιωµάτων ∆ηµοτικών 
Κοιµητηρίων» που ισχύει κατά τον χρόνο αναγνώρισης του δικαιώµατος ταφής. 
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 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 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 - ∆ικαιώµατα ∆ήµου 

 
 Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι εξέλιπαν κατά τα άρθρα 7 και 8 
του παρόντος, περιέρχονται αυτοδικαίως στον ∆ήµο 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 ∆ήµου 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 
∆ικαιώµατα 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 ∆ηµοτικού 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 
∆ήµο ή είχαν κοινωφελή δράση ή εγκατέλειψαν κληροδότηµα ή δωρεά υπέρ του 
∆ήµου. Με όµοια απόφαση ∆ηµοτικού 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 ∆ηµοτικού 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 ∆ήµος 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 
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είναι θαµµένα ιστορικά πρόσωπα. Για την ιδιότητα αυτή αποφασίζει το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. Οµοίως δεν εφαρµόζονται, αν οι τάφοι µε εισήγηση της αρµόδιας για τον 
χαρακτηρισµό υπηρεσίας και απόφαση του ∆ηµοτικού 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 ∆ήµου 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 ∆ήµο 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 
οι υπάρχουσες κατασκευές µετά από εκτίµηση της Επιτροπής Εκποίησης υλικών του 
∆ήµου. 
 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 ∆ηµοτικού 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.∆.Σ. «περί καθορισµού τελών και δικαιωµάτων 
∆ηµοτικών 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 ∆ήµαρχοι Θεσσαλονίκης. 
 3. Οι παραπάνω δικαιούχοι οικογενειακών τάφων έχουν τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις έναντι του Κοιµητηρίου, όπως και οι λοιποί δικαιούχοι. 
                             

Άρθρο 13 
∆ωρεάν ταφή «Τιµής ένεκεν» 

 
 1. Με απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι δυνατή η δωρεάν ταφή τιµής 
ένεκεν υπέρ προσώπων, τα οποία µε τη δράση τους προσέφεραν σηµαντικές 
υπηρεσίες στο έθνος, στον ∆ήµο ή στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 
 2. Η ταφή των δικαιούχων της παρ. 1 πραγµατοποιείται σε τάφους τριετούς 
ταφής και ειδικότερα στους ταφώνες Α1α, Α1δ, Α2α, Α2δ, Α3α & Α3δ 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 
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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 
∆ιεθνή Υγειονοµικό Κανονισµό, απαγορεύεται η εκταφή πριν από την παρέλευση της 
τριετίας. Εάν ο θάνατος προήλθε από λοιµώδες νόσηµα που υπάγεται στον ∆ιεθνή 
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.∆. 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 ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου «περί καθορισµού τελών και δικαιωµάτων ∆ηµοτικών 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. Οι συγγενείς των θανόντων δύναται να αφαιρέσουν εγκαταστάσεις και αντικείµενα 
που υπάρχουν επί και εντός των τάφων κατόπιν γραπτής τους αίτησης, η οποία 
πρέπει να κατατεθεί στην υπηρεσία τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν την 
προγραµµατισµένη ηµεροµηνία εκταφής.  
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 
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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.∆.Σ. 
«περί καθορισµού τελών και δικαιωµάτων ∆ηµοτικών 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  
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.∆ 
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 ∆ήµου Θεσσαλονίκης, καθώς και η τοποθέτηση 
σηµειώµατος σε εµφανές σηµείο επί του τάφου αποτελούν ενδεικτικούς τρόπους 
πρόσφορου µέσου ειδοποίησης. 
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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 ∆ήµου 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.∆.Σ. «περί καθορισµού τελών και δικαιωµάτων ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων» και 
ανάλογα µε τα έτη παραµονής των θανόντων εντός των Κοιµητηρίων.  Σε περίπτωση 
χορήγησης δωρεάν παράτασης ταφής λόγω µη αποστέωσης του θανόντος ή λογω 
µεταταφής, το σχετικό τέλος υπολογίζεται βάσει του τέλους για το πρώτο έτος 
παράτασης ταφής. 
Από την διαδικασία βεβαίωσης τελών και δικαιωµάτων απαλλάσσονται τα πρόσωπα 
που έχουν οριστεί ως «ενδιαφερόµενοι» για ενταφιασµούς εµβρύων για τα οποία έχει 
εκδοθεί ληξιαρχική πράξη θανάτου, βρεφών και νηπίων µέχρι πέντε (5) ετών τα οποία 
έχουν ενταφιαστεί στους ταφώνες των νηπίων του κοιµητηρίου «Αναστάσεως του 
Κυρίου». 
                                  

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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου «περί καθορισµού 
τελών και δικαιωµάτων ∆ηµοτικών 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 οφειλέτες - 
ενδιαφερόµενους 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. 
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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 τριετούς διάρκειας, 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 , 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  τριετούς διάρκειας 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 τέλους παράτασης, που ισχύει κατά το χρόνο θεµελίωσης της οφειλής. 
 
 

Άρθρο 18 
Α. ∆ικαιώµατα ∆ήµου - Βεβαίωση και είσπραξη τελών 

 
 1. Τα τέλη και δικαιώµατα των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων καθορίζονται ως 
ακολούθως: 
 
- ∆ικαιώµατα ταφής  σε τάφους τριετούς ταφής και οικογενειακούς. 
- ∆ικαιώµατα παράτασης σε τάφους τριετούς ταφής 
- ∆ικαίωµα εκταφής 
- ∆ικαίωµα πλύσης οστών 
- ∆ικαίωµα ετήσιας φύλαξης οστών και τέφρας στο οστεοφυλάκιο 
- ∆ικαίωµα ηµερήσιας παραµονής στο νεκροστάσια από ένα (1) λεπτό της ώρας µέχρι 
εικοσιτέσσερις (24) ώρες. 
- ∆ικαίωµα ηµερήσιας παραµονής στον ψυκτικό θάλαµο από ένα (1) λεπτό της ώρας 
µέχρι εικοσιτέσσερις (24) ώρες. 
- ∆ικαίωµα νεκρώσιµης ακολουθίας ή άλλου τύπου επικήδειας τελετής 
- ∆ικαίωµα µνηµόσυνου, µεµονωµένου ή οµαδικού 
- ∆ικαίωµα ιδιωτικής θείας λειτουργίας 
- ∆ικαίωµα χρήσης κιβωτίου οστών (εφάπαξ) 
- Τέλος παραχώρησης οικογενειακού τάφου  
- ∆ικαίωµα ταφής σε οικογενειακό τάφο δικαιούχου 
 

Λοιπά δικαιώµατα οικογενειακών τάφων: 
- ∆ικαίωµα συντήρησης κοινόχρηστων χώρων οικογενειακών τάφων 
- ∆ικαίωµα οστεοφύλαξης δικαιούχων 
- ∆ικαίωµα οστεοφύλαξης µη δικαιούχων (φιλοξενία µόνο υπαρχόντων) 
- ∆ικαίωµα 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 
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τάφου, το οποίο πέραν της εφάπαξ καταβολής, µπορεί να καταβάλλεται σε ισόποσες 
δόσεις, όπως προβλέπεται από τις ετήσιες Αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου «περί 
καθορισµού τελών και δικαιωµάτων ∆ηµοτικών 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 καθ’ έτος µε τις κανονιστικές Αποφάσεις 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου «περί καθορισµού τελών και δικαιωµάτων ∆ηµοτικών 
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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου «περί καθορισµού τελών και 
δικαιωµάτων ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων». 

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 
∆ηµοτικού Συµβουλίου «περί καθορισµού τελών και δικαιωµάτων ∆ηµοτικών 
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 
∆ιευθύνσεις 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 σε τάφο 
τριετούς διάρκειας  του Κοιµητηρίου «Αναστάσεως του Κυρίου» . 
3.   Τα ορφανά και εγκαταλελειµµένα παιδιά των ιδρυµάτων του ∆ήµου ενταφιάζονται 
δωρεάν σε τάφους τριετούς διάρκειας. 
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 
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6. Όλες οι ανωτέρω περιπτώσεις απαλλάσσονται από τα δικαιώµατα νεκρώσιµης 
ακολουθίας, νεκροστασίου, χρήσης ψυκτικού θαλάµου και εκταφής. 
                    

Άρθρο 19 
∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση Κοιµητηριακών Ναών - Μνηµόσυνα – Νεκρώσιµες 

ακολουθίες. 
1. Η διοίκηση και η διαχείριση των µη ενοριακών κοιµητηριακών ναών που 
λειτουργούν στα κοιµητήρια του ∆ήµου Θεσσαλονίκης διεξάγεται αποκλειστικά από 
τον ∆ήµο 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 ∆ευτέρα 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.  
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 ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου «περί καθορισµού τελών και δικαιωµάτων ∆ηµοτικών 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. ∆εν επιτρέπεται η διενέργεια µνηµοσύνων 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: 
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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.  
∆) 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 ∆ήµο 
και καταλογίζεται στον υπόχρεο ή στον κατασκευαστή, πρόστιµο που ορίζεται µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού 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 ∆ήµου 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 ∆ήµο. Σε αντίθεση 
περίπτωση, οι εργασίες επισκευής εκτελούνται από τον ∆ήµο µε δαπάνες και για 
λογαριασµό των υπόχρεων σε εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης 
∆ηµοσίων 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 ∆ήµου 
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.  
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   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 ∆ηµάρχου 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 ∆ήµου 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. 
                                     

Άρθρο 22 
Περιποίηση τάφων – αφή καντηλιών 

 
1. Σύµφωνα µε τις υπ’ αριθµ. 758/2006 & 2929/2006 Αποφάσεις του 

Συµβουλίου της Επικρατείας, η αφή καντηλιών αποβλέπει στην απόδοση τιµής 
προς τους νεκρούς, υπόθεση αυστηρά προσωπική και προαιρετική που δεν 
εξυπηρετεί κανένα σκοπό δηµοσίου συµφέροντος και συνεπώς δεν συνιστά 
παραχώρηση δηµόσιας υπηρεσίας, άρα δεν µπορεί να περιέλθει στην 
αρµοδιότητα διοικητικού οργάνου και να αποτελέσει αντικείµενο κανονιστικής 
ρυθµίσεως. 
 2. Απαγορεύεται η χρήση των κοινόχρηστων χώρων και των 
εγκαταστάσεων των Κοιµητηρίων ως χώρος εναπόθεσης υλικών σχετικών µε 
την αφή κανδηλίων (έλαια κ.α.).  
   

Άρθρο 23 
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 24   
                     Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων – Ενστάσεων 
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Με Απόφαση ∆ηµάρχου ορίζεται «Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων – 
Ενστάσεων», η οποία αποφασίζει για τα ζητήµατα που δύναται να προκύψουν 
και να κατατεθούν στην υπηρεσία σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 6 και 
γενικότερα του παρόντος κανονισµού. Η σύνθεση της Επιτροπής, το έργο της, 
η διάρκειάς της και κάθε σχετικό ζήτηµα ορίζεται και εξειδικεύεται στην 
Απόφαση ∆ηµάρχου. 
 

Άρθρο 25 
Τελικές ∆ιατάξεις 

 
   1. ∆εν 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). 
   2. ∆εν 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  
   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 ∆ήµο, ενώ σε βάρος των παραβατών θα 
επιβάλλεται µε Απόφαση ∆ηµοτικού 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. 
                                

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1β του Ν 3852/10 η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής, «1. Α………..Β. Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο i) θέµατα 
καθορισµού χρήσεων γης, ii) θέµατα ρυθµιστικών σχεδίων, προγραµµατισµού 
εφαρµογής ρυθµιστικών σχεδίων , οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, 
εφαρµογής Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ,πολεοδοµικών µελετών , 
ανάπλασης περιοχών, πολεοδοµικών επεµβάσεων .......... , iii) τη λήψη αποφάσεων 
για θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος , iv) τη λήψη αποφάσεων για θέµατα 
χωροθέτησης κοιµητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 ( ΦΕΚ 124 Α΄) , 
κέντρων αποτέφρωσης νεκρών , καθώς και άλλων , σχετικά µε το αντικείµενο, 
αρµοδιοτήτων του, v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 και 82 του 
Κ.∆.Κ.». 

 
 
Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά µε το θέµα. 
 
Στη συνέχεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

•••• την υπ’ αρ. 77/09-04-2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε το υπ’ αρ. 
42927/2019 διαβιβαστικό έγγραφο 

•••• την υπ’ αρ. 40331/569/2019 εισήγηση Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιαχείρισης 
Κοιµητηρίων 

•••• το υπ’ αρ. 410/20/18-03-2019 Πρακτικό ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

•••• το υπ’ αρ. 142275/5069/2018 διαβιβαστικό έγγραφο Τµήµατος ∆.Υ. ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου – ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 
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•••• την υπ’ αρ. 75653/2018 Απόφαση Αποκεντρωµενης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης 

•••• την υπ’ αρ. 104/Α/2018 Έκθεση Επιθεώρησης – Ελέγχου 

•••• την υπ’ αρ. 1690/26-11-2018 Α∆Σ 

•••• την υπ’ αρ. 76/09-04-2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

•••• τον νέο Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 
3360/τ. Β΄/2012 και ΦΕΚ 190/τ. Β΄/2013) 

•••• τον κανονισµό λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

•••• το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 «Αρµοδιότητες – Άσκηση αρµοδιοτήτων ∆ήµων 
και Κοινοτήτων» το οποίο συµπληρώθηκε µε το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 
«Πρόσθετες αρµοδιότητες δήµων» 

•••• τα άρθρα 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010 

•••• το N. 4555/2018 

•••• το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 
 
και µετά από διαλογική συζήτηση, προχώρησε στη λήψη της παρακάτω απόφασης. 
 
∆εν ήταν παρών κατά την ψήφιση του θέµατος ο ∆.Σ. κ. ∆. Ράπτης 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
Α) Εγκρίνει την τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων σε 
αντικατάσταση του υφιστάµενου Κανονισµού Λειτουργίας ο οποίος αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης σε εφαρµογή των παρακάτω:  
1) Του άρθρου 4 παρ. 1 του Α.Ν. 582/1968 (ΦΕΚ τ.Α’ 225 / 28-09-1968) 
2) Του άρθρου 73 παρ. 1β του Ν 3852/10. 
 
Β) ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ:  
Η εφαρµογή τόσο του παρόντος Κανονισµού όσο και της Κανονιστικής Απόφασης 
«περί καθορισµού τελών και δικαιωµάτων ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων» σε εκτέλεση του 
παρόντος Κανονισµού ξεκινάει µετά την έκδοση εγκριτικών Αποφάσεων επί και των 
δύο (2) ανωτέρω Αποφάσεων από τον Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης. 
 
Αναθέτει στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο τις περαιτέρω ενέργειες. 
 
Λευκό οι ∆.Σ. κ.κ. Σ. ∆ηµητριάδης, Στ. Καλαφάτης, Ν. Ζεϊµπέκης, Στ. Γωγάκος, ∆. 
Κούβελας, Σ. Αδαµίδου – Γκιουλέκα, Αρτ. Ματθαιόπουλος, Στ. Αβραµίδου, Εφρ. 
Κυριζίδης, Μ. Κωνσταντινίδης, Κ. Σεβρής 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Θεσσαλονίκη 15-05-2019  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   

   

   

   

SIMON BENSASSON- CHIMCHI  ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

Άρθρο 1 
Νοµικό Πλαίσιο 

 Η λειτουργία Κοιµητηρίων του ∆ήµου 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 ∆ιοικήσεως των µη ενοριακών ναών των 
κοιµητηρίων». 
 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 «∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (ΦΕΚ τ.Α’ 
114/2006), όπου τυγχάνει εφαρµογής. 
 9) Του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ.Α’ 
87/2010). 
 10) Των υπ’ αριθµ. 758/2006,  2929/2006 & 850/2018 Αποφάσεων του 
Σ.τ.Ε.  
 11) Του ισχύοντος Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. 
 12) Του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. 
 13) Από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ∆ηµοτικών 
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 ∆ήµο, 
αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως ∆ηµοτικού 
πράγµατος. Οι σχετικές πράξεις του ∆ήµου 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. 
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    Άρθρο 3 
    Αριθµός και ονοµασία Κοιµητηρίων 

    Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης είναι κύριος, διοικεί και διαχειρίζεται τα 
παρακάτω Κοιµητήρια: 
   α) «Αναστάσεως του Κυρίου», όπου ενταφιάζονται θανόντες κάτοικοι 
του ∆ήµου 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 της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Τριανδρίας. 
    γ) «Ευαγγελιστρίας», όπου µε την υπ' αρ. 381/1982 Α.∆.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.∆.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 ∆ηµοτικό 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. 

4. ∆ηµιουργείται ξεχωριστή ζώνη ταφής για αλλόθρησκους ή 
αλλόδοξους στους τάφους 1-54 του ταφώνα 9 (ΑΖΗΤΗΤΩΝ) στο Κοιµητήριο 
«ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ», Ο ενταφιασµός προσώπου στον ανωτέρω 
ταφώνα λαµβάνει χώρα εφ’ όσον έχει εκδηλωθεί η σχετική επιθυµία εκ µέρους 
του θανόντος ή εκ µέρους των οικείων του.    

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 ∆ήµου. Ειδικότερα στο κοιµητήριο «Αναστάσεως του 
Κυρίου» οι ενταφιασµοί επιτρέπονται στους ακόλουθους ταφώνες τριετούς 
ταφής ως εξής: 

Α1α, Α1δ,  Α2α, Α2δ, Β1δ, Β1α, Β2δ, Β2α, Β3δ, Α3δ, Α3α  
Στους ταφώνες οικογενειακών τάφων, επιτρέπεται η διενέργεια 

ενταφιασµών  ως εξής: 
Οα, Οδ, Ο1α,  Ο1δ, Ο2α, Ο2δ, Ο3α, Ο3δ 
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    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 ∆ιεθνή 
Υγειονοµικό Κανονισµό ενταφιάζονται στο ταφώνα Β2δ, στα ταφικά 
τετράγωνα 89 έως 93.  Στην ανωτέρω περίπτωση, το φέρετρο δεν ανοίγεται.  

 

 

Άρθρο 5 
∆ιαδικασία ταφής 

 
1. Η ταφή των νεκρών, γίνεται υποχρεωτικά εντός των ∆ηµοτικών 

Κοιµητηρίων και στους συγκεκριµένους χώρους (τάφους) που καθορίζει η 
αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου 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 
ληξιαρχική πράξη θανάτου στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο ακριβής τόπος 
ενταφιασµού, καθώς και η ηµεροµηνία και ώρα αυτού. 

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. 

6. Η χρήση των νεκροστασίων θα γίνεται µετά από υπόδειξη της 
υπηρεσίας. 
 

 
         Άρθρο 6 

∆ήλωση κηδειών - καθορισµός θέσεων ενταφιασµών 
 

      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. 
Μετά την δήλωση των κηδειών σε καθορισµένο χρόνο µέχρι τις 10:00 π.µ. 
διενεργείται από την υπηρεσία µέσω αδιάβλητης ηλεκτρονικής διαδικασίας µε 

ΑΔΑ: 627ΕΩΡ5-ΙΤ1



τυχαιοποιηµένο τρόπο ο καθορισµός των θέσεων ενταφιασµών των κηδειών 
που έχουν δηλωθεί. Την διαδικασία δύναται να παρακολουθούν ένας 
εκπρόσωπος κάθε γραφείου που έχει δηλώσει κηδεία ή ένας συγγενείς κάθε 
θανόντα του οποίου η κηδεία έχει δηλωθεί. 
 3. Συστήνεται µητρώο γραφείων τελετών στο οποίο καταχωρούνται όλα 
τα γραφεία τελετών που πραγµατοποιούν ενταφιασµούς στα Κοιµητήρια του 
∆ήµου Θεσσαλονίκης.  Τάσσεται προθεσµία ενός (1) έτους από την έκδοση 
του παρόντος κανονισµού για την υπαγωγή των υφιστάµενων γραφείων 
τελετών στο µητρώο του ∆ήµου.  Η εγγραφή στο µητρώο γραφείων τελετών 
συνιστά προϋπόθεση για τη διενέργεια ενταφιασµών στα Κοιµητήρια του 
∆ήµου 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 – ∆ικαιώµατα-

Ενταφιασµός 
1.  Στα κοιµητήρια του ∆ήµου 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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου «περί καθορισµού τελών και δικαιωµάτων 
∆ηµοτικών 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 ∆ήµου. 
 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 ∆ήµου 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 ∆ελτίο 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 
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υποχρεωτικής τριετούς ταφής και να εισπράξει τα αντίστοιχα δικαιώµατα του 
∆ήµου σε περίπτωση παράτασης της ταφής, όπως αυτά προσδιορίζονται καθ’ 
έτος από τις κανονιστικές Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου «περί 
καθορισµού τελών και δικαιωµάτων ∆ηµοτικών 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. 
∆ιενέργεια 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. 
 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 ∆ήµου. 

                             
                                                            Άρθρο 9 

∆ικαίωµα 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. 
 ∆) 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% 
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του απαιτούµενου για την παραχώρηση δικαιώµατος συστάσεως 
οικογενειακού τάφου.  
 Το ύψος του  καταβαλλόµενου τέλους καθορίζεται βάση της Απόφασης 
∆ηµοτικού Συµβουλίου «περί καθορισµού τελών και δικαιωµάτων ∆ηµοτικών 
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 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 - ∆ικαιώµατα ∆ήµου 

 
 Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι εξέλιπαν κατά τα άρθρα 
7 και 8 του παρόντος, περιέρχονται αυτοδικαίως στον ∆ήµο 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 ∆ήµου 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 

∆ικαιώµατα 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 ∆ηµοτικού 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 ∆ήµο ή είχαν κοινωφελή δράση ή εγκατέλειψαν 
κληροδότηµα ή δωρεά υπέρ του ∆ήµου. Με όµοια απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, δύναται να παραχωρείται ο τάφος σε συγγενείς ή τρίτα 
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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 ∆ηµοτικού 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 ∆ήµος 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 ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Οµοίως δεν εφαρµόζονται, αν οι τάφοι µε 
εισήγηση της αρµόδιας για τον χαρακτηρισµό υπηρεσίας και απόφαση του 
∆ηµοτικού 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 ∆ήµου 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 ∆ήµο 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 οι υπάρχουσες κατασκευές µετά από εκτίµηση της 
Επιτροπής Εκποίησης υλικών του ∆ήµου. 
 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 ∆ηµοτικού 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.∆.Σ. «περί καθορισµού τελών και δικαιωµάτων ∆ηµοτικών 
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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 ∆ήµαρχοι Θεσσαλονίκης. 
 3. Οι παραπάνω δικαιούχοι οικογενειακών τάφων έχουν τα δικαιώµατα 
και τις υποχρεώσεις έναντι του Κοιµητηρίου, όπως και οι λοιποί δικαιούχοι. 

                             
Άρθρο 13 

∆ωρεάν ταφή «Τιµής ένεκεν» 
 

 1. Με απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι δυνατή η δωρεάν ταφή 
τιµής ένεκεν υπέρ προσώπων, τα οποία µε τη δράση τους προσέφεραν 
σηµαντικές υπηρεσίες στο έθνος, στον ∆ήµο ή στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 
 2. Η ταφή των δικαιούχων της παρ. 1 πραγµατοποιείται σε τάφους 
τριετούς ταφής και ειδικότερα στους ταφώνες Α1α, Α1δ, Α2α, Α2δ, Α3α & Α3δ 
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 ∆ιεθνή Υγειονοµικό Κανονισµό, απαγορεύεται η εκταφή πριν 
από την παρέλευση της τριετίας. Εάν ο θάνατος προήλθε από λοιµώδες 
νόσηµα που υπάγεται στον ∆ιεθνή 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.∆. 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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου «περί 
καθορισµού τελών και δικαιωµάτων ∆ηµοτικών 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 
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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. Οι συγγενείς των θανόντων δύναται να αφαιρέσουν εγκαταστάσεις 
και αντικείµενα που υπάρχουν επί και εντός των τάφων κατόπιν γραπτής τους 
αίτησης, η οποία πρέπει να κατατεθεί στην υπηρεσία τουλάχιστον δέκα (10) 
εργάσιµες ηµέρες πριν την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία εκταφής.  

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.∆.Σ. «περί καθορισµού τελών και δικαιωµάτων ∆ηµοτικών 
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  

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.  
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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.∆ 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 
∆ήµου 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 ∆ήµου και σε 
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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.∆.Σ. «περί καθορισµού τελών και δικαιωµάτων 
∆ηµοτικών Κοιµητηρίων» και ανάλογα µε τα έτη παραµονής των θανόντων 
εντός των Κοιµητηρίων.   Σε περίπτωση χορήγησης δωρεάν παράτασης 
ταφής λόγω µη αποστέωσης του θανόντος ή λογω µεταταφής, το σχετικό 
τέλος υπολογίζεται βάσει του τέλους για το πρώτο έτος παράτασης ταφής» 

Από την διαδικασία βεβαίωσης τελών και δικαιωµάτων απαλλάσσονται 
τα πρόσωπα που έχουν οριστεί ως «ενδιαφερόµενοι» για ενταφιασµούς 
εµβρύων για τα οποία έχει εκδοθεί ληξιαρχική πράξη θανάτου, βρεφών και 
νηπίων µέχρι πέντε (5) ετών τα οποία έχουν ενταφιαστεί στους ταφώνες των 
νηπίων του κοιµητηρίου «Αναστάσεως του Κυρίου. 

 
                              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 
∆ηµοτικού Συµβουλίου «περί καθορισµού τελών και δικαιωµάτων ∆ηµοτικών 
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 
οφειλέτες-ενδιαφερόµενους 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. 
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                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 τριετούς διάρκειας, 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, 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 
τριετούς διάρκειας 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 τέλους παράτασης, που ισχύει κατά το 
χρόνο θεµελίωσης της οφειλής. 

      
            Άρθρο 18 
Α. ∆ικαιώµατα ∆ήµου - Βεβαίωση και είσπραξη τελών 

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

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

 

Λοιπά δικαιώµατα οικογενειακών τάφων: 
- ∆ικαίωµα συντήρησης κοινόχρηστων χώρων οικογενειακών τάφων 
- ∆ικαίωµα οστεοφύλαξης δικαιούχων 
- ∆ικαίωµα οστεοφύλαξης µη δικαιούχων (φιλοξενία µόνο υπαρχόντων) 
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- ∆ικαίωµα 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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου «περί καθορισµού τελών και 
δικαιωµάτων ∆ηµοτικών 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 καθ’ έτος µε τις 
κανονιστικές Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου «περί καθορισµού τελών 
και δικαιωµάτων ∆ηµοτικών 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 
∆ηµοτικού Συµβουλίου «περί καθορισµού τελών και δικαιωµάτων ∆ηµοτικών 
Κοιµητηρίων». 

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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου «περί καθορισµού τελών 
και δικαιωµάτων ∆ηµοτικών 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 ∆ιευθύνσεις 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 
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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 σε τάφο τριετούς διάρκειας  του Κοιµητηρίου «Αναστάσεως του 
Κυρίου» . 

3.   Τα ορφανά και εγκαταλελειµµένα παιδιά των ιδρυµάτων του ∆ήµου 
ενταφιάζονται δωρεάν σε τάφους τριετούς διάρκειας. 

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 

∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση Κοιµητηριακών Ναών - Μνηµόσυνα – 
Νεκρώσιµες ακολουθίες. 

 
1. Η διοίκηση και η διαχείριση των µη ενοριακών κοιµητηριακών ναών 

που λειτουργούν στα κοιµητήρια του ∆ήµου Θεσσαλονίκης διεξάγεται 
αποκλειστικά από τον ∆ήµο 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 ∆ευτέρα 
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.  

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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου «περί 
καθορισµού τελών και δικαιωµάτων ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων». 
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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. ∆εν επιτρέπεται η διενέργεια µνηµοσύνων 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. 

ΑΔΑ: 627ΕΩΡ5-ΙΤ1



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 ∆ήµο και καταλογίζεται στον υπόχρεο ή στον κατασκευαστή, 
πρόστιµο που ορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 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 ∆ήµου 
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 ∆ήµο. Σε αντίθεση περίπτωση, οι εργασίες επισκευής εκτελούνται 
από τον ∆ήµο µε δαπάνες και για λογαριασµό των υπόχρεων σε εφαρµογή 
των διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων 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 
∆ήµου 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 ∆ηµάρχου µετά 
από έγγραφη εισήγηση του  προϊσταµένου της υπηρεσίας. Με την ίδια 
διαδικασία και σε περίπτωση υποτροπής, είναι δυνατή η επιβολή του 
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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 ∆ήµου 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. 

 
Άρθρο 22 

     Περιποίηση τάφων – αφή καντηλιών 
 

1. Σύµφωνα µε τις υπ’ αριθµ. 758/2006 & 2929/2006 Αποφάσεις του 
Συµβουλίου της Επικρατείας, η αφή καντηλιών αποβλέπει στην απόδοση 
τιµής προς τους νεκρούς, υπόθεση αυστηρά προσωπική και προαιρετική που 
δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό δηµοσίου συµφέροντος και συνεπώς δεν 
συνιστά παραχώρηση δηµόσιας υπηρεσίας, άρα δεν µπορεί να περιέλθει 
στην αρµοδιότητα διοικητικού οργάνου και να αποτελέσει αντικείµενο 
κανονιστικής ρυθµίσεως. 
 2. Απαγορεύεται η χρήση των κοινόχρηστων χώρων και των 
εγκαταστάσεων των Κοιµητηρίων ως χώρος εναπόθεσης υλικών σχετικών µε 
την αφή κανδηλίων (έλαια κ.α.).  
  

Άρθρο 23 
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. 
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     Άρθρο 24   
               Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων – Ενστάσεων 
 

Με Απόφαση ∆ηµάρχου ορίζεται «Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων – 
Ενστάσεων», η οποία αποφασίζει για τα ζητήµατα που δύναται να 
προκύψουν και να κατατεθούν στην υπηρεσία σχετικά µε την εφαρµογή του 
άρθρου 6 και γενικότερα του παρόντος κανονισµού. Η σύνθεση της 
Επιτροπής, το έργο της, η διάρκειάς της και κάθε σχετικό ζήτηµα ορίζεται και 
εξειδικεύεται στην Απόφαση ∆ηµάρχου. 

 
 

  Άρθρο 25 
       Τελικές ∆ιατάξεις 

   1. ∆εν 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). 
   2. ∆εν 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. 
   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 ∆ήµο, ενώ σε βάρος των 
παραβατών θα επιβάλλεται µε Απόφαση ∆ηµοτικού 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. 
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