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Από το πρακτικό της αριθµ. 15/2018
Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης 39/2018

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

      Τροποποίηση της µε αριθµό 32/2018 απόφασης της ΕΠΖ και της αριθ. 327/2018
Α∆Σ». 

Στη Θέρµη και  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Θέρµης,  σήµερα την 12η Σεπτεµβρίου  2018

ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και  ώρα 13:00 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η

Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  του  ∆ήµου  Θέρµης  µετά  από  την  αριθµ.  31178  /7-9-2018

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε σε καθένα Σύµβουλο,

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος

Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Πρόγραµµα Καλλικράτης» και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε

σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα  5 µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σαµαράς Σωκράτης, πρόεδρος 1. Χρυσοχόου Παύλος

2. Γκιζάρης Στέργιος 2. Ζελιλίδης ∆αµιανός

3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα 

4. Σαραφιανός Χρήστος 4. Ιωσηφίδης Ιωάννης

5. Σφονδύλας ∆ηµήτριος  

 

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Πανταζή Ιωάννα, για την τήρηση 

των πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  και
εισηγούµενος  το παραπάνω  θέµα,  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 06-09-2018
εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου  σύµφωνα µε την  οποία:

Με  την  γνωµοδοτική  αριθ.  32/2018  απόφαση  της  ΕΠΖ  καθώς  και  στην  µε  αρ.
327/2018  απόφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  τροποποιήθηκε  ο  κανονισµός  λειτουργίας
κοιµητηρίων. Στις ανωτέρω αποφάσεις κατά την ψήφιση του τροποποιηµένου κανονισµού
έγινε  αναφορά  στο  άρθρο  6  “Τέλη”  του  κανονισµού  λειτουργίας  νεκροταφείων
περιλαµβάνοντας τα ποσά των τελών, τα οποία εγράφησαν εκ παραδροµής. Σύµφωνα µε
την µε αρ. 80/2017 Α∆Σ τα τέλη θα πρέπει να οριστούν µε διακριτή διαδικασία λήψης
απόφασης, όπως και ορίστηκαν µε την µε αρ. 81/2017 Α∆Σ.

Κατόπιν  των  ανωτέρω  η  υπηρεσία  εισηγείται   την  τροποποίηση  των  ανωτέρω
αποφάσεων µε την αφαίρεση των ποσών των τελών που εκ παραδροµής αναφέρθηκαν
οπότε ο κανονισµός λειτουργίας διαµορφώνεται ως εξής:   
 
Άρθρο 1  ο   - Νοµικό πλαίσιο  
 
Η λειτουργία των ∆ηµοτικών Νεκροταφείων του ∆ήµου Θέρµης 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. του Ν.∆. 1140/1972 «Περί τροποποιήσεως, συµπληρώσεως και κωδικοποιήσεως 

εις ενιαίον κείµενον των περί καταστάσεως ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων διατάξεων»

4. του Π∆ 210/1975 «Περί ταριχεύσεως, µεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών 
ανθρώπων»

5. του Ν. 547/1977 «Περί ∆ιοικήσεως των µη ενοριακών ναών των Κοιµητηρίων»
6. της Υ.Α. αριθ. Α5/1210 της 19 Απρ./10 Μαΐου 1978, «Περί όρων για την ίδρυση 

Κοιµητηρίων»
7. των άρθρων  966 και 970 του Αστικού Κώδικα
8. των άρθρων 201, 373, 426 και 443 του Ποινικού Κώδικα
9. του Ν. 3463/2006 (∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας) 
10.του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
11.του Ν. 4144/2013 άρθρο 6 (τροποποίηση του άρθρου 82 του Ν. 3852/2010) 
12.του Ν. 4277/2014 «Νέο ρυθµιστικό σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις»

άρθρα 48 και 49 σχετικά µε την αποτέφρωση νεκρών
13.του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες

διατάξεις» άρθρο 15 «Επιλογή τόπου ενταφιασµού»
14.του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου (απόφαση 343/2011) 
15.του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων 
16.από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ∆ηµοτικών Νεκροταφείων. 
17.Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση 

της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθµίσεις 
για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ - 
Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 
Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 

Άρθρο 2  ο   – Πεδίο εφαρµογής  

Τα Νεκροταφεία είναι πράγµατα εκτός συναλλαγής κατά το άρθρο 966 του Αστικού
Κώδικα (άρθρο 3 παρ. 1 του ΑΝ 582/1968).  Ο ∆ήµος Θέρµης είναι κύριος, διοικεί  και
διαχειρίζεται ανά δηµοτική ενότητα τα νεκροταφεία των παρακάτω κοινοτήτων στα οποία
εφαρµόζεται ο παρόν κανονισµός: 
Στη  ∆ηµοτική  Ενότητα  Θέρµης  τα  νεκροταφεία  των  οικισµών: Θέρµης,  Νέας
Ραιδεστού, Νέου Ρυσίου, Ταγαράδων και  Τριαδίου.
Στη ∆ηµοτική Ενότητα Βασιλικών τα νεκροταφεία των οικισµών: Αγίας Παρασκευής,
Αγίου Αντωνίου, Βασιλικών, Λακκιάς, Μονοπηγάδου, Περιστεράς, Σουρωτής και Λιβαδίου.
Στη ∆ηµοτική Ενότητα Μίκρας τα νεκροταφεία των οικισµών: Καρδίας, Πλαγιαρίου,
Άνω Σχολαρίου, Κάτω Σχολαρίου & Τρίλοφου.

Άρθρο 3ο – Λειτουργία Υπηρεσιών Νεκροταφείων

1. Το  Γραφείο  Νεκροταφείων  τηρεί  τις  διαδικασίες  λειτουργίας  των  δηµοτικών
νεκροταφείων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και µεριµνά για την εφαρµογή του
παρόντος Κανονισµού.

2. Ο οριζόµενος  από το  ∆ήµαρχο αρµόδιος  Αντιδήµαρχος  ή Εντεταλµένος  Σύµβουλος
εποπτεύει όλες τις δραστηριότητες των ∆ηµοτικών Νεκροταφείων.

Ο  Πρόεδρος  της  ∆ηµοτικής  ή  Τοπικής  Κοινότητας  µεριµνά,  ελέγχει  την  τοπική
λειτουργία  και  ενηµερώνει  το  Γραφείο  Νεκροταφείων  για  την  εύρυθµη  λειτουργία,
συντήρηση και ευταξία των νεκροταφείων αρµοδιότητάς του και εκδίδει τις άδειες για την
παράταση ταφής και την ανακοµιδή οστών (άρθρο 82 περ. στ & άρθρο 83 § 4 του Ν.
3852/2010, άρθρο 6 του Ν. 4144/2013, άρθρο 83 περ. η) και άρθρο 84 περ. η) του Ν.
4555/2018)



Άρθρο 4  ο   – Γενικοί κανόνες  

1. Ο ∆ήµος είναι υποχρεωµένος να παραχωρεί χώρο σε δηµοτικό νεκροταφείο, για τον
ενταφιασµό κάθε αποθανόντος πολίτη στη διοικητική του περιφέρεια ανεξάρτητα από
την υπηκοότητα, την εθνικότητα, το θρησκευτικό δόγµα ή την προσωπική ιδεολογία
του.

2. Στα δηµοτικά  νεκροταφεία  έχουν  ακόµη δικαίωµα ταφής  οι  δηµότες  και  οι  µόνιµοι
κάτοικοι του ∆ήµου Θέρµης ανεξάρτητα από τον τόπο θανάτου τους, ενώ ο ∆ήµος είναι
υποχρεωµένος  να  ενταφιάσει  εντός  των  δηµοτικών  νεκροταφείων  και  όλους  τους
θανόντες που µε δήλωσή τους ενώπιον συµβολαιογράφου έχουν ορίσει το ∆ήµο Θέρµης
ως τόπο ενταφιασµού τους.  Οι µόνιµα διαµένοντες πλέον των δύο (2) ετών σε
οίκους  ευγηρίας  και  κλινικές  (π.χ.  ψυχιατρικές)  εντός  της  διοικητικής
περιφέρειας του ∆ήµου Θέρµης, θεωρούνται µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου.

Σηµειώνεται  ότι  αποδεικτικά  µονίµου  κατοικίας αποτελούν  ενδεικτικά οι
λογαριασµοί  των  επιχειρήσεων  κοινής  ωφέλειας  (π.χ.  ∆ΕΥΑ  Θέρµης,  ∆ΕΗ),  τα
φορολογικά  στοιχεία  (έντυπο  Ε1,  εκκαθαριστικό  φορολογικής  δήλωσης),  το
εκκαθαριστικό σύνταξης του θανόντος (στην περίπτωση συνταξιούχων), αποδεικτικά
διαβίωσης σε οίκο ευγηρίας ή κλινική της τελευταίας τουλάχιστον διετίας.

3. Η ταφή των  νεκρών γίνεται  µόνο  εντός  του  χώρου  των  Νεκροταφείων,  µετά  την
πάροδο 12 ωρών από τον νόµιµα βεβαιωθέντα θάνατο και σε περιπτώσεις νεκροτοµής,
αµέσως µετά από αυτήν, εφόσον έχει συνταχθεί ληξιαρχική πράξη θανάτου, στο σώµα
της οποίας εµπεριέχονται τα στοιχεία ταφής (τόπος, ηµεροµηνία, ώρα ενταφιασµού).

4. Οι τάφοι είναι προσωρινοί, πενταετούς (5) ταφής, ενώ στο νεκροταφείο της 1ης ζώνης
Τριλόφου  (κατώτερο  τµήµα  του  νεκροταφείου)  ο  χρόνος  υποχρεωτικής  ταφής
ανέρχεται στα επτά (7) έτη λόγω ιδιαιτερότητας της σύστασης του εδάφους. 

5. Απαγορεύεται η ταφή έξω από τους χώρους των νεκροταφείων καθώς και σε ιδιωτικούς
χώρους  µε  εξαίρεση τις  περιπτώσεις  των  επισκόπων και  των  κληρικών  οι  οποίοι
δύναται να ενταφιάζονται εντός των Μοναστηριών και Ησυχαστηρίων καθώς και των
περιβόλων των Ιερών Ναών µετά από έγγραφη συναινετική άδεια της δηµοτικής αρχής
(άρθρο 2 παρ.3 του ΑΝ 582/1968 και άρθρο 52 παρ. 3 του Ν 1416/1984). 

Επιτρέπεται  ο  ενταφιασµός  µοναχών  –  ανδρών  και  γυναικών  –  εντός  του
περιβόλου της µονής σύµφωνα µε την εθιµοτυπία κάθε µονής, εφόσον δεν
συντρέχουν συνθήκες δηµιουργίας άτυπου κοιµητηρίου.

6. Για  τον  ενταφιασµό  αλλόθρησκων  ή  αλλόδοξων,  µετά  από  σύµφωνη  γνώµη  των
οικείων Ιερών Μητροπόλεων θα καθορίζονται ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα χώρου σε
κάθε νεκροταφείο, ιδιαίτερες ζώνες ταφής.

7. Οι τάφοι θα πρέπει να έχουν τις εξής διαστάσεις: 1µ. πλάτος, 2,20µ. µήκος και έως
1,00 µ. βάθος (κατά προσέγγιση) ώστε να επιτυγχάνεται η γρήγορη αποσύνθεση, ενώ
θα πρέπει να έχουν µεταξύ τους απόσταση 0,50 µ., η οποία υπολογίζεται από τα όρια
της  εκσκαφής.  Τα  µνηµεία  θα  πρέπει  να  έχουν  µεταξύ  τους  ελεύθερο  διάδροµο
τουλάχιστον 0,80 µ. Οι παράλληλες σειρές των τάφων θα πρέπει να έχουν απόσταση
µεταξύ τους τουλάχιστον 0,60 µ. Για παιδιά ή βρέφη οι διαστάσεις θα κυµαίνονται από
0,70µ ως 1,00 µ. Οι τάφοι µετά την τοποθέτηση του νεκρού θα γεµίζουν καλά µε
γαιώδη υλικά µέχρι την επιφάνεια του εδάφους και πάνω από αυτή θα σχηµατίζεται
γαιόλοφος ύψους 0,25 µ. περίπου.

8. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση φέρετρου µε κάλυµµα από γυαλί ή άλλο παρεµφερές
ανθεκτικό υλικό. Σε περίπτωση που ο νεκρός βρίσκεται  σε φέρετρο εξωτερικού και
εφόσον το εσωτερικό του έχει µεταλλική επένδυση, η οικογένειά του υποχρεούται να
το αντικαταστήσει µε άλλο ξύλινο για την αποτελεσµατικότερη διάλυσή του.

9. Ο ενταφιασµός όσων έχουν αποβιώσει από λοιµώδες νόσηµα που υπάγεται στο ∆ιεθνή
Υγειονοµικό  Κανονισµό,  γίνεται  σε  ιδιαίτερο  ταφικό  τµήµα.  Εφόσον  δεν  υφίσταται
τέτοιο τµήµα στα δηµοτικά νεκροταφεία και µέχρι τη δηµιουργία του, ο ενταφιασµός θα
γίνεται σε συγκεκριµένο σηµείο του Νεκροταφείου. Στις περιπτώσεις αυτές το φέρετρο
δεν ανοίγεται.



10. Για την ταφή του νεκρού είναι απαραίτητο να προσκοµιστεί ληξιαρχική πράξη
θανάτου,  µε  πλήρη  στοιχεία του  υπόχρεου  συγγενή  (φωτοαντίγραφο  δελτίου
αστυνοµικής  ταυτότητας,  διεύθυνση  κατοικίας,  τηλέφωνο  επικοινωνίας  και
υποχρεωτικά o ΑΦΜ). Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων (αριθµός ταυτότητας,
αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας και τηλεφώνου επικοινωνίας), οι υπόχρεοι υποχρεούνται
να δηλώσουν εγγράφως προς την υπηρεσία τα νέα στοιχεία,  αλλιώς ο ∆ήµος δε
φέρει  ευθύνη για  τις  συνέπειες  που  πιθανόν  θα  προκύψουν  από  αδυναµία
επικοινωνίας για ζητήµατα που αφορούν στον παρόντα κανονισµό. 

11. Οι εργολάβοι κηδειών υποχρεούνται το λιγότερο 5 ώρες πριν από την
ώρα που επιθυµούν οι οικείοι του νεκρού  να γίνει η κηδεία, να ειδοποιούν το
Γραφείο  Κοιµητηρίων  και  να  συνεννοούνται  για  τον  καθορισµό  της  ώρας
ταφής σε συνδυασµό µε τυχόν άλλες προγραµµατισµένες κηδείες.

12. Κατά  τον  ενταφιασµό  οι  υπόχρεοι  συγγενείς  των  θανόντων  λαµβάνουν
ενυπόγραφα από το Γραφείο Νεκροταφείων ενηµερωτικό έντυπο,  στο οποίο
πέραν  των  άλλων  γενικών  πληροφοριών  επισηµαίνονται  οι  υποχρεώσεις  τους
αναφορικά µε τις παρατάσεις ενταφιασµού, τις εκταφές, τη χρήση οστεοφυλακίου ή
χωνευτηρίου και τις συνέπειες που προκύπτουν από την παράλειψη των υποχρεώσεών
τους.

13. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιµος χώρος στο νεκροταφείο της ∆ηµοτικής /
Τοπικής κοινότητας που ανήκει ο θανών, επιτρέπεται να ενταφιάζεται σε νεκροταφείο
άλλης κοινότητας του ∆ήµου Θέρµης.

14. Με µέριµνα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών θα πρέπει να συντάσσονται και να
επικαιροποιούνται τα σχεδιαγράµµατα όλων των νεκροταφείων του ∆ήµου Θέρµης, µε
χωροθέτηση  –  ρυµοτόµηση  τάφων,  για  να  αποφευχθούν  τα  φαινόµενα  άναρχου
ενταφιασµού  και  αταξίας.  Στην  περίπτωση  που  δεν  υπάρχει  σχεδιάγραµµα  σε
νεκροταφείο του ∆ήµου και µέχρι την σύνταξή του η διάθεση τάφου θα γίνεται µετά
την  ενηµέρωση  και  την  έγγραφη  σύµφωνη  γνώµη  του  προέδρου  του  τοπικού
συµβουλίου.

 

Άρθρο 5  ο   - Οικογενειακοί τάφοι -  τάφοι ιστορικών προσώπων   

Α. Οικογενειακοί τάφοι

1. Σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου  970  του  Αστικού  Κώδικα  είναι  δυνατό  να
αποκτάται  ιδιαίτερο  ιδιωτικό  δικαίωµα  (ειδικό  δικαίωµα)  για  ορισµένο  χώρο  ταφής
(σύσταση οικογενειακού τάφου). Η παραχώρηση ιδιαιτέρου δικαιώµατος ταφής από τον
∆ήµο,  αποτελεί  διοικητικής  φύσεως  παραχώρηση  αδείας  χρήσεως  δηµοτικού
πράγµατος.  Οι  σχετικές  πράξεις  του  ∆ήµου  είναι  εκτελεστές  διοικητικές  πράξεις.
Ωστόσο, λόγω των υφιστάµενων χωρικών περιορισµών δεν επιτρέπεται     η απόκτηση
ιδιαίτερου ιδιωτικού δικαιώµατος για ορισµένο χώρο ταφής (οικογενειακός τάφος) στα
νεκροταφεία του ∆ήµου Θέρµης. 

2. Ο χώρος για τον οποίο παρέχεται το προαναφερόµενο 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.

3. Οι οικογενειακοί τάφοι που υπάρχουν σήµερα στο χώρο των νεκροταφείων ∆ηµοτικής
Κοινότητας  Θέρµης  και  είναι  στο  σύνολο  εννέα  (9),  υπάγονται  στις  διατάξεις  του
παρόντος κανονισµού. Στην περίπτωση που υπάρχει οικογενειακός τάφος, ως αρχικός
δικαιούχος  για  την  προσµέτρηση  του  χρόνου  διαρκείας  του  οικογενειακού  τάφου,
θεωρείται αυτός που ενταφιάσθηκε για πρώτη φορά σ’ αυτόν.

4. Στους  οικογενειακούς  τάφους  παρέχεται  το  αποκλειστικό  δικαίωµα  ταφής  του
προσώπου  προς το οποίο γίνεται παραχώρηση και στο όνοµα του οποίου συνιστάται ο
οικογενειακός τάφος (αρχικός δικαιούχος), ο σύζυγος ή η σύζυγος του δικαιούχου, οι
κατ’ ευθείαν γραµµή ανιόντες του δικαιούχου (άρθρο 1463 ΑΚ), δηλαδή οι γονείς, ο
παππούς και η γιαγιά κ.λπ., οι κατ’ ευθείαν γραµµή κατιόντες του δικαιούχου, µαζί µε
τους  (τις)  συζύγους  και  τους  κατιόντες  τους,  δηλαδή  τα  νόµιµα,  θετά  και
αναγνωρισθέντα τέκνα µε τους (τις) συζύγους τους και οι εγγονοί, οι δισέγγονοι, οι



τρισέγγονοι  κ.λπ.  του  αρχικού  δικαιούχου  (Γνωµ.  ΝΥ∆  327/1983).  Εάν  η  αρχική
δικαιούχος του οικογενειακού τάφου είναι γυναίκα, δικαίωµα ταφής στον οικογενειακό
τάφο σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, έχει και το εξώγαµο τέκνο της (Γνωµ. ΝΣΚ
853/78). Επίσης δικαίωµα ταφής έχουν ο πατέρας και η µητέρα του (ή της) συζύγου
του αρχικού δικαιούχου. ∆ικαίωµα ταφής έχουν και οι αδελφοί του αρχικού δικαιούχου
που δεν έχουν αποδεδειγµένα δική τους οικογένεια (ανύπανδροι ή εν χηρεία) εφόσον
συγκατατίθεται εγγράφως ο τελευταίος και,  εάν αυτός δεν υπάρχει,  ο σύζυγος ή η
σύζυγος και οι κατιόντες του. Η έγγραφη συγκατάθεση είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για  την  αναγνώριση  δικαιώµατος  ταφής  σε  αδελφούς  ή  αδελφές  του  αρχικού
δικαιούχου (ΣτΕ 731/95 ∆ι∆ικ 1997 σελ. 799).

5. Σε περίπτωση διαφωνίας ή αµφιβολίας µεταξύ των δικαιούχων ο βαθµός συγγένειας
προς τον αρχικό δικαιούχο αποδεικνύεται από έγγραφο ∆ηµόσιας ή ∆ηµοτικής Αρχής, ή
από ένορκη βεβαίωση δύο µαρτύρων ενώπιον της αρµόδιας Αρχής.

6. Όταν εκλείψει ο αρχικός δικαιούχος οικογενειακού τάφου καθώς επίσης και όλοι οι
δικαιούχοι που προαναφέρθηκαν και αφού παρέλθει ο χρόνος υποχρεωτικής ταφής από
την τελευταία ταφή ή εφόσον παραιτηθούν του δικαιώµατος της περαιτέρω χρήσεως
αυτού, το δικαίωµα χρήσεως περιέρχεται στο ∆ήµο, ο οποίος δύναται να διαθέσει
αυτούς  ελευθέρως  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  παρόντος.  Προκειµένου  να
διαπιστωθεί ότι έχουν εκλείψει οι δικαιούχοι που αναγνωρίζονται ευθέως από τον νόµο
ή τον παρόντα Κανονισµό, αυτοί καλούνται µε γενική πρόσκληση που δηµοσιεύεται
στις  τοπικές  εφηµερίδες  ή  µε  εξώδικη  πρόσκληση  κατά  τις  διατάξεις  του  Κώδικα
Πολιτικής ∆ικονοµίας να προσέλθουν εντός εύλογης προθεσµίας και να αποδείξουν τη
συγγένεια.

7. Με  απόφαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  δύναται  να  επιτραπεί  η  αναγνώριση  του
δικαιώµατος ταφής σε οικογενειακό τάφο και προσώπων συνδεοµένων µε τον αρχικό
δικαιούχο  και  τον  σύζυγο  ή  την  σύζυγο  αυτού  και  µε  άλλο  βαθµό συγγενείας  εξ
αίµατος ή εξ αγχιστείας, ύστερα από προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του αρχικού
δικαιούχου και όταν αυτός δεν υπάρχει από τον ή την σύζυγο και τους κατιόντες του. 

8. Οι διαζευγµένοι σύζυγοι και εκείνοι που κάνουν νέο γάµο ύστερα από την λύση του
προηγουµένου  από  θάνατο,  δεν  έχουν  δικαίωµα  χρήσεως  και  ταφής  στους
οικογενειακούς τάφους.

9. Οι  κληρονόµοι  του  τελευταίου  δικαιούχου,  εφόσον  το  ζητήσουν,  έχουν  δικαίωµα
προτιµήσεως, έναντι οποιουδήποτε άλλου στην εκ νέου παραχώρηση του χώρου. 

10. Σε περίπτωση κατάργησης Νεκροταφείου ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να µεταφέρει
τους οικογενειακούς τάφους και τα µνηµεία αυτών σε άλλο Νεκροταφείο.

Β. Τάφοι ιστορικών προσώπων

1. Οι  τάφοι  ιστορικών  προσώπων  όπως  και  οι  τάφοι  επί  των  οποίων  υπάρχουν
καλλιτεχνικά έργα δεν καταστρέφονται ούτε µεταβιβάζονται εκ νέου. 

2. Ιστορικοί τάφοι των οποίων η αποµάκρυνση κρίνεται αναγκαία για λόγους γενικότερης
διαρρυθµίσεως του χώρου των Νεκροταφείων µεταφέρονται, µετά από απόφαση του
∆ηµοτικού  Συµβουλίου σε άλλη θέση, µε µέριµνα και δαπάνες του ∆ήµου. 

3. Η  αναγνώριση  του  ιστορικού  κύρους  ενός  προσώπου  γίνεται  µε  απόφαση  του
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Άρθρο 6  ο    - Τέλη  

Η  καταβολή  των  επιβαλλοµένων  τελών  για  τον  ενταφιασµό,  την  εκταφή  ή  τις
παρατάσεις  αυτών  και  την  οστεοφύλαξη,  αφορούν  στην  αντιµετώπιση  των  εξόδων
καθαριότητας,  εξωραϊσµού  κ.λπ.  των  νεκροταφείων  και  των  υπηρεσιών  αυτών  και
καθορίζονται  µε  απόφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  κατόπιν  εισήγησης  της  Οικονοµικής
Επιτροπής ως εξής. Οι κατηγορίες των τελών είναι οι εξής: 

• Τέλη  αρχικής  πενταετούς  (5)  ή  επταετούς  (7)  (για  το  νεκροταφείο  1ης ζώνης
Τριλόφου) παραχώρησης τάφων (στο ποσό περιλαµβάνονται τα έξοδα ενταφιασµού
και το τέλος εκταφής)

• Τέλη παράτασης (ανά κατηγορία χρονικής περιόδου παράτασης π.χ. πρώτη διετία,
δεύτερη διετία, κ.λπ.)



• Τέλος εκταφής για την εκταφή θανόντων που έχουν ενταφιαστεί πριν την έναρξη
ισχύος του παρόντος κανονισµού.

• Τέλος  φύλαξης  των  οστών στο  οστεοφυλάκιο  (στο  τέλος  συµπεριλαµβάνεται  το
κόστος της οστεοθήκης)

• Τέλος παράτασης φύλαξης των οστών για άλλα δέκα (10) έτη.

Μετά τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής η αίτηση παράτασης είναι δυνατό να
είναι ετήσιας ή διετούς διάρκειας. Το ίδιο ισχύει και για τις αιτήσεις µετά τα δύο πρώτα
χρόνια παράτασης. Ωστόσο, µετά τα τέσσερα χρόνια παράτασης οι αιτήσεις θα έχουν
ετήσια  διάρκεια. Σε  περίπτωση  που  η  αιτούµενη  παράταση  ταφής  είναι  εξαµηνιαίας
διάρκειας  το  τέλος  που  καταβάλλεται  είναι  ανάλογο  (1/2  του  εκάστοτε  ετήσιου
προβλεπόµενου τέλους ανάλογα µε τη χρονική στιγµή υποβολής του αιτήµατος).

Σε  περίπτωση  που  µετά  την  ολοκλήρωση  του  χρόνου  υποχρεωτικής  ταφής  ή
παράτασης ταφής µέχρι την εκταφή µεσολαβεί διάστηµα µεγαλύτερο του ενός (1) µήνα,
τότε καταβάλλεται ανάλογο τέλος παράτασης, δηλαδή η οφειλή υπολογίζεται µε το 1/12
του αναλογούντος ετήσιου τέλους, κατά µήνα.

Για  τους  θανόντες  από λοιµώδες  νόσηµα που υπάγεται  στον ∆ιεθνή Υγειονοµικό
Κανονισµό, τα τέλη παράτασης ταφής υπολογίζονται µετά την υποχρεωτική 10ετή ταφή.

Για τα ανωτέρω τέλη ισχύουν τα εξής: 
1. Τα τέλη αρχικής παραχώρησης τάφου (υποχρεωτικής ταφής) προκαταβάλλονται

στο Ταµείο του κατά τη δήλωση θανάτου. Αν η δήλωση γίνει ηµέρα αργίας τότε
τα τέλη καταβάλλονται στο Ταµείο του ∆ήµου την πρώτη εργάσιµη µέρα µετά την
αργία µε ευθύνη του υπόχρεου.

2. Τα τέλη παράτασης ταφής προκαταβάλλονται στο Ταµείο του ∆ήµου, µε ευθύνη
των υπόχρεων.  

3. Αν εντός διµήνου πριν από τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής ή της χορηγηθείσας
παράτασης δεν προσέλθουν οι υποψήφιοι να πληρώσουν τα αναλογούντα τέλη,
ενώ έχει καταβληθεί προσπάθεια ειδοποίησης από το Γραφείο Νεκροταφείων µε
οποιονδήποτε  από  τους  περιγραφόµενους  τρόπους  (αποστολή  επιστολών,
τηλεφωνική επικοινωνία, γενική ανακοίνωση τοιχοκολληµένη στους χώρους του
νεκροταφείου, τοποθέτηση ειδικού σηµειώµατος σε κάποιο εµφανές σηµείο επί
του τάφου), γίνεται εκταφή από το ∆ήµο χωρίς καµία διατύπωση και τα οστά
εναποτίθενται στο χωνευτήριο. Τα τέλη εκταφής και τυχόν οικονοµικές οφειλές
καταλογίζονται  στους  υπόχρεους  συγγενείς  µε  τη  σύνταξη  χρηµατικών
καταλόγων από το αρµόδιο Τµήµα Εσόδων και τη βεβαίωσή τους από το Τµήµα
Ταµείου.

4. Αν κάποιος υπόχρεος συγγενής δεν επιθυµεί την παράταση της υποχρεωτικής
ταφής του θανόντος, µε αίτηση του προς το ∆ήµο, εντός δύο (2) µηνών πριν
τη λήξη του χρονικού ορίου, δύναται να ζητήσει την εκταφή του. Τα τέλη
εκταφής προκαταβάλλονται στο ταµείο του ∆ήµου. 

Από τα τέλη της αρχικής υποχρεωτικής παραχώρησης τάφων, της εκταφής και της
φύλαξης οστών απαλλάσσονται: 

1. Οι  υπηρετούντες  στο  στρατό  ξηράς,  το  ναυτικό  και  την  αεροπορία,  εφόσον
αποβιώσουν σε εντεταλµένη υπηρεσία. 

2. Οι  άποροι  δηµότες  που  είναι  µόνιµοι  κάτοικοι  του  ∆ήµου  Θέρµης.  Η  οικονοµική
αδυναµία  του  θανόντος  αποδεικνύεται  µε  το  εκκαθαριστικό  σηµείωµα  της
φορολογικής  του  δήλωσης,  το  οποίο  συνοδεύεται  υποχρεωτικά  µε  έκθεση
κοινωνικής  έρευνας  από  κοινωνική  λειτουργό  του  ∆ήµου  ή  των  νοµικών  του
προσώπων.  Η  ταφή  γίνεται  µε   εντολή  του  Αντιδηµάρχου  που  εποπτεύει  τις
οικονοµικές  υπηρεσίες.  Ο  δωρεάν  ενταφιασµός  εγκρίνεται  από  το  ∆ηµοτικό
Συµβούλιο. 



Άρθρο 7  ο    - ∆ωρεάν παραχώρηση τάφων  

1. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι δυνατή η δωρεάν παραχώρηση τάφων
υπέρ  προσώπων,  οι  οποίοι  µε  την  εθνική,  πολιτική  και  κοινωνική  δράση  τους
προσέφεραν  σηµαντικές  υπηρεσίες  στο  έθνος  ή  στον  ∆ήµο.  Το  παρόν  ισχύει
επίσης  και  για  όσους  διετέλεσαν  δήµαρχοι  ή  πρόεδροι  δηµοτικών  και
τοπικών κοινοτήτων. 

2. Για  τους  ιερωµένους  που  λειτουργούν  στις  ενορίες  του  ∆ήµου  και  τις
συζύγους  αυτών  δύναται  η  δωρεάν  παραχώρηση  τάφων  µε  απόφαση
∆ηµοτικού Συµβουλίου.

3. Η ταφή των σωρών γίνεται δωρεάν µέχρι πέντε (5) ή επτά (7) έτη, αν πρόκειται να
ενταφιαστούν στα νεκροταφεία Τριλόφου (κάτω νεκροταφείο). Πριν τη λήξη της
υποχρεωτικής ταφής οι υπόχρεοι συγγενείς οφείλουν να προσέλθουν στο ∆ήµο και
να δηλώσουν την επιθυµία τους για την εκταφή, η οποία θα γίνεται ατελώς. Επίσης
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δύναται να αποφασίσει για την ατελώς παράταση ταφής.

4. Ο χαρακτήρας των τάφων αυτών είναι κοινός και το δικαίωµα επί αυτών εξαντλείται
µε την ανακοµιδή του νεκρού. 

Άρθρο 8  ο   – Βρέφη, νήπια και ανήλικοι  

1. Βρέφη και νήπια µέχρι πέντε (5) ετών ενταφιάζονται  δωρεάν για πέντε (5)  έτη, σε
ιδιαίτερο χώρο του νεκροταφείου, αν υπάρχει. Ως ηµεροµηνία γέννησης θεωρείται η
πρώτη Ιανουαρίου του έτους γέννησης. Για παιδιά άνω των πέντε (5) ετών ισχύει η
παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

2. ∆ύο (2) µήνες πριν  τη  λήξη της  υποχρεωτικής  ταφής  οι  υπόχρεοι  συγγενείς
οφείλουν να προσέλθουν  για την εκταφή του νηπίου ή για την αίτηση χορήγησης
παράτασης της ταφής, εφ’ όσον υπάρχει δυνατότητα ως προς τη διαθεσιµότητα του
χώρου, καταβάλλοντας το σχετικό τέλος που στην περίπτωση αυτή είναι ίσο µε το
µισό αντίστοιχο της παράτασης ταφής.

3. Σε αντίθετη περίπτωση µετά από δύο (2) µήνες η Υπηρεσία µπορεί να ενεργήσει
αυτεπάγγελτα  την  εκταφή,  αφού  πρώτα  έχει  εξαντλήσει  κάθε  πρόσφορο  µέσο
ενηµέρωσης των υπόχρεων.

4. Ανήλικοι θανόντες (µε ηλικία µικρότερη ή ίση των 18 ετών) θα ενταφιάζονται για 15
έτη µε κόστος ίσο µε αυτό της αρχικής παραχώρησης του άρθρου 6 του παρόντος. 
Μετά την πάροδο των 15 ετών οι υπόχρεοι δηλώνουν τη βούλησή τους για
εκταφή ή  παράταση ταφής και  έκτοτε  ισχύει  το  ίδιο  µε  τις  εκταφές  και
παρατάσεις όσον αφορά στα τέλη.

Άρθρο 9  ο   – Παρατάσεις  

1. Οι υπόχρεοι συγγενείς των θανόντων οφείλουν πριν από τη λήξη της υποχρεωτικής
ταφής  να  επικοινωνήσουν  µε  το  Γραφείο  Νεκροταφείων  για  να  δηλώσουν  τη
βούλησή  τους  σχετικά  µε  το  νεκρό  τους,  δηλ.  παράταση  ενταφιασµού,  εφόσον
υπάρχει η δυνατότητα παραµονής (διαθέσιµος χώρος) στα Νεκροταφεία, ή εκταφή.

2. Η παράταση της ταφής χορηγείται µετά από αίτηση των υπόχρεων συγγενών δύο
(2) µήνες πριν τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής ή την εκπνοή της παράτασης
ταφής, η οποία µπορεί να είναι ετήσια. 

3. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος συγγενής εκλείψει κατά τη διάρκεια της περιόδου
υποχρεωτικής ταφής ή κατά την παράταση,  τότε  υπόχρεοι  γίνονται  αρχικά  ο/η
σύζυγος, και στη συνέχεια οι κατιόντες συγγενείς δηλ. τα τέκνα (νόµιµα ή θετά)
µετά των συζύγων τους, ή οι ανιόντες συγγενείς δηλαδή οι γονείς του θανόντα και
οι αδελφοί του, εφόσον δεν έχουν δική τους οικογένεια όπως ορίζονται στις τελικές
διατάξεις του παρόντος κανονισµού. 

4. Σηµειώνεται  ότι  στα νεκροταφεία της Τ.Κ.  Περιστεράς δεν επιτρέπεται  παράταση
ενταφιασµού.



Άρθρο 10ο – Εκταφές

Η ανακοµιδή των οστών ενεργείται µετά την πάροδο του χρόνου της υποχρεωτικής
ταφής, εκτός των εξαιρέσεων που ορίζονται στον παρόντα Κανονισµό.

1. Η εκταφή γίνεται  µετά από σχετική αίτηση του υπόχρεου συγγενή ή αυτού που
φρόντισε για τον ενταφιασµό και έχει καταχωρηθεί «ως υπόχρεος» στην καρτέλα
του νεκρού. Η αίτηση υποβάλλεται δύο (2) µήνες πριν το τέλος της υποχρεωτικής
ταφής  ή  παράτασης  ταφής.  Σε περίπτωση που  υπάρχουν περισσότεροι  του
ενός δηλωµένοι υπόχρεοι ή συγγενείς αυτών α’ βαθµού (γονείς, αδέλφια)
απαιτείται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης για την εκταφή.

2. Οι  εκταφές  γίνονται  µόνο από τους  υπαλλήλους του ∆ήµου ή  τον  ανάδοχο
ανάθεσης  εργασίας  ταφών  –  εκταφών,  αν  υπάρχει.  ∆εν  επιτρέπεται  η  µίσθωση
ιδιωτών για την εργασία αυτή από τους συγγενείς – υπόχρεους του νεκρού.

3. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος συγγενής εκλείψει κατά τη διάρκεια της περιόδου
υποχρεωτικής ταφής ή κατά την παράταση,  τότε  υπόχρεοι  γίνονται  αρχικά  ο/η
σύζυγος, και στη συνέχεια οι κατιόντες συγγενείς δηλ. τα τέκνα (νόµιµα ή θετά)
µετά των συζύγων τους, ή οι ανιόντες συγγενείς δηλαδή οι γονείς του θανόντα και
οι αδελφοί του, εφόσον δεν έχουν δική τους οικογένεια όπως ορίζονται στις τελικές
διατάξεις του παρόντος κανονισµού

4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πλησιέστεροι συγγενείς για την εκταφή, µπορεί να
φροντίσει οποιοσδήποτε τρίτος, αφού καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86,
ότι αναλαµβάνει την ευθύνη της εκταφής και των οικονοµικών οφειλών. 

5. Οι εκταφές γίνονται τις δέκα (10) πρώτες εργάσιµες µέρες κάθε µήνα από τις 8:00
π.µ. ως τη 13:00. 

6. Σε περίπτωση που ο νεκρός πέθανε από λοιµώδες νόσηµα που δεν υπάγεται στον
∆ιεθνή Υγειονοµικό Κανονισµό απαγορεύεται  η εκταφή πριν από την εκπνοή της
υποχρεωτικής ταφής. Εάν ο θάνατος συνέβη από λοιµώδες νόσηµα που υπάγεται
στον  ∆ιεθνή  Υγειονοµικό  Κανονισµό  απαγορεύεται  η  εκταφή  πριν  από  την
παρέλευση δεκαετίας. 

7. Η για οιονδήποτε λόγο µεταφορά ή εκταφή νεκρών για τη διενέργεια αυτοψίας ή για
οποιονδήποτε άλλο λόγο (κατά τις διατάξεις του Π.∆. 210/1975 «περί ταριχεύσεως,
µεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών ανθρώπων»), πριν τη λήξη της πενταετίας
ενεργείται  µόνο µετά από έγγραφη άδεια  Εισαγγελέα.  Στην περίπτωση αυτή δεν
καταβάλλεται το δικαίωµα για την εκταφή και την επαναφορά του νεκρού. 

8. Η εκταφή γίνεται υποχρεωτικά µε την παρουσία των συγγενών ή όσων φρόντισαν
για την σχετική διαδικασία σύµφωνα µε όσα ορίζονται. 

9. Η εκταφή διενεργείται  χειρωνακτικά  µέχρι  την εµφάνιση του  επάνω µέρους  του
φέρετρου. Ολοκληρώνεται µε την εύρεση των οστών του νεκρού, τα οποία αφού
συλλεχθούν προσεκτικά, µεταφέρονται σε ειδικό για το σκοπό αυτό χώρο. Από εκεί
ανάλογα  µε  την  επιθυµία  του  συγγενή  τοποθετούνται  στο  χωνευτήριο  ή  αφού
πλυθούν  στο  οστεοφυλάκιο  ή  αφού  πλυθούν  και  απολυµανθούν  µπορούν  να
µεταφερθούν σε άλλο Νεκροταφείο.

10. Η  αναβολή  προγραµµατισµένης  εκταφής  επιτρέπεται  σε  εξαιρετικές
περιπτώσεις  δικαιολογηµένες  επαρκώς  από  τους  συγγενείς του  νεκρού  και  σε
περίπτωση έντονων καιρικών φαινοµένων.

11. Αν κατά τη διάρκεια της εκταφής του νεκρού διαπιστωθεί ότι δεν έχει επέλθει
πλήρης αποσύνθεση, τότε σταµατά η διαδικασία εκταφής και ο νεκρός παραµένει
ενταφιασµένος ατελώς για δύο επιπλέον χρόνια. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται
µέχρι την οριστική και πλήρη αποσύνθεση του νεκρού. Σε αυτές τις περιπτώσεις η
καταβολή του τέλους εκταφής γίνεται άπαξ. 

12. Οστά µπορούν να εξέλθουν από το νεκροταφείο  µετά την ανακοµιδή  των
οστών, µόνο για να µεταφερθούν σε άλλο νεκροταφείο. Για εγκληµατολογικούς
λόγους τα οστά µπορούν να εξέλθουν από το νεκροταφείο µόνο κατόπιν
άδειας  από  την  αρµόδια  δικαστική  αρχή.  Για  επιστηµονικούς  σκοπούς
µπορούν  να  διατίθενται  τα  οστά  θανόντων  αγνώστων  στοιχείων  που
προκύπτουν  από  τις  αυτεπάγγελτες  εκταφές,  κατόπιν  αιτήµατος  της
Ιατρικής Σχολής.



13.  ∆εν  επιτρέπεται  η  µεταφορά  οστών  σε  άλλο  νεκροταφείο  όσων  έχουν
αποβιώσει από λοιµώδη νοσήµατα.

Άρθρο 11  ο   - Αυτεπάγγελτες εκταφές  

Αυτεπάγγελτες εκταφές µπορούν να γίνουν όταν ισχύουν διαζευκτικά τα εξής:

• Εάν εντός δύο (2) µηνών από τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής ή της ταφής τιµής
ένεκεν ή της παράτασης  ταφής,  οι  υπόχρεοι  του θανόντα  δεν προσέλθουν να
δηλώσουν την πρόθεσή τους για παράταση ή εκταφή. 

• Όταν καθίσταται αδύνατη η εύρεση και ενηµέρωση των υπόχρεων και εφόσον έχει
παρέλθει το χρονικό διάστηµα των δύο (2) µηνών από τη λήξη της υποχρεωτικής
ταφής  ή  παράτασης  ταφής  του  θανόντος.  Η  υπηρεσία  είναι  υποχρεωµένη  να
αναζητήσει τους υπόχρεους µε κάθε πρόσφορο µέσο για χρονικό διάστηµα διάρκειας
δύο (2) µηνών µετά το προαναφερόµενο δίµηνο. 

• Όταν υπάρχουν τάφοι που εξέλιπαν οι αρχικοί δικαιούχοι και οι κατιόντες αυτών, ή
οι τάφοι είναι εγκαταλειµµένοι ολοσχερώς για µεγάλο χρονικό διάστηµα ή οι τάφοι
δεν φέρουν κανένα διακριτικό σταυρό µε όνοµα, κράσπεδο ή κάτι  άλλο που να
φανερώνει  ότι  υπάρχει  τάφος.  Ένα  ταφικό  µνηµείο  θεωρείται  εγκαταλελειµµένο
όταν µετά τη λήξη της περιόδου της υποχρεωτικής ταφής ή τυχόν παράτασής της
δεν ενδιαφερθεί ο υπόχρεος για την ανανέωση της παραχώρησης σύµφωνα µε τα
προαναφερόµενα  και  το  µνηµείο  εµφανίζει  φθορές  και  σηµεία   έλλειψης
ενδιαφέροντος συντήρησης. 

Στις  περιπτώσεις αυτές ο  ∆ήµος προβαίνει  σε αυτεπάγγελτη εκταφή και  τα οστά
τοποθετούνται στο χωνευτήριο.

Πριν  από  τη  διενέργεια  της  αυτεπάγγελτης  εκταφής,  το  Γραφείο  Νεκροταφείων
οφείλει  να  ειδοποιήσει  τους  συγγενείς  -  υπόχρεους.  Η  αποστολή  επιστολών,  η  γενική
ανακοίνωση  τοιχοκολληµένη  στους  χώρους  του  νεκροταφείου  και  η  τοποθέτηση
σηµειώµατος σε κάποιο εµφανές σηµείο επί του τάφου αποτελούν ενδεικτικούς  τρόπους
ειδοποίησης.

Από το Γραφείο Νεκροταφείων συντάσσεται κατάλογος αυτεπάγγελτων εκταφών από
Επιτροπή, η οποία συστήνεται για το σκοπό αυτό και αποτελείται από:

1. Τον ή την Αντιδήµαρχο ή Εντεταλµένο Σύµβουλο που έχει την αρµοδιότητα

2. Τον ή την Πρόεδρο της Κοινότητας του Νεκροταφείου

3. Έναν εργαζόµενο του Γραφείου Νεκροταφείων

Επίσης ο κατάλογος τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και σε
εµφανές σηµείο του ∆ηµοτικού/Τοπικού καταστήµατος και Νεκροταφείου, τουλάχιστον ένα
(1) µήνα πριν την τέλεσή τους. Οι αυτεπάγγελτες εκταφές για να διενεργηθούν προηγείται
απόφαση του ∆ηµάρχου ή του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κατόπιν εισήγησης της ανωτέρω
Επιτροπής. Η περίληψη της απόφασης δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα του ∆ήµου και στην
ιστοσελίδα  του  ∆ήµου.  Μετά  την  παρέλευση  ενός  µήνα  από  την  δηµοσίευση  και  σε
περίπτωση που δεν υπάρχει δικαιούχος χρήσεως, ο τάφος επανέρχεται στο ∆ήµο, τα δε
οστά που τυχόν υπάρχουν στον τάφο τοποθετούνται στο χωνευτήριο. Για τον παραπάνω
λόγο  δηµιουργείται  «ΜΗΤΡΩΟ  ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  ΤΑΦΩΝ»,  στο  οποίο  καταχωρείται
υποχρεωτικά κάθε τάφος ο οποίος µε την προηγούµενη διαδικασία έχει  επανέλθει στον
∆ήµο. Επίσης, στο ίδιο Μητρώο καταχωρούνται και όλοι οι τάφοι, οι οποίοι σε εφαρµογή
του παρόντος χαρακτηρίζονται από την υπηρεσία «τάφοι προς ανακοµιδή». 

Άρθρο 12  ο   – Οστεοφύλαξη – Χωνευτήριο  

1. Η φύλαξη των οστών στο οστεοφυλάκιο γίνεται µε αίτηση των υπόχρεων κατά την
εκταφή  και  µε  την  επιµέλεια  του  Γραφείου  Νεκροταφείων.  Τα  κιβώτια  φύλαξης
οστών παρέχονται  υποχρεωτικά  από την υπηρεσία  µε  την καταβολή του  τέλους
χρήσης. 



2. ∆ιάρκεια φύλαξης οστών ορίζονται τα 10 έτη. Οι υπόχρεοι συγγενείς οφείλουν
να δηλώσουν στο Γραφείο Νεκροταφείων τη βούλησή τους για την τύχη των οστών
που  φυλάσσονται  στο  οστεοφυλάκιο,  δύο  (2)  µήνες  πριν  το  πέρας  του  χρόνου
φύλαξης  των  οστών.  Εάν  δεν  προσέλθουν  για  τη  δήλωσή  τους  αυτή  και  δεν
καταβάλουν  τα  δικαιώµατα  φύλαξης  για  ένα  (1)  έτος  η  Υπηρεσία  δύναται  να
τοποθετήσει τα οστά στο χωνευτήριο, και η αντίστοιχη οφειλή βεβαιώνεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 4 § 3 του Α.Ν. 582/1968.  ∆ύναται η δυνατότητα
παράτασης παραµονής στο οστεοφυλάκιο για ακόµη δέκα (10) έτη.  Για την
ενηµέρωση  των  υπόχρεων  των  θανόντων  ισχύει  το  ίδιο  µε  τις  αυτεπάγγελτες
εκταφές.

3. Στο οστεοφυλάκιο ενός νεκροταφείου µπορούν να τοποθετηθούν οστά από άλλα
Νεκροταφεία  εντός  του  ∆ήµου  κατά  τη  διακριτική  ευχέρεια  της  Υπηρεσίας  και
εφόσον  σε  εκείνα  δεν  υπάρχει  διαθέσιµος  χώρος  ή  δεν  υπάρχει  ακόµη
οστεοφυλάκιο.

4. Απαγορεύεται  η  µετακίνηση  των  κιβωτίων  στα  ράφια  των  οστεοφυλακίων  µε
πρωτοβουλία  των  επισκεπτών  και  η  τοποθέτηση  παντός  αντικειµένου  (π.χ.
ανθοδοχεία,  γλάστρες  κ.λπ).  Επιτρέπεται  µόνο  η  τοποθέτηση  φωτογραφίας  του
θανόντος ή µικρός σταυρός ή άλλο σύµβολο ανάλογα µε τη θρησκεία του θανόντα. 

5. Απαγορεύεται  ρητά  η  τοποθέτηση  παντός  αντικειµένου  στις  µαρµάρινες
οστεοθήκες  όπως  καντήλια,  ανθοδοχεία,  γλάστρες  κλπ  εκτός  µικρής
φωτογραφίας.  Σε  περίπτωση  που  τοποθετούνται  τέτοια  ή  παρόµοια
αντικείµενα  παρά  την  απαγόρευση,  θα  αφαιρούνται  και  οι  υπόχρεοι  θα
καταβάλλουν το ποσό που αντιστοιχεί για την αντικατάσταση το µαρµάρου.
Σε  περίπτωση  υποτροπής,  εκτός  των  ανωτέρω,  δε  θα  ανανεώνεται  η
παραµονή των οστών στη µαρµάρινη οστεοθήκη.

6. Η µεταφορά των οστών διενεργείται κατά τις διατάξεις του Π.∆. 210/1975 και µόνο
κατόπιν  αίτησης  των  υπόχρεων  συγγενών.  Για  τη  µεταφορά  οστών  εντός  του
νεκροταφείου µε σκοπό τη φύλαξη σε άλλο νεκροταφείο  εκτός ∆ήµου, απαιτείται
απολύµανση των οστών από  αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία, πράξη που γίνεται µε
τη  φροντίδα  των  συγγενών  του  νεκρού  και  την  προσκόµιση  βεβαίωσης  του
νεκροταφείου  που  θα  γίνει  η  µεταφορά  ότι  δέχονται  τα  οστά.  Σε  περίπτωση
µεταφοράς  σε  άλλο  νεκροταφείο  εντός ∆ήµου  ισχύουν  τα  ίδια,  εκτός  από  τη
βεβαίωση αποδοχής του νεκροταφείου υποδοχής. 

7. Σε περίπτωση µεταφοράς των οστών σε κοιµητήριο του εξωτερικού, ο δήµος
υποδοχής  δίνει  βεβαίωση  αποδοχής  των  οστών  µεταφρασµένη  και
επικυρωµένη από αρµόδια αρχή (προξενείο, πρεσβεία). 

Όταν  το  κράτος  υποδοχής  δεν  εκδίδει  βεβαίωση  αποδοχής  οι
ενδιαφερόµενοι  δηλώνουν  την  πρόθεσή  τους  στο  Γραφείο  Εξωτερικών
Υποθέσεων του ΥΜΑΘ, το οποίο µεταφράζει και επικυρώνει το πιστοποιητικό
απολύµανσης των οστών από την αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσίας.

Το  πιστοποιητικό απολύµανσης των οστών σε  κάθε περίπτωση θα  φέρει
οπωσδήποτε  τη  σφραγίδα  της  Χάγης  και  θα  είναι  µεταφρασµένο  και
επικυρωµένο από αρµόδια αρχή. Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες γίνονται µε
ευθύνη των υπόχρεων συγγενών των θανόντων.

Τα  οστά  τοποθετούνται  σε  µεταλλική  οστεοθήκη  και  σφραγίζονται  στο
τελωνείο.

8. Ο ∆ήµος  Θέρµης  µπορεί  να  δεχθεί  τη  µεταφορά  οστών  στα  οστεοφυλάκια  των
δηµοτικών νεκροταφείων από άλλα κοιµητήρια, εκτός ∆ήµου, θανόντων οι οποίοι
ήταν δηµότες του ∆ήµου Θέρµης είτε µε γέννηση είτε µε κτήση, που εν µεταξύ
µεταδηµότευσαν σε άλλους δήµους εν ζωή.

9. Η τοποθέτηση των οστών στο χωνευτήριο γίνεται µετά από αίτηση των υπόχρεων
συγγενών δύο (2) µήνες πριν α) είτε την εκταφή, β) είτε τη λήξη της παραµονής
των οστών στο οστεοφυλάκιο.



10. Στο  χωνευτήριο  ενός  νεκροταφείου  µπορούν  να  τοποθετηθούν  οστά,  τα  οποία
φυλάσσονται  σε  άλλα νεκροταφεία  του ∆ήµου κατά τη διακριτική  ευχέρεια  της
Υπηρεσίας  και  εφόσον  σε  εκείνα  δεν  υπάρχει  διαθέσιµος  χώρος  ή  δεν  υπάρχει
χωνευτήριο.

Άρθρο 13  ο    - Μνηµεία – Επιγραφές – Αντικείµενα  

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. Η τοποθέτηση µνηµείου επί του τάφου δεν είναι υποχρεωτική. 

3. Η εξωτερική µορφή των τάφων θα πρέπει να συµβιβάζεται µε τη σοβαρότητα του
χώρου και να εναρµονίζεται µε τη γενικότερη αισθητική εικόνα της περιοχής.

4. Η επιγραφή στην  ταφική  πλάκα  των τάφων υποχρεωτικής  ταφής  θα  αναγράφει
απαραίτητα  στην  ελληνική  γλώσσα  τα  στοιχεία  του  θανόντος,  δηλαδή
ονοµατεπώνυµο, έτος γέννησης και θανάτου. Σε περίπτωση αλλοδαπών επιτρέπεται
η επιγραφή να είναι στη γλώσσα της πατρίδας τους, µε την προϋπόθεση να είναι και
στην ελληνική.

5. Η δαπάνη κατασκευής των µνηµείων βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τους συγγενείς
των θανόντων. Για κάθε ζηµία που θα προκύψει κατά την κατασκευή των τάφων ή
σε  όµορους  τάφους  αποκλειστικά  υπεύθυνος  είναι   ο  υπόχρεος  συγγενής  του
θανόντα.  Απαγορεύεται  αυστηρώς  στον  κατασκευαστή  να  µεταβάλλει  ή  να
διαφοροποιήσει τις διαστάσεις του τάφου από αυτές που προβλέπονται στον παρόντα
κανονισµό.

6. Τα  απόβλητα  από  την  κατασκευή  των  τάφων  (µάρµαρα,  χώµατα  κ.ά.)
αποµακρύνονται µε ευθύνη του κατασκευαστή εκτός του χώρου των νεκροταφείων
(να  έχουν  συµβληθεί  µε  συλλογικό  σύστηµα  διαχείρισης  ΑΕΚΚ),  αφού  πρώτα
καθαριστεί  ο πέριξ χώρος, χωρίς να προκληθεί ζηµιά στους όµορους τάφους. Σε
περίπτωση  µη  συµµόρφωσης  επιβάλλεται  στον  υπόχρεο  πρόστιµο  100,00  € µε
απόφαση του Αντιδηµάρχου που εποπτεύει τις Οικονοµικές Υπηρεσίες.

7. Απαγορεύεται  η  επεξεργασία  ακατέργαστων υλικών  από  ιδιώτες  µαρµαρογλύπτες
εντός  του  χώρου  των νεκροταφείων.  Επιτρέπεται  η  χρήση ηλεκτρικού  ρεύµατος
καθώς  και  η  κατανάλωση  ύδατος  για  την  πραγµατοποίηση  των  εργασιών
συναρµολόγησης  των  κατεργασµένων  υλικών.  Τα  απόβλητα  των  εργασιών  των
µαρµαρογλυπτών που προκύπτουν, θα εναποτίθενται σε συγκεκριµένο σηµείο του
νεκροταφείου  µετά  από  υπόδειξη  των  δηµοτικών  υπηρεσιών.  Η  αποκοµιδή  των
απορριµµάτων  από  τις  εργασίες  συναρµολόγησης  είναι  ευθύνη  των  δηµοτικών
υπηρεσιών καθαριότητας. 

8. Αντικείµενα που υπάρχουν επί και εντός των τάφων κατά την εκταφή επιστρέφονται
στους  συγγενείς  του  νεκρού  ή  κληρονόµους  αυτού,  εφόσον  παρίστανται
αυτοπροσώπως ή µε πληρεξούσιο κατά την εκταφή και,  εφόσον το ζητήσουν µε
αίτησή  τους  επτά  ηµέρες  πριν  από  την  εκταφή.  Από  τη  διαδικασία  αυτή  δεν
εξαιρούνται τα έργα τέχνης που έχουν ιστορική και καλλιτεχνική αξία. 

9. Οι σκελετοί των στεφάνων και των σταυρών από άνθη που κατατίθενται κατά την
τελετή της κηδείας παραµένουν σε χώρο κοντινό της ταφής για 3 ηµέρες.

Άρθρο 14  ο   - Περιποίηση τάφων  

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

2. ∆εν  νοµιµοποιείται  άλλο  φυσικό  ή  νοµικό  πρόσωπο  να  ανάβει  καντήλια  και  να
περιποιείται τάφους έναντι αµοιβής.



3. Απαγορεύεται η φύτευση δένδρων ή θάµνων στον εντός των τάφων ή στον
πέριξ  χώρο  των  Νεκροταφείων  χωρίς  την  έγκριση  της  ∆/νσης
Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Επιτρέπεται η φύτευση εποχιακών φυτών ή άλλων
µε επιφανειακό ριζικό σύστηµα µόνο εντός πλαισίου του τάφου. Τα  δένδρα που
εµποδίζουν  ή  προξενούν  ζηµίες  µε  το  ριζικό  τους  σύστηµα,  κόβονται  από  την
αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, τηρώντας την κείµενη νοµοθεσία.

Άρθρο 15  ο    – Προσωπικό  

• Ο  ∆ήµος,  σύµφωνα  µε  τα  όσα  προβλέπονται  από  τον  Οργανισµό  Εσωτερικής
Υπηρεσίας  και  µε  βάση  τις  πραγµατικές  δυνατότητες  διάθεσης  προσωπικού,
υποχρεούται να συστήσει συνεργείο ή συνεργεία για τα Νεκροταφεία σύµφωνα µε
τις  διατάξεις  του Ν.∆.  1140/72. Ελλείψει  προσωπικού νεκροταφείων παρέχεται  η
δυνατότητα  ανάθεσης  της  εργασίας  ταφών  –  εκταφών  σε  ανάδοχο,  ο  οποίος
αναδεικνύεται µε διαγωνισµό βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας.

• Το προσωπικό των νεκροταφείων, εφόσον υφίσταται, είναι κατ’ αρχήν και κυρίως
υπεύθυνο για την εφαρµογή των οικείων διατάξεων του παρόντος ως και το λοιπό
τακτικό υπαλληλικό προσωπικό του ∆ήµου και η ∆ηµοτική Αρχή.  

• Για κάθε νεκροταφείο ή για οµάδα νεκροταφείων ορίζεται ένας δηµοτικός υπάλληλος
ως υπεύθυνος  νεκροταφείου,  αν υπάρχει  δυνατότητα διαθέσιµου προσωπικού.  Ο
υπεύθυνος  του  νεκροταφείου  έχει  ως  αρµοδιότητα εκτός  των  άλλων και  για  το
κλείσιµο και το άνοιγµα της πόρτας κάθε πρωί και απόγευµα, για την επίβλεψη της
κανονικής διανοίξεως των τάφων.

• Ο ∆ήµος υποχρεούται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του να µεριµνά:

1. Για την  καλή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων

2. Την καθαριότητα και ευπρέπεια του χώρου

3. Τη συντήρηση πρασίνου

4. Τη  συντήρηση  των  κτιρίων  και  άλλων  κατασκευών  (ελαιοχρωµατισµός
οστεοφυλακίων, συντήρηση διαδρόµων, περίφραξης)

• Απαγορεύεται αυστηρά στο προσωπικό των νεκροταφείων να απαιτεί από το κοινό
χορήγηση πρόσθετης αµοιβής ή φιλοδωρήµατος.  Οποιαδήποτε παράβαση συνιστά
πειθαρχικό παράπτωµα.

Άρθρο 16  ο   – Βιβλία  

Για την επιµελή και ακριβή τήρηση των διατάξεων του παρόντος θα τηρούνται από
την υπηρεσία του ∆ήµου ή από τον αρµόδιο υπάλληλο του Γραφείου Νεκροταφείων τα
παρακάτω βιβλία:

1. Σχεδιάγραµµα του Νεκροταφείου – Ταφολόγιο 
2. Βιβλίο ενταφιασµών
3. Βιβλίο διαθέσιµων τάφων
4. Βιβλίο οικογενειακών τάφων µε ευρετήριο  
5. Βιβλίο οστεοφυλακίου µε ευρετήριο 
6. Βιβλίο ανακοµιδής οστών
7. Βιβλίο ταφών προς ανακοµιδή
8. Βιβλίο τιµαλφών

Ορισµένα από τα βιβλία µπορεί να µην τηρούνται εφ’ όσον κατά την κρίση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου δεν υπάρχει σχετικό αντικείµενο.



Άρθρο 17  ο   - Ωράριο λειτουργίας  

1. Τα νεκροταφεία είναι ανοικτά για τους επισκέπτες όλες τις ηµέρες της εβδοµάδος
από την ανατολή µέχρι τη δύση του ηλίου. 

2. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραµονή στα νεκροταφεία σε εργαζόµενους και µη
κατά τις ώρες που είναι κλειστά. 

3. Σε κάθε νεκροταφείο, το οστεοφυλάκιο είναι ανοικτό καθηµερινά από τις 7:30 π. µ
έως 3:30  µ.µ.  και τα Σάββατα από τις  7:30 π. µ  έως 1:30 µ.µ .  Τις Κυριακές και
τις  αργίες  θα  παραµένει  κλειστό  πλην  της  αργίας  της  Μεγάλης  Παρασκευής,  τα
απογεύµατα των Παρασκευών, προ των Ψυχοσάββατων και των Ψυχοσάββατων που
θα είναι ανοικτό από την ανατολή µέχρι τη δύση του ηλίου. 

Άρθρο 18  ο   - Τελικές διατάξεις   

1. Η ισχύς του παρόντος κανονισµού αρχίζει από τη δηµοσίευση της σχετικής
απόφασης  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου και  κάθε  προηγούµενος  παύει  να
ισχύει.

2. Κάθε διάταξη αντίθετη µε τον παρόντα Κανονισµό καταργείται.

3. Περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό µπορούν να
ρυθµιστούν κατά περίπτωση µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

4. Από  την  ηµεροµηνία  εφαρµογής  του  παρόντος  κανονισµού  τα  τέλη
παράτασης  ταφής  υπολογίζονται  σύµφωνα  µε  τα  όσα  αναφέρονται  στο
άρθρο 6 του παρόντος για όλες τις περιπτώσεις υπόχρεων (δηλαδή τόσο για
τις νέες ταφές όσο και για αυτές που υλοποιήθηκαν πριν την εφαρµογή του
παρόντος τα τέλη παράτασης θα είναι  αυτά που ορίζονται  στον παρόντα
κανονισµό). 

5. Οφειλές  παρελθόντων  οικονοµικών  ετών  που  έχουν  βεβαιωθεί  µε
προηγούµενους κανονισµούς, ισχύουν και εξοφλούνται κανονικά.

6. Για τις οφειλές παρελθόντων ετών που δεν έχουν βεβαιωθεί, ισχύει η µε
αριθµό 161/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 

7. Σε  περίπτωση  αποδεικνυόµενης  έγγραφης  διαφωνίας  µεταξύ  των
υπόχρεων των θανόντων για την εκταφή ή παράταση ταφής αυτών,
προκρίνεται  η  αίτηση  παράτασης  µέχρι  ένα  (1)  έτος.  ∆ίνεται  το
χρονικό περιθώριο του ενός (1) και µόνο έτους για την τελική και
οριστική  απόφαση  των  υπόχρεων.  Αν  δεν  καταλήξουν  ο  θανών
παραµένει εντός του τάφου και συνεχίζεται η απαίτηση καταβολής
τέλους παράτασης στους δηλωθέντες υπόχρεους.

8. ∆εν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο των νεκροταφείων µε κάθε είδους ζώα
συµπεριλαµβανοµένων και των ζώων συντροφιάς.

9. ∆εν επιτρέπεται  η  επαιτεία,  η εγκατάσταση µικροπωλητών και  η πώληση
κεριών στο χώρο ή στις εισόδους των νεκροταφείων.

10. Κάθε επισκέπτης οφείλει να δείχνει τον απαιτούµενο σεβασµό και να τηρεί
την τάξη και την ευκοσµία. 

11. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ρυθµίζονται κάθε είδους ζητήµατα
που δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό ή που αφορούν σε ειδικές
περιπτώσεις εφαρµογής του.

12. Απαγορεύεται  κάθε  κατασκευή  (βρύση,  παγκάκια  κ.λπ.)  σε  κοινόχρηστο
χώρο των νεκροταφείων, διαφορετικά θα αποµακρύνεται από τον συγγενή
µε ευθύνη του κατασκευαστή ή από το ∆ήµο και το κόστος θα καταλογίζεται
στον  υπόχρεο  συγγενή  του  νεκρού,  ο  οποίος  σε  κάθε  περίπτωση
υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού.



13. Με  τη  δηµιουργία  νέων  νεκροταφείων  θα  διακοπεί  η  λειτουργία  των
υφιστάµενων  νεκροταφείων  και  αυτά  θα  πρέπει  να  εξωραϊστούν  και  να
διατηρηθούν ως µνηµεία, όπως αυτό προβλέπεται από το σχετικό νόµο.

14. Ο ∆ήµος µε απόφαση ∆.Σ. µπορεί να εξετάσει δυνατότητες εναλλακτικών
µορφών ενταφιασµού (π.χ.  αποτεφρωτήρες) εφόσον προβλέπεται  από τη
νοµοθεσία.

15. Οι υπόχρεοι  πλησιέστεροι  συγγενείς  διακρίνονται  σε τρεις  κατηγορίες  και
ορίζονται ως εξής:

Στην Α' κατηγορία υπάγονται: 
1. ο/η σύζυγος του κληρονοµουµένου, ο συνάψας/η συνάψασα σύµφωνο συµβίωσης 
2. οι κατιόντες πρώτου βαθµού (τέκνα από νόµιµο γάµο, τέκνα χωρίς γάµο έναντι της

µητέρας, αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, νοµιµοποιηθέντα
µε επιγενόµενο γάµο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων), 

3. οι κατιόντες εξ αίµατος δεύτερου βαθµού και 
4. οι ανιόντες εξ αίµατος πρώτου βαθµού. 

Στη Β' κατηγορία υπάγονται: 
1. οι κατιόντες τρίτου και επόµενων βαθµών, 
2. οι ανιόντες δεύτερου και επόµενων βαθµών, 
3. εκούσια ή δικαστικά αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα

αναγνώρισε, 
4. κατιόντες  του  αναγνωρισθέντος  έναντι  του αναγνωρίσαντος  και  των  ανιόντων

αυτού, 
5. οι αδελφοί (αµφιθαλείς ή ετεροθαλείς),
6. οι συγγενείς εξ αίµατος τρίτου βαθµού εκ πλαγίου, 
7. οι πατριοί και οι µητριές, 
8. τα τέκνα από προηγούµενο γάµο του συζύγου, 
9. τα τέκνα εξ αγχιστείας (γαµπροί - νύφες) και 
10. οι ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθεροί - πεθερές). 

Στη Γ' κατηγορία υπάγεται οποιοσδήποτε άλλος εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας
συγγενής του κληρονοµουµένου ή εξωτικός.

Σε περίπτωση υιοθεσίας, η κατάταξη στην οικεία κατηγορία του υιοθετηθέντος ή των
συγγενών αυτού  έναντι  του υιοθετήσαντος ή  των  συγγενών  αυτού  γίνεται  µε  βάση  τη
συγγενική σχέση που προκύπτει κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση , αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου,

την εισήγηση της ∆/σης Περιβάλλοντος και Πρασίνου,  και σύµφωνα µε  τις διατάξεις του

Ν. 3852/10 άρθρο 73 παρ. 1Α «περί αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωµοδοτεί θετικά στην τροποποίηση της υπ΄αριθµ. 32/2018 απόφαση της Επιτροπής

Ποιότητας  Ζωής,  κατά  την οποία  έγινε  αναφορά  στο  άρθρο 6  “Τέλη”  του  κανονισµού

λειτουργίας νεκροταφείων περιλαµβάνοντας τα ποσά των τελών, τα οποία εγράφησαν εκ

παραδροµής όπου  σύµφωνα µε την µε αρ. 80/2017 Α∆Σ, τα τέλη θα πρέπει να οριστούν

µε διακριτή διαδικασία λήψης απόφασης, όπως και ορίστηκαν µε την µε αρ. 81/2017 Α∆Σ,

οπότε ο κανονισµός λειτουργίας νεκροταφείων διαµορφώνεται ως εξής: 

Άρθρο 1  ο   - Νοµικό πλαίσιο  
 
Η λειτουργία των ∆ηµοτικών Νεκροταφείων του ∆ήµου Θέρµης 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. του Ν.∆. 1140/1972 «Περί τροποποιήσεως, συµπληρώσεως και κωδικοποιήσεως 

εις ενιαίον κείµενον των περί καταστάσεως ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων διατάξεων»

4. του Π∆ 210/1975 «Περί ταριχεύσεως, µεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών 
ανθρώπων»

5. του Ν. 547/1977 «Περί ∆ιοικήσεως των µη ενοριακών ναών των Κοιµητηρίων»
6. της Υ.Α. αριθ. Α5/1210 της 19 Απρ./10 Μαΐου 1978, «Περί όρων για την ίδρυση 

Κοιµητηρίων»
7. των άρθρων  966 και 970 του Αστικού Κώδικα
8. των άρθρων 201, 373, 426 και 443 του Ποινικού Κώδικα
9. του Ν. 3463/2006 (∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας) 
10.του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
11.του Ν. 4144/2013 άρθρο 6 (τροποποίηση του άρθρου 82 του Ν. 3852/2010) 
12.του Ν. 4277/2014 «Νέο ρυθµιστικό σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις»

άρθρα 48 και 49 σχετικά µε την αποτέφρωση νεκρών
13.του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες

διατάξεις» άρθρο 15 «Επιλογή τόπου ενταφιασµού»
14.του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου (απόφαση 343/2011) 
15.του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων 
16.από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ∆ηµοτικών Νεκροταφείων. 
17.Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση 

της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθµίσεις 
για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ - 
Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 
Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 

Άρθρο 2  ο   – Πεδίο εφαρµογής  

Τα Νεκροταφεία είναι πράγµατα εκτός συναλλαγής κατά το άρθρο 966 του Αστικού
Κώδικα (άρθρο 3 παρ. 1 του ΑΝ 582/1968).  Ο ∆ήµος Θέρµης είναι κύριος, διοικεί  και
διαχειρίζεται ανά δηµοτική ενότητα τα νεκροταφεία των παρακάτω κοινοτήτων στα οποία
εφαρµόζεται ο παρόν κανονισµός: 
Στη  ∆ηµοτική  Ενότητα  Θέρµης  τα  νεκροταφεία  των  οικισµών: Θέρµης,  Νέας
Ραιδεστού, Νέου Ρυσίου, Ταγαράδων και  Τριαδίου.
Στη ∆ηµοτική Ενότητα Βασιλικών τα νεκροταφεία των οικισµών: Αγίας Παρασκευής,
Αγίου Αντωνίου, Βασιλικών, Λακκιάς, Μονοπηγάδου, Περιστεράς, Σουρωτής και Λιβαδίου.
Στη ∆ηµοτική Ενότητα Μίκρας τα νεκροταφεία των οικισµών: Καρδίας, Πλαγιαρίου,
Άνω Σχολαρίου, Κάτω Σχολαρίου & Τρίλοφου.

Άρθρο 3ο – Λειτουργία Υπηρεσιών Νεκροταφείων

1. Το  Γραφείο  Νεκροταφείων  τηρεί  τις  διαδικασίες  λειτουργίας  των  δηµοτικών
νεκροταφείων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και µεριµνά για την εφαρµογή του
παρόντος Κανονισµού.

2. Ο οριζόµενος  από το  ∆ήµαρχο αρµόδιος  Αντιδήµαρχος  ή Εντεταλµένος  Σύµβουλος
εποπτεύει όλες τις δραστηριότητες των ∆ηµοτικών Νεκροταφείων.

Ο  Πρόεδρος  της  ∆ηµοτικής  ή  Τοπικής  Κοινότητας  µεριµνά,  ελέγχει  την  τοπική
λειτουργία  και  ενηµερώνει  το  Γραφείο  Νεκροταφείων  για  την  εύρυθµη  λειτουργία,
συντήρηση και ευταξία των νεκροταφείων αρµοδιότητάς του και εκδίδει τις άδειες για την
παράταση ταφής και την ανακοµιδή οστών (άρθρο 82 περ. στ & άρθρο 83 § 4 του Ν.
3852/2010, άρθρο 6 του Ν. 4144/2013, άρθρο 83 περ. η) και άρθρο 84 περ. η) του Ν.
4555/2018)



Άρθρο 4  ο   – Γενικοί κανόνες  

1. Ο ∆ήµος είναι υποχρεωµένος να παραχωρεί χώρο σε δηµοτικό νεκροταφείο, για τον
ενταφιασµό κάθε αποθανόντος πολίτη στη διοικητική του περιφέρεια ανεξάρτητα από
την υπηκοότητα, την εθνικότητα, το θρησκευτικό δόγµα ή την προσωπική ιδεολογία
του.

2. Στα δηµοτικά  νεκροταφεία  έχουν  ακόµη δικαίωµα ταφής  οι  δηµότες  και  οι  µόνιµοι
κάτοικοι του ∆ήµου Θέρµης ανεξάρτητα από τον τόπο θανάτου τους, ενώ ο ∆ήµος είναι
υποχρεωµένος  να  ενταφιάσει  εντός  των  δηµοτικών  νεκροταφείων  και  όλους  τους
θανόντες που µε δήλωσή τους ενώπιον συµβολαιογράφου έχουν ορίσει το ∆ήµο Θέρµης
ως τόπο ενταφιασµού τους.  Οι µόνιµα διαµένοντες πλέον των δύο (2) ετών σε
οίκους  ευγηρίας  και  κλινικές  (π.χ.  ψυχιατρικές)  εντός  της  διοικητικής
περιφέρειας του ∆ήµου Θέρµης, θεωρούνται µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου.

Σηµειώνεται  ότι  αποδεικτικά  µονίµου  κατοικίας αποτελούν  ενδεικτικά οι
λογαριασµοί  των  επιχειρήσεων  κοινής  ωφέλειας  (π.χ.  ∆ΕΥΑ  Θέρµης,  ∆ΕΗ),  τα
φορολογικά  στοιχεία  (έντυπο  Ε1,  εκκαθαριστικό  φορολογικής  δήλωσης),  το
εκκαθαριστικό σύνταξης του θανόντος (στην περίπτωση συνταξιούχων), αποδεικτικά
διαβίωσης σε οίκο ευγηρίας ή κλινική της τελευταίας τουλάχιστον διετίας.

3. Η ταφή των  νεκρών γίνεται  µόνο  εντός  του  χώρου  των  Νεκροταφείων,  µετά  την
πάροδο 12 ωρών από τον νόµιµα βεβαιωθέντα θάνατο και σε περιπτώσεις νεκροτοµής,
αµέσως µετά από αυτήν, εφόσον έχει συνταχθεί ληξιαρχική πράξη θανάτου, στο σώµα
της οποίας εµπεριέχονται τα στοιχεία ταφής (τόπος, ηµεροµηνία, ώρα ενταφιασµού).

4. Οι τάφοι είναι προσωρινοί, πενταετούς (5) ταφής, ενώ στο νεκροταφείο της 1ης ζώνης
Τριλόφου  (κατώτερο  τµήµα  του  νεκροταφείου)  ο  χρόνος  υποχρεωτικής  ταφής
ανέρχεται στα επτά (7) έτη λόγω ιδιαιτερότητας της σύστασης του εδάφους. 

5. Απαγορεύεται η ταφή έξω από τους χώρους των νεκροταφείων καθώς και σε ιδιωτικούς
χώρους  µε  εξαίρεση τις  περιπτώσεις  των  επισκόπων και  των  κληρικών  οι  οποίοι
δύναται να ενταφιάζονται εντός των Μοναστηριών και Ησυχαστηρίων καθώς και των
περιβόλων των Ιερών Ναών µετά από έγγραφη συναινετική άδεια της δηµοτικής αρχής
(άρθρο 2 παρ.3 του ΑΝ 582/1968 και άρθρο 52 παρ. 3 του Ν 1416/1984). 

Επιτρέπεται  ο  ενταφιασµός  µοναχών  –  ανδρών  και  γυναικών  –  εντός  του
περιβόλου της µονής σύµφωνα µε την εθιµοτυπία κάθε µονής, εφόσον δεν
συντρέχουν συνθήκες δηµιουργίας άτυπου κοιµητηρίου.

6. Για  τον  ενταφιασµό  αλλόθρησκων  ή  αλλόδοξων,  µετά  από  σύµφωνη  γνώµη  των
οικείων Ιερών Μητροπόλεων θα καθορίζονται ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα χώρου σε
κάθε νεκροταφείο, ιδιαίτερες ζώνες ταφής.

7. Οι τάφοι θα πρέπει να έχουν τις εξής διαστάσεις: 1µ. πλάτος, 2,20µ. µήκος και έως
1,00 µ. βάθος (κατά προσέγγιση) ώστε να επιτυγχάνεται η γρήγορη αποσύνθεση, ενώ
θα πρέπει να έχουν µεταξύ τους απόσταση 0,50 µ., η οποία υπολογίζεται από τα όρια
της  εκσκαφής.  Τα  µνηµεία  θα  πρέπει  να  έχουν  µεταξύ  τους  ελεύθερο  διάδροµο
τουλάχιστον 0,80 µ. Οι παράλληλες σειρές των τάφων θα πρέπει να έχουν απόσταση
µεταξύ τους τουλάχιστον 0,60 µ. Για παιδιά ή βρέφη οι διαστάσεις θα κυµαίνονται από
0,70µ ως 1,00 µ. Οι τάφοι µετά την τοποθέτηση του νεκρού θα γεµίζουν καλά µε
γαιώδη υλικά µέχρι την επιφάνεια του εδάφους και πάνω από αυτή θα σχηµατίζεται
γαιόλοφος ύψους 0,25 µ. περίπου.

8. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση φέρετρου µε κάλυµµα από γυαλί ή άλλο παρεµφερές
ανθεκτικό υλικό. Σε περίπτωση που ο νεκρός βρίσκεται  σε φέρετρο εξωτερικού και
εφόσον το εσωτερικό του έχει µεταλλική επένδυση, η οικογένειά του υποχρεούται να
το αντικαταστήσει µε άλλο ξύλινο για την αποτελεσµατικότερη διάλυσή του.

9. Ο ενταφιασµός όσων έχουν αποβιώσει από λοιµώδες νόσηµα που υπάγεται στο ∆ιεθνή
Υγειονοµικό  Κανονισµό,  γίνεται  σε  ιδιαίτερο  ταφικό  τµήµα.  Εφόσον  δεν  υφίσταται
τέτοιο τµήµα στα δηµοτικά νεκροταφεία και µέχρι τη δηµιουργία του, ο ενταφιασµός θα
γίνεται σε συγκεκριµένο σηµείο του Νεκροταφείου. Στις περιπτώσεις αυτές το φέρετρο
δεν ανοίγεται.



10. Για την ταφή του νεκρού είναι απαραίτητο να προσκοµιστεί ληξιαρχική πράξη
θανάτου,  µε  πλήρη  στοιχεία του  υπόχρεου  συγγενή  (φωτοαντίγραφο  δελτίου
αστυνοµικής  ταυτότητας,  διεύθυνση  κατοικίας,  τηλέφωνο  επικοινωνίας  και
υποχρεωτικά o ΑΦΜ). Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων (αριθµός ταυτότητας,
αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας και τηλεφώνου επικοινωνίας), οι υπόχρεοι υποχρεούνται
να δηλώσουν εγγράφως προς την υπηρεσία τα νέα στοιχεία,  αλλιώς ο ∆ήµος δε
φέρει  ευθύνη για  τις  συνέπειες  που  πιθανόν  θα  προκύψουν  από  αδυναµία
επικοινωνίας για ζητήµατα που αφορούν στον παρόντα κανονισµό. 

11. Οι εργολάβοι κηδειών υποχρεούνται το λιγότερο 5 ώρες πριν από την
ώρα που επιθυµούν οι οικείοι του νεκρού  να γίνει η κηδεία, να ειδοποιούν το
Γραφείο  Κοιµητηρίων  και  να  συνεννοούνται  για  τον  καθορισµό  της  ώρας
ταφής σε συνδυασµό µε τυχόν άλλες προγραµµατισµένες κηδείες.

12. Κατά  τον  ενταφιασµό  οι  υπόχρεοι  συγγενείς  των  θανόντων  λαµβάνουν
ενυπόγραφα από το Γραφείο Νεκροταφείων ενηµερωτικό έντυπο,  στο οποίο
πέραν  των  άλλων  γενικών  πληροφοριών  επισηµαίνονται  οι  υποχρεώσεις  τους
αναφορικά µε τις παρατάσεις ενταφιασµού, τις εκταφές, τη χρήση οστεοφυλακίου ή
χωνευτηρίου και τις συνέπειες που προκύπτουν από την παράλειψη των υποχρεώσεών
τους.

13. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιµος χώρος στο νεκροταφείο της ∆ηµοτικής /
Τοπικής κοινότητας που ανήκει ο θανών, επιτρέπεται να ενταφιάζεται σε νεκροταφείο
άλλης κοινότητας του ∆ήµου Θέρµης.

14. Με µέριµνα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών θα πρέπει να συντάσσονται και να
επικαιροποιούνται τα σχεδιαγράµµατα όλων των νεκροταφείων του ∆ήµου Θέρµης, µε
χωροθέτηση  –  ρυµοτόµηση  τάφων,  για  να  αποφευχθούν  τα  φαινόµενα  άναρχου
ενταφιασµού  και  αταξίας.  Στην  περίπτωση  που  δεν  υπάρχει  σχεδιάγραµµα  σε
νεκροταφείο του ∆ήµου και µέχρι την σύνταξή του η διάθεση τάφου θα γίνεται µετά
την  ενηµέρωση  και  την  έγγραφη  σύµφωνη  γνώµη  του  προέδρου  του  τοπικού
συµβουλίου.

 

Άρθρο 5  ο   - Οικογενειακοί τάφοι -  τάφοι ιστορικών προσώπων   

Α. Οικογενειακοί τάφοι

1. Σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου  970  του  Αστικού  Κώδικα  είναι  δυνατό  να
αποκτάται  ιδιαίτερο  ιδιωτικό  δικαίωµα  (ειδικό  δικαίωµα)  για  ορισµένο  χώρο  ταφής
(σύσταση οικογενειακού τάφου). Η παραχώρηση ιδιαιτέρου δικαιώµατος ταφής από τον
∆ήµο,  αποτελεί  διοικητικής  φύσεως  παραχώρηση  αδείας  χρήσεως  δηµοτικού
πράγµατος.  Οι  σχετικές  πράξεις  του  ∆ήµου  είναι  εκτελεστές  διοικητικές  πράξεις.
Ωστόσο, λόγω των υφιστάµενων χωρικών περιορισµών δεν επιτρέπεται     η απόκτηση
ιδιαίτερου ιδιωτικού δικαιώµατος για ορισµένο χώρο ταφής (οικογενειακός τάφος) στα
νεκροταφεία του ∆ήµου Θέρµης. 

2. Ο χώρος για τον οποίο παρέχεται το προαναφερόµενο 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.

3. Οι οικογενειακοί τάφοι που υπάρχουν σήµερα στο χώρο των νεκροταφείων ∆ηµοτικής
Κοινότητας  Θέρµης  και  είναι  στο  σύνολο  εννέα  (9),  υπάγονται  στις  διατάξεις  του
παρόντος κανονισµού. Στην περίπτωση που υπάρχει οικογενειακός τάφος, ως αρχικός
δικαιούχος  για  την  προσµέτρηση  του  χρόνου  διαρκείας  του  οικογενειακού  τάφου,
θεωρείται αυτός που ενταφιάσθηκε για πρώτη φορά σ’ αυτόν.

4. Στους  οικογενειακούς  τάφους  παρέχεται  το  αποκλειστικό  δικαίωµα  ταφής  του
προσώπου  προς το οποίο γίνεται παραχώρηση και στο όνοµα του οποίου συνιστάται ο
οικογενειακός τάφος (αρχικός δικαιούχος), ο σύζυγος ή η σύζυγος του δικαιούχου, οι
κατ’ ευθείαν γραµµή ανιόντες του δικαιούχου (άρθρο 1463 ΑΚ), δηλαδή οι γονείς, ο
παππούς και η γιαγιά κ.λπ., οι κατ’ ευθείαν γραµµή κατιόντες του δικαιούχου, µαζί µε
τους  (τις)  συζύγους  και  τους  κατιόντες  τους,  δηλαδή  τα  νόµιµα,  θετά  και
αναγνωρισθέντα τέκνα µε τους (τις) συζύγους τους και οι εγγονοί, οι δισέγγονοι, οι



τρισέγγονοι  κ.λπ.  του  αρχικού  δικαιούχου  (Γνωµ.  ΝΥ∆  327/1983).  Εάν  η  αρχική
δικαιούχος του οικογενειακού τάφου είναι γυναίκα, δικαίωµα ταφής στον οικογενειακό
τάφο σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, έχει και το εξώγαµο τέκνο της (Γνωµ. ΝΣΚ
853/78). Επίσης δικαίωµα ταφής έχουν ο πατέρας και η µητέρα του (ή της) συζύγου
του αρχικού δικαιούχου. ∆ικαίωµα ταφής έχουν και οι αδελφοί του αρχικού δικαιούχου
που δεν έχουν αποδεδειγµένα δική τους οικογένεια (ανύπανδροι ή εν χηρεία) εφόσον
συγκατατίθεται εγγράφως ο τελευταίος και,  εάν αυτός δεν υπάρχει,  ο σύζυγος ή η
σύζυγος και οι κατιόντες του. Η έγγραφη συγκατάθεση είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για  την  αναγνώριση  δικαιώµατος  ταφής  σε  αδελφούς  ή  αδελφές  του  αρχικού
δικαιούχου (ΣτΕ 731/95 ∆ι∆ικ 1997 σελ. 799).

5. Σε περίπτωση διαφωνίας ή αµφιβολίας µεταξύ των δικαιούχων ο βαθµός συγγένειας
προς τον αρχικό δικαιούχο αποδεικνύεται από έγγραφο ∆ηµόσιας ή ∆ηµοτικής Αρχής, ή
από ένορκη βεβαίωση δύο µαρτύρων ενώπιον της αρµόδιας Αρχής.

6. Όταν εκλείψει ο αρχικός δικαιούχος οικογενειακού τάφου καθώς επίσης και όλοι οι
δικαιούχοι που προαναφέρθηκαν και αφού παρέλθει ο χρόνος υποχρεωτικής ταφής από
την τελευταία ταφή ή εφόσον παραιτηθούν του δικαιώµατος της περαιτέρω χρήσεως
αυτού, το δικαίωµα χρήσεως περιέρχεται στο ∆ήµο, ο οποίος δύναται να διαθέσει
αυτούς  ελευθέρως  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  παρόντος.  Προκειµένου  να
διαπιστωθεί ότι έχουν εκλείψει οι δικαιούχοι που αναγνωρίζονται ευθέως από τον νόµο
ή τον παρόντα Κανονισµό, αυτοί καλούνται µε γενική πρόσκληση που δηµοσιεύεται
στις  τοπικές  εφηµερίδες  ή  µε  εξώδικη  πρόσκληση  κατά  τις  διατάξεις  του  Κώδικα
Πολιτικής ∆ικονοµίας να προσέλθουν εντός εύλογης προθεσµίας και να αποδείξουν τη
συγγένεια.

7. Με  απόφαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  δύναται  να  επιτραπεί  η  αναγνώριση  του
δικαιώµατος ταφής σε οικογενειακό τάφο και προσώπων συνδεοµένων µε τον αρχικό
δικαιούχο  και  τον  σύζυγο  ή  την  σύζυγο  αυτού  και  µε  άλλο  βαθµό συγγενείας  εξ
αίµατος ή εξ αγχιστείας, ύστερα από προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του αρχικού
δικαιούχου και όταν αυτός δεν υπάρχει από τον ή την σύζυγο και τους κατιόντες του. 

8. Οι διαζευγµένοι σύζυγοι και εκείνοι που κάνουν νέο γάµο ύστερα από την λύση του
προηγουµένου  από  θάνατο,  δεν  έχουν  δικαίωµα  χρήσεως  και  ταφής  στους
οικογενειακούς τάφους.

9. Οι  κληρονόµοι  του  τελευταίου  δικαιούχου,  εφόσον  το  ζητήσουν,  έχουν  δικαίωµα
προτιµήσεως, έναντι οποιουδήποτε άλλου στην εκ νέου παραχώρηση του χώρου. 

10. Σε περίπτωση κατάργησης Νεκροταφείου ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να µεταφέρει
τους οικογενειακούς τάφους και τα µνηµεία αυτών σε άλλο Νεκροταφείο.

Β. Τάφοι ιστορικών προσώπων

1. Οι  τάφοι  ιστορικών  προσώπων  όπως  και  οι  τάφοι  επί  των  οποίων  υπάρχουν
καλλιτεχνικά έργα δεν καταστρέφονται ούτε µεταβιβάζονται εκ νέου. 

2. Ιστορικοί τάφοι των οποίων η αποµάκρυνση κρίνεται αναγκαία για λόγους γενικότερης
διαρρυθµίσεως του χώρου των Νεκροταφείων µεταφέρονται, µετά από απόφαση του
∆ηµοτικού  Συµβουλίου σε άλλη θέση, µε µέριµνα και δαπάνες του ∆ήµου. 

3. Η  αναγνώριση  του  ιστορικού  κύρους  ενός  προσώπου  γίνεται  µε  απόφαση  του
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Άρθρο 6  ο    - Τέλη  

Η  καταβολή  των  επιβαλλοµένων  τελών  για  τον  ενταφιασµό,  την  εκταφή  ή  τις
παρατάσεις  αυτών  και  την  οστεοφύλαξη,  αφορούν  στην  αντιµετώπιση  των  εξόδων
καθαριότητας,  εξωραϊσµού  κ.λπ.  των  νεκροταφείων  και  των  υπηρεσιών  αυτών  και
καθορίζονται  µε  απόφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  κατόπιν  εισήγησης  της  Οικονοµικής
Επιτροπής ως εξής. Οι κατηγορίες των τελών είναι οι εξής: 

• Τέλη  αρχικής  πενταετούς  (5)  ή  επταετούς  (7)  (για  το  νεκροταφείο  1ης ζώνης
Τριλόφου) παραχώρησης τάφων (στο ποσό περιλαµβάνονται τα έξοδα ενταφιασµού
και το τέλος εκταφής)

• Τέλη παράτασης (ανά κατηγορία χρονικής περιόδου παράτασης π.χ. πρώτη διετία,
δεύτερη διετία, κ.λπ.)



• Τέλος εκταφής για την εκταφή θανόντων που έχουν ενταφιαστεί πριν την έναρξη
ισχύος του παρόντος κανονισµού.

• Τέλος  φύλαξης  των  οστών στο  οστεοφυλάκιο  (στο  τέλος  συµπεριλαµβάνεται  το
κόστος της οστεοθήκης)

• Τέλος παράτασης φύλαξης των οστών για άλλα δέκα (10) έτη.

Μετά τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής η αίτηση παράτασης είναι δυνατό να
είναι ετήσιας ή διετούς διάρκειας. Το ίδιο ισχύει και για τις αιτήσεις µετά τα δύο πρώτα
χρόνια παράτασης. Ωστόσο, µετά τα τέσσερα χρόνια παράτασης οι αιτήσεις θα έχουν
ετήσια  διάρκεια. Σε  περίπτωση  που  η  αιτούµενη  παράταση  ταφής  είναι  εξαµηνιαίας
διάρκειας  το  τέλος  που  καταβάλλεται  είναι  ανάλογο  (1/2  του  εκάστοτε  ετήσιου
προβλεπόµενου τέλους ανάλογα µε τη χρονική στιγµή υποβολής του αιτήµατος).

Σε  περίπτωση  που  µετά  την  ολοκλήρωση  του  χρόνου  υποχρεωτικής  ταφής  ή
παράτασης ταφής µέχρι την εκταφή µεσολαβεί διάστηµα µεγαλύτερο του ενός (1) µήνα,
τότε καταβάλλεται ανάλογο τέλος παράτασης, δηλαδή η οφειλή υπολογίζεται µε το 1/12
του αναλογούντος ετήσιου τέλους, κατά µήνα.

Για  τους  θανόντες  από λοιµώδες  νόσηµα που υπάγεται  στον ∆ιεθνή Υγειονοµικό
Κανονισµό, τα τέλη παράτασης ταφής υπολογίζονται µετά την υποχρεωτική 10ετή ταφή.

Για τα ανωτέρω τέλη ισχύουν τα εξής: 
1. Τα τέλη αρχικής παραχώρησης τάφου (υποχρεωτικής ταφής) προκαταβάλλονται

στο Ταµείο του κατά τη δήλωση θανάτου. Αν η δήλωση γίνει ηµέρα αργίας τότε
τα τέλη καταβάλλονται στο Ταµείο του ∆ήµου την πρώτη εργάσιµη µέρα µετά την
αργία µε ευθύνη του υπόχρεου.

2. Τα τέλη παράτασης ταφής προκαταβάλλονται στο Ταµείο του ∆ήµου, µε ευθύνη
των υπόχρεων.  

3. Αν εντός διµήνου πριν από τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής ή της χορηγηθείσας
παράτασης δεν προσέλθουν οι υποψήφιοι να πληρώσουν τα αναλογούντα τέλη,
ενώ έχει καταβληθεί προσπάθεια ειδοποίησης από το Γραφείο Νεκροταφείων µε
οποιονδήποτε  από  τους  περιγραφόµενους  τρόπους  (αποστολή  επιστολών,
τηλεφωνική επικοινωνία, γενική ανακοίνωση τοιχοκολληµένη στους χώρους του
νεκροταφείου, τοποθέτηση ειδικού σηµειώµατος σε κάποιο εµφανές σηµείο επί
του τάφου), γίνεται εκταφή από το ∆ήµο χωρίς καµία διατύπωση και τα οστά
εναποτίθενται στο χωνευτήριο. Τα τέλη εκταφής και τυχόν οικονοµικές οφειλές
καταλογίζονται  στους  υπόχρεους  συγγενείς  µε  τη  σύνταξη  χρηµατικών
καταλόγων από το αρµόδιο Τµήµα Εσόδων και τη βεβαίωσή τους από το Τµήµα
Ταµείου.

4. Αν κάποιος υπόχρεος συγγενής δεν επιθυµεί την παράταση της υποχρεωτικής
ταφής του θανόντος, µε αίτηση του προς το ∆ήµο, εντός δύο (2) µηνών πριν
τη λήξη του χρονικού ορίου, δύναται να ζητήσει την εκταφή του. Τα τέλη
εκταφής προκαταβάλλονται στο ταµείο του ∆ήµου. 

Από τα τέλη της αρχικής υποχρεωτικής παραχώρησης τάφων, της εκταφής και της
φύλαξης οστών απαλλάσσονται: 

1. Οι  υπηρετούντες  στο  στρατό  ξηράς,  το  ναυτικό  και  την  αεροπορία,  εφόσον
αποβιώσουν σε εντεταλµένη υπηρεσία. 

2. Οι  άποροι  δηµότες  που  είναι  µόνιµοι  κάτοικοι  του  ∆ήµου  Θέρµης.  Η  οικονοµική
αδυναµία  του  θανόντος  αποδεικνύεται  µε  το  εκκαθαριστικό  σηµείωµα  της
φορολογικής  του  δήλωσης,  το  οποίο  συνοδεύεται  υποχρεωτικά  µε  έκθεση
κοινωνικής  έρευνας  από  κοινωνική  λειτουργό  του  ∆ήµου  ή  των  νοµικών  του
προσώπων.  Η  ταφή  γίνεται  µε   εντολή  του  Αντιδηµάρχου  που  εποπτεύει  τις
οικονοµικές  υπηρεσίες.  Ο  δωρεάν  ενταφιασµός  εγκρίνεται  από  το  ∆ηµοτικό
Συµβούλιο. 



Άρθρο 7  ο    - ∆ωρεάν παραχώρηση τάφων  

1. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι δυνατή η δωρεάν παραχώρηση τάφων
υπέρ  προσώπων,  οι  οποίοι  µε  την  εθνική,  πολιτική  και  κοινωνική  δράση  τους
προσέφεραν  σηµαντικές  υπηρεσίες  στο  έθνος  ή  στον  ∆ήµο.  Το  παρόν  ισχύει
επίσης  και  για  όσους  διετέλεσαν  δήµαρχοι  ή  πρόεδροι  δηµοτικών  και
τοπικών κοινοτήτων. 

2. Για  τους  ιερωµένους  που  λειτουργούν  στις  ενορίες  του  ∆ήµου  και  τις
συζύγους  αυτών  δύναται  η  δωρεάν  παραχώρηση  τάφων  µε  απόφαση
∆ηµοτικού Συµβουλίου.

3. Η ταφή των σωρών γίνεται δωρεάν µέχρι πέντε (5) ή επτά (7) έτη, αν πρόκειται να
ενταφιαστούν στα νεκροταφεία Τριλόφου (κάτω νεκροταφείο). Πριν τη λήξη της
υποχρεωτικής ταφής οι υπόχρεοι συγγενείς οφείλουν να προσέλθουν στο ∆ήµο και
να δηλώσουν την επιθυµία τους για την εκταφή, η οποία θα γίνεται ατελώς. Επίσης
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δύναται να αποφασίσει για την ατελώς παράταση ταφής.

4. Ο χαρακτήρας των τάφων αυτών είναι κοινός και το δικαίωµα επί αυτών εξαντλείται
µε την ανακοµιδή του νεκρού. 

Άρθρο 8  ο   – Βρέφη, νήπια και ανήλικοι  

1. Βρέφη και νήπια µέχρι πέντε (5) ετών ενταφιάζονται  δωρεάν για πέντε (5)  έτη, σε
ιδιαίτερο χώρο του νεκροταφείου, αν υπάρχει. Ως ηµεροµηνία γέννησης θεωρείται η
πρώτη Ιανουαρίου του έτους γέννησης. Για παιδιά άνω των πέντε (5) ετών ισχύει η
παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

2. ∆ύο (2) µήνες πριν  τη  λήξη της  υποχρεωτικής  ταφής  οι  υπόχρεοι  συγγενείς
οφείλουν να προσέλθουν  για την εκταφή του νηπίου ή για την αίτηση χορήγησης
παράτασης της ταφής, εφ’ όσον υπάρχει δυνατότητα ως προς τη διαθεσιµότητα του
χώρου, καταβάλλοντας το σχετικό τέλος που στην περίπτωση αυτή είναι ίσο µε το
µισό αντίστοιχο της παράτασης ταφής.

3. Σε αντίθετη περίπτωση µετά από δύο (2) µήνες η Υπηρεσία µπορεί να ενεργήσει
αυτεπάγγελτα  την  εκταφή,  αφού  πρώτα  έχει  εξαντλήσει  κάθε  πρόσφορο  µέσο
ενηµέρωσης των υπόχρεων.

4. Ανήλικοι θανόντες (µε ηλικία µικρότερη ή ίση των 18 ετών) θα ενταφιάζονται για 15
έτη µε κόστος ίσο µε αυτό της αρχικής παραχώρησης του άρθρου 6 του παρόντος. 
Μετά την πάροδο των 15 ετών οι υπόχρεοι δηλώνουν τη βούλησή τους για
εκταφή ή  παράταση ταφής και  έκτοτε  ισχύει  το  ίδιο  µε  τις  εκταφές  και
παρατάσεις όσον αφορά στα τέλη.

Άρθρο 9  ο   – Παρατάσεις  

1. Οι υπόχρεοι συγγενείς των θανόντων οφείλουν πριν από τη λήξη της υποχρεωτικής
ταφής  να  επικοινωνήσουν  µε  το  Γραφείο  Νεκροταφείων  για  να  δηλώσουν  τη
βούλησή  τους  σχετικά  µε  το  νεκρό  τους,  δηλ.  παράταση  ενταφιασµού,  εφόσον
υπάρχει η δυνατότητα παραµονής (διαθέσιµος χώρος) στα Νεκροταφεία, ή εκταφή.

2. Η παράταση της ταφής χορηγείται µετά από αίτηση των υπόχρεων συγγενών δύο
(2) µήνες πριν τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής ή την εκπνοή της παράτασης
ταφής, η οποία µπορεί να είναι ετήσια. 

3. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος συγγενής εκλείψει κατά τη διάρκεια της περιόδου
υποχρεωτικής ταφής ή κατά την παράταση,  τότε  υπόχρεοι  γίνονται  αρχικά  ο/η
σύζυγος, και στη συνέχεια οι κατιόντες συγγενείς δηλ. τα τέκνα (νόµιµα ή θετά)
µετά των συζύγων τους, ή οι ανιόντες συγγενείς δηλαδή οι γονείς του θανόντα και
οι αδελφοί του, εφόσον δεν έχουν δική τους οικογένεια όπως ορίζονται στις τελικές
διατάξεις του παρόντος κανονισµού. 

4. Σηµειώνεται  ότι  στα νεκροταφεία της Τ.Κ.  Περιστεράς δεν επιτρέπεται  παράταση
ενταφιασµού.



Άρθρο 10ο – Εκταφές

Η ανακοµιδή των οστών ενεργείται µετά την πάροδο του χρόνου της υποχρεωτικής
ταφής, εκτός των εξαιρέσεων που ορίζονται στον παρόντα Κανονισµό.

1. Η εκταφή γίνεται  µετά από σχετική αίτηση του υπόχρεου συγγενή ή αυτού που
φρόντισε για τον ενταφιασµό και έχει καταχωρηθεί «ως υπόχρεος» στην καρτέλα
του νεκρού. Η αίτηση υποβάλλεται δύο (2) µήνες πριν το τέλος της υποχρεωτικής
ταφής  ή  παράτασης  ταφής.  Σε περίπτωση που  υπάρχουν περισσότεροι  του
ενός δηλωµένοι υπόχρεοι ή συγγενείς αυτών α’ βαθµού (γονείς, αδέλφια)
απαιτείται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης για την εκταφή.

2. Οι  εκταφές  γίνονται  µόνο από τους  υπαλλήλους του ∆ήµου ή  τον  ανάδοχο
ανάθεσης  εργασίας  ταφών  –  εκταφών,  αν  υπάρχει.  ∆εν  επιτρέπεται  η  µίσθωση
ιδιωτών για την εργασία αυτή από τους συγγενείς – υπόχρεους του νεκρού.

3. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος συγγενής εκλείψει κατά τη διάρκεια της περιόδου
υποχρεωτικής ταφής ή κατά την παράταση,  τότε  υπόχρεοι  γίνονται  αρχικά  ο/η
σύζυγος, και στη συνέχεια οι κατιόντες συγγενείς δηλ. τα τέκνα (νόµιµα ή θετά)
µετά των συζύγων τους, ή οι ανιόντες συγγενείς δηλαδή οι γονείς του θανόντα και
οι αδελφοί του, εφόσον δεν έχουν δική τους οικογένεια όπως ορίζονται στις τελικές
διατάξεις του παρόντος κανονισµού

4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πλησιέστεροι συγγενείς για την εκταφή, µπορεί να
φροντίσει οποιοσδήποτε τρίτος, αφού καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86,
ότι αναλαµβάνει την ευθύνη της εκταφής και των οικονοµικών οφειλών. 

5. Οι εκταφές γίνονται τις δέκα (10) πρώτες εργάσιµες µέρες κάθε µήνα από τις 8:00
π.µ. ως τη 13:00. 

6. Σε περίπτωση που ο νεκρός πέθανε από λοιµώδες νόσηµα που δεν υπάγεται στον
∆ιεθνή Υγειονοµικό Κανονισµό απαγορεύεται  η εκταφή πριν από την εκπνοή της
υποχρεωτικής ταφής. Εάν ο θάνατος συνέβη από λοιµώδες νόσηµα που υπάγεται
στον  ∆ιεθνή  Υγειονοµικό  Κανονισµό  απαγορεύεται  η  εκταφή  πριν  από  την
παρέλευση δεκαετίας. 

7. Η για οιονδήποτε λόγο µεταφορά ή εκταφή νεκρών για τη διενέργεια αυτοψίας ή για
οποιονδήποτε άλλο λόγο (κατά τις διατάξεις του Π.∆. 210/1975 «περί ταριχεύσεως,
µεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών ανθρώπων»), πριν τη λήξη της πενταετίας
ενεργείται  µόνο µετά από έγγραφη άδεια  Εισαγγελέα.  Στην περίπτωση αυτή δεν
καταβάλλεται το δικαίωµα για την εκταφή και την επαναφορά του νεκρού. 

8. Η εκταφή γίνεται υποχρεωτικά µε την παρουσία των συγγενών ή όσων φρόντισαν
για την σχετική διαδικασία σύµφωνα µε όσα ορίζονται. 

9. Η εκταφή διενεργείται  χειρωνακτικά  µέχρι  την εµφάνιση του  επάνω µέρους  του
φέρετρου. Ολοκληρώνεται µε την εύρεση των οστών του νεκρού, τα οποία αφού
συλλεχθούν προσεκτικά, µεταφέρονται σε ειδικό για το σκοπό αυτό χώρο. Από εκεί
ανάλογα  µε  την  επιθυµία  του  συγγενή  τοποθετούνται  στο  χωνευτήριο  ή  αφού
πλυθούν  στο  οστεοφυλάκιο  ή  αφού  πλυθούν  και  απολυµανθούν  µπορούν  να
µεταφερθούν σε άλλο Νεκροταφείο.

10. Η  αναβολή  προγραµµατισµένης  εκταφής  επιτρέπεται  σε  εξαιρετικές
περιπτώσεις  δικαιολογηµένες  επαρκώς  από  τους  συγγενείς του  νεκρού  και  σε
περίπτωση έντονων καιρικών φαινοµένων.

11. Αν κατά τη διάρκεια της εκταφής του νεκρού διαπιστωθεί ότι δεν έχει επέλθει
πλήρης αποσύνθεση, τότε σταµατά η διαδικασία εκταφής και ο νεκρός παραµένει
ενταφιασµένος ατελώς για δύο επιπλέον χρόνια. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται
µέχρι την οριστική και πλήρη αποσύνθεση του νεκρού. Σε αυτές τις περιπτώσεις η
καταβολή του τέλους εκταφής γίνεται άπαξ. 

12. Οστά µπορούν να εξέλθουν από το νεκροταφείο  µετά την ανακοµιδή  των
οστών, µόνο για να µεταφερθούν σε άλλο νεκροταφείο. Για εγκληµατολογικούς
λόγους τα οστά µπορούν να εξέλθουν από το νεκροταφείο µόνο κατόπιν
άδειας  από  την  αρµόδια  δικαστική  αρχή.  Για  επιστηµονικούς  σκοπούς
µπορούν  να  διατίθενται  τα  οστά  θανόντων  αγνώστων  στοιχείων  που
προκύπτουν  από  τις  αυτεπάγγελτες  εκταφές,  κατόπιν  αιτήµατος  της
Ιατρικής Σχολής.



13.  ∆εν  επιτρέπεται  η  µεταφορά  οστών  σε  άλλο  νεκροταφείο  όσων  έχουν
αποβιώσει από λοιµώδη νοσήµατα.

Άρθρο 11  ο   - Αυτεπάγγελτες εκταφές  

Αυτεπάγγελτες εκταφές µπορούν να γίνουν όταν ισχύουν διαζευκτικά τα εξής:

• Εάν εντός δύο (2) µηνών από τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής ή της ταφής τιµής
ένεκεν ή της παράτασης  ταφής,  οι  υπόχρεοι  του θανόντα  δεν προσέλθουν να
δηλώσουν την πρόθεσή τους για παράταση ή εκταφή. 

• Όταν καθίσταται αδύνατη η εύρεση και ενηµέρωση των υπόχρεων και εφόσον έχει
παρέλθει το χρονικό διάστηµα των δύο (2) µηνών από τη λήξη της υποχρεωτικής
ταφής  ή  παράτασης  ταφής  του  θανόντος.  Η  υπηρεσία  είναι  υποχρεωµένη  να
αναζητήσει τους υπόχρεους µε κάθε πρόσφορο µέσο για χρονικό διάστηµα διάρκειας
δύο (2) µηνών µετά το προαναφερόµενο δίµηνο. 

• Όταν υπάρχουν τάφοι που εξέλιπαν οι αρχικοί δικαιούχοι και οι κατιόντες αυτών, ή
οι τάφοι είναι εγκαταλειµµένοι ολοσχερώς για µεγάλο χρονικό διάστηµα ή οι τάφοι
δεν φέρουν κανένα διακριτικό σταυρό µε όνοµα, κράσπεδο ή κάτι  άλλο που να
φανερώνει  ότι  υπάρχει  τάφος.  Ένα  ταφικό  µνηµείο  θεωρείται  εγκαταλελειµµένο
όταν µετά τη λήξη της περιόδου της υποχρεωτικής ταφής ή τυχόν παράτασής της
δεν ενδιαφερθεί ο υπόχρεος για την ανανέωση της παραχώρησης σύµφωνα µε τα
προαναφερόµενα  και  το  µνηµείο  εµφανίζει  φθορές  και  σηµεία   έλλειψης
ενδιαφέροντος συντήρησης. 

Στις  περιπτώσεις αυτές ο  ∆ήµος προβαίνει  σε αυτεπάγγελτη εκταφή και  τα οστά
τοποθετούνται στο χωνευτήριο.

Πριν  από  τη  διενέργεια  της  αυτεπάγγελτης  εκταφής,  το  Γραφείο  Νεκροταφείων
οφείλει  να  ειδοποιήσει  τους  συγγενείς  -  υπόχρεους.  Η  αποστολή  επιστολών,  η  γενική
ανακοίνωση  τοιχοκολληµένη  στους  χώρους  του  νεκροταφείου  και  η  τοποθέτηση
σηµειώµατος σε κάποιο εµφανές σηµείο επί του τάφου αποτελούν ενδεικτικούς  τρόπους
ειδοποίησης.

Από το Γραφείο Νεκροταφείων συντάσσεται κατάλογος αυτεπάγγελτων εκταφών από
Επιτροπή, η οποία συστήνεται για το σκοπό αυτό και αποτελείται από:

1. Τον ή την Αντιδήµαρχο ή Εντεταλµένο Σύµβουλο που έχει την αρµοδιότητα

2. Τον ή την Πρόεδρο της Κοινότητας του Νεκροταφείου

3. Έναν εργαζόµενο του Γραφείου Νεκροταφείων

Επίσης ο κατάλογος τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και σε
εµφανές σηµείο του ∆ηµοτικού/Τοπικού καταστήµατος και Νεκροταφείου, τουλάχιστον ένα
(1) µήνα πριν την τέλεσή τους. Οι αυτεπάγγελτες εκταφές για να διενεργηθούν προηγείται
απόφαση του ∆ηµάρχου ή του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κατόπιν εισήγησης της ανωτέρω
Επιτροπής. Η περίληψη της απόφασης δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα του ∆ήµου και στην
ιστοσελίδα  του  ∆ήµου.  Μετά  την  παρέλευση  ενός  µήνα  από  την  δηµοσίευση  και  σε
περίπτωση που δεν υπάρχει δικαιούχος χρήσεως, ο τάφος επανέρχεται στο ∆ήµο, τα δε
οστά που τυχόν υπάρχουν στον τάφο τοποθετούνται στο χωνευτήριο. Για τον παραπάνω
λόγο  δηµιουργείται  «ΜΗΤΡΩΟ  ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  ΤΑΦΩΝ»,  στο  οποίο  καταχωρείται
υποχρεωτικά κάθε τάφος ο οποίος µε την προηγούµενη διαδικασία έχει  επανέλθει στον
∆ήµο. Επίσης, στο ίδιο Μητρώο καταχωρούνται και όλοι οι τάφοι, οι οποίοι σε εφαρµογή
του παρόντος χαρακτηρίζονται από την υπηρεσία «τάφοι προς ανακοµιδή». 

Άρθρο 12  ο   – Οστεοφύλαξη – Χωνευτήριο  

1. Η φύλαξη των οστών στο οστεοφυλάκιο γίνεται µε αίτηση των υπόχρεων κατά την
εκταφή  και  µε  την  επιµέλεια  του  Γραφείου  Νεκροταφείων.  Τα  κιβώτια  φύλαξης
οστών παρέχονται  υποχρεωτικά  από την υπηρεσία  µε  την καταβολή του  τέλους
χρήσης. 



2. ∆ιάρκεια φύλαξης οστών ορίζονται τα 10 έτη. Οι υπόχρεοι συγγενείς οφείλουν
να δηλώσουν στο Γραφείο Νεκροταφείων τη βούλησή τους για την τύχη των οστών
που  φυλάσσονται  στο  οστεοφυλάκιο,  δύο  (2)  µήνες  πριν  το  πέρας  του  χρόνου
φύλαξης  των  οστών.  Εάν  δεν  προσέλθουν  για  τη  δήλωσή  τους  αυτή  και  δεν
καταβάλουν  τα  δικαιώµατα  φύλαξης  για  ένα  (1)  έτος  η  Υπηρεσία  δύναται  να
τοποθετήσει τα οστά στο χωνευτήριο, και η αντίστοιχη οφειλή βεβαιώνεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 4 § 3 του Α.Ν. 582/1968.  ∆ύναται η δυνατότητα
παράτασης παραµονής στο οστεοφυλάκιο για ακόµη δέκα (10) έτη.  Για την
ενηµέρωση  των  υπόχρεων  των  θανόντων  ισχύει  το  ίδιο  µε  τις  αυτεπάγγελτες
εκταφές.

3. Στο οστεοφυλάκιο ενός νεκροταφείου µπορούν να τοποθετηθούν οστά από άλλα
Νεκροταφεία  εντός  του  ∆ήµου  κατά  τη  διακριτική  ευχέρεια  της  Υπηρεσίας  και
εφόσον  σε  εκείνα  δεν  υπάρχει  διαθέσιµος  χώρος  ή  δεν  υπάρχει  ακόµη
οστεοφυλάκιο.

4. Απαγορεύεται  η  µετακίνηση  των  κιβωτίων  στα  ράφια  των  οστεοφυλακίων  µε
πρωτοβουλία  των  επισκεπτών  και  η  τοποθέτηση  παντός  αντικειµένου  (π.χ.
ανθοδοχεία,  γλάστρες  κ.λπ).  Επιτρέπεται  µόνο  η  τοποθέτηση  φωτογραφίας  του
θανόντος ή µικρός σταυρός ή άλλο σύµβολο ανάλογα µε τη θρησκεία του θανόντα. 

5. Απαγορεύεται  ρητά  η  τοποθέτηση  παντός  αντικειµένου  στις  µαρµάρινες
οστεοθήκες  όπως  καντήλια,  ανθοδοχεία,  γλάστρες  κλπ  εκτός  µικρής
φωτογραφίας.  Σε  περίπτωση  που  τοποθετούνται  τέτοια  ή  παρόµοια
αντικείµενα  παρά  την  απαγόρευση,  θα  αφαιρούνται  και  οι  υπόχρεοι  θα
καταβάλλουν το ποσό που αντιστοιχεί για την αντικατάσταση το µαρµάρου.
Σε  περίπτωση  υποτροπής,  εκτός  των  ανωτέρω,  δε  θα  ανανεώνεται  η
παραµονή των οστών στη µαρµάρινη οστεοθήκη.

6. Η µεταφορά των οστών διενεργείται κατά τις διατάξεις του Π.∆. 210/1975 και µόνο
κατόπιν  αίτησης  των  υπόχρεων  συγγενών.  Για  τη  µεταφορά  οστών  εντός  του
νεκροταφείου µε σκοπό τη φύλαξη σε άλλο νεκροταφείο  εκτός ∆ήµου, απαιτείται
απολύµανση των οστών από  αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία, πράξη που γίνεται µε
τη  φροντίδα  των  συγγενών  του  νεκρού  και  την  προσκόµιση  βεβαίωσης  του
νεκροταφείου  που  θα  γίνει  η  µεταφορά  ότι  δέχονται  τα  οστά.  Σε  περίπτωση
µεταφοράς  σε  άλλο  νεκροταφείο  εντός ∆ήµου  ισχύουν  τα  ίδια,  εκτός  από  τη
βεβαίωση αποδοχής του νεκροταφείου υποδοχής. 

7. Σε περίπτωση µεταφοράς των οστών σε κοιµητήριο του εξωτερικού, ο δήµος
υποδοχής  δίνει  βεβαίωση  αποδοχής  των  οστών  µεταφρασµένη  και
επικυρωµένη από αρµόδια αρχή (προξενείο, πρεσβεία). 

Όταν  το  κράτος  υποδοχής  δεν  εκδίδει  βεβαίωση  αποδοχής  οι
ενδιαφερόµενοι  δηλώνουν  την  πρόθεσή  τους  στο  Γραφείο  Εξωτερικών
Υποθέσεων του ΥΜΑΘ, το οποίο µεταφράζει και επικυρώνει το πιστοποιητικό
απολύµανσης των οστών από την αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσίας.

Το  πιστοποιητικό απολύµανσης των οστών σε  κάθε περίπτωση θα  φέρει
οπωσδήποτε  τη  σφραγίδα  της  Χάγης  και  θα  είναι  µεταφρασµένο  και
επικυρωµένο από αρµόδια αρχή. Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες γίνονται µε
ευθύνη των υπόχρεων συγγενών των θανόντων.

Τα  οστά  τοποθετούνται  σε  µεταλλική  οστεοθήκη  και  σφραγίζονται  στο
τελωνείο.

8. Ο ∆ήµος  Θέρµης  µπορεί  να  δεχθεί  τη  µεταφορά  οστών  στα  οστεοφυλάκια  των
δηµοτικών νεκροταφείων από άλλα κοιµητήρια, εκτός ∆ήµου, θανόντων οι οποίοι
ήταν δηµότες του ∆ήµου Θέρµης είτε µε γέννηση είτε µε κτήση, που εν µεταξύ
µεταδηµότευσαν σε άλλους δήµους εν ζωή.

9. Η τοποθέτηση των οστών στο χωνευτήριο γίνεται µετά από αίτηση των υπόχρεων
συγγενών δύο (2) µήνες πριν α) είτε την εκταφή, β) είτε τη λήξη της παραµονής
των οστών στο οστεοφυλάκιο.



10. Στο  χωνευτήριο  ενός  νεκροταφείου  µπορούν  να  τοποθετηθούν  οστά,  τα  οποία
φυλάσσονται  σε  άλλα νεκροταφεία  του ∆ήµου κατά τη διακριτική  ευχέρεια  της
Υπηρεσίας  και  εφόσον  σε  εκείνα  δεν  υπάρχει  διαθέσιµος  χώρος  ή  δεν  υπάρχει
χωνευτήριο.

Άρθρο 13  ο    - Μνηµεία – Επιγραφές – Αντικείµενα  

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. Η τοποθέτηση µνηµείου επί του τάφου δεν είναι υποχρεωτική. 

3. Η εξωτερική µορφή των τάφων θα πρέπει να συµβιβάζεται µε τη σοβαρότητα του
χώρου και να εναρµονίζεται µε τη γενικότερη αισθητική εικόνα της περιοχής.

4. Η επιγραφή στην  ταφική  πλάκα  των τάφων υποχρεωτικής  ταφής  θα  αναγράφει
απαραίτητα  στην  ελληνική  γλώσσα  τα  στοιχεία  του  θανόντος,  δηλαδή
ονοµατεπώνυµο, έτος γέννησης και θανάτου. Σε περίπτωση αλλοδαπών επιτρέπεται
η επιγραφή να είναι στη γλώσσα της πατρίδας τους, µε την προϋπόθεση να είναι και
στην ελληνική.

5. Η δαπάνη κατασκευής των µνηµείων βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τους συγγενείς
των θανόντων. Για κάθε ζηµία που θα προκύψει κατά την κατασκευή των τάφων ή
σε  όµορους  τάφους  αποκλειστικά  υπεύθυνος  είναι   ο  υπόχρεος  συγγενής  του
θανόντα.  Απαγορεύεται  αυστηρώς  στον  κατασκευαστή  να  µεταβάλλει  ή  να
διαφοροποιήσει τις διαστάσεις του τάφου από αυτές που προβλέπονται στον παρόντα
κανονισµό.

6. Τα  απόβλητα  από  την  κατασκευή  των  τάφων  (µάρµαρα,  χώµατα  κ.ά.)
αποµακρύνονται µε ευθύνη του κατασκευαστή εκτός του χώρου των νεκροταφείων
(να  έχουν  συµβληθεί  µε  συλλογικό  σύστηµα  διαχείρισης  ΑΕΚΚ),  αφού  πρώτα
καθαριστεί  ο πέριξ χώρος, χωρίς να προκληθεί ζηµιά στους όµορους τάφους. Σε
περίπτωση  µη  συµµόρφωσης  επιβάλλεται  στον  υπόχρεο  πρόστιµο  100,00  € µε
απόφαση του Αντιδηµάρχου που εποπτεύει τις Οικονοµικές Υπηρεσίες.

7. Απαγορεύεται  η  επεξεργασία  ακατέργαστων υλικών  από  ιδιώτες  µαρµαρογλύπτες
εντός  του  χώρου  των νεκροταφείων.  Επιτρέπεται  η  χρήση ηλεκτρικού  ρεύµατος
καθώς  και  η  κατανάλωση  ύδατος  για  την  πραγµατοποίηση  των  εργασιών
συναρµολόγησης  των  κατεργασµένων  υλικών.  Τα  απόβλητα  των  εργασιών  των
µαρµαρογλυπτών που προκύπτουν, θα εναποτίθενται σε συγκεκριµένο σηµείο του
νεκροταφείου  µετά  από  υπόδειξη  των  δηµοτικών  υπηρεσιών.  Η  αποκοµιδή  των
απορριµµάτων  από  τις  εργασίες  συναρµολόγησης  είναι  ευθύνη  των  δηµοτικών
υπηρεσιών καθαριότητας. 

8. Αντικείµενα που υπάρχουν επί και εντός των τάφων κατά την εκταφή επιστρέφονται
στους  συγγενείς  του  νεκρού  ή  κληρονόµους  αυτού,  εφόσον  παρίστανται
αυτοπροσώπως ή µε πληρεξούσιο κατά την εκταφή και,  εφόσον το ζητήσουν µε
αίτησή  τους  επτά  ηµέρες  πριν  από  την  εκταφή.  Από  τη  διαδικασία  αυτή  δεν
εξαιρούνται τα έργα τέχνης που έχουν ιστορική και καλλιτεχνική αξία. 

9. Οι σκελετοί των στεφάνων και των σταυρών από άνθη που κατατίθενται κατά την
τελετή της κηδείας παραµένουν σε χώρο κοντινό της ταφής για 3 ηµέρες.

Άρθρο 14  ο   - Περιποίηση τάφων  

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



2. ∆εν  νοµιµοποιείται  άλλο  φυσικό  ή  νοµικό  πρόσωπο  να  ανάβει  καντήλια  και  να
περιποιείται τάφους έναντι αµοιβής.

3. Απαγορεύεται η φύτευση δένδρων ή θάµνων στον εντός των τάφων ή στον
πέριξ  χώρο  των  Νεκροταφείων  χωρίς  την  έγκριση  της  ∆/νσης
Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Επιτρέπεται η φύτευση εποχιακών φυτών ή άλλων
µε επιφανειακό ριζικό σύστηµα µόνο εντός πλαισίου του τάφου. Τα  δένδρα που
εµποδίζουν  ή  προξενούν  ζηµίες  µε  το  ριζικό  τους  σύστηµα,  κόβονται  από  την
αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, τηρώντας την κείµενη νοµοθεσία.

Άρθρο 15  ο    – Προσωπικό  

• Ο  ∆ήµος,  σύµφωνα  µε  τα  όσα  προβλέπονται  από  τον  Οργανισµό  Εσωτερικής
Υπηρεσίας  και  µε  βάση  τις  πραγµατικές  δυνατότητες  διάθεσης  προσωπικού,
υποχρεούται να συστήσει συνεργείο ή συνεργεία για τα Νεκροταφεία σύµφωνα µε
τις  διατάξεις  του Ν.∆.  1140/72. Ελλείψει  προσωπικού νεκροταφείων παρέχεται  η
δυνατότητα  ανάθεσης  της  εργασίας  ταφών  –  εκταφών  σε  ανάδοχο,  ο  οποίος
αναδεικνύεται µε διαγωνισµό βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας.

• Το προσωπικό των νεκροταφείων, εφόσον υφίσταται, είναι κατ’ αρχήν και κυρίως
υπεύθυνο για την εφαρµογή των οικείων διατάξεων του παρόντος ως και το λοιπό
τακτικό υπαλληλικό προσωπικό του ∆ήµου και η ∆ηµοτική Αρχή.  

• Για κάθε νεκροταφείο ή για οµάδα νεκροταφείων ορίζεται ένας δηµοτικός υπάλληλος
ως υπεύθυνος  νεκροταφείου,  αν υπάρχει  δυνατότητα διαθέσιµου προσωπικού.  Ο
υπεύθυνος  του  νεκροταφείου  έχει  ως  αρµοδιότητα εκτός  των  άλλων και  για  το
κλείσιµο και το άνοιγµα της πόρτας κάθε πρωί και απόγευµα, για την επίβλεψη της
κανονικής διανοίξεως των τάφων.

• Ο ∆ήµος υποχρεούται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του να µεριµνά:

5. Για την  καλή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων

6. Την καθαριότητα και ευπρέπεια του χώρου

7. Τη συντήρηση πρασίνου

8. Τη  συντήρηση  των  κτιρίων  και  άλλων  κατασκευών  (ελαιοχρωµατισµός
οστεοφυλακίων, συντήρηση διαδρόµων, περίφραξης)

• Απαγορεύεται αυστηρά στο προσωπικό των νεκροταφείων να απαιτεί από το κοινό
χορήγηση πρόσθετης αµοιβής ή φιλοδωρήµατος.  Οποιαδήποτε παράβαση συνιστά
πειθαρχικό παράπτωµα.

Άρθρο 16  ο   – Βιβλία  

Για την επιµελή και ακριβή τήρηση των διατάξεων του παρόντος θα τηρούνται από
την υπηρεσία του ∆ήµου ή από τον αρµόδιο υπάλληλο του Γραφείου Νεκροταφείων τα
παρακάτω βιβλία:

1. Σχεδιάγραµµα του Νεκροταφείου – Ταφολόγιο 
2. Βιβλίο ενταφιασµών
3. Βιβλίο διαθέσιµων τάφων
4. Βιβλίο οικογενειακών τάφων µε ευρετήριο  
5. Βιβλίο οστεοφυλακίου µε ευρετήριο 
6. Βιβλίο ανακοµιδής οστών
7. Βιβλίο ταφών προς ανακοµιδή
8. Βιβλίο τιµαλφών

Ορισµένα από τα βιβλία µπορεί να µην τηρούνται εφ’ όσον κατά την κρίση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου δεν υπάρχει σχετικό αντικείµενο.



Άρθρο 17  ο   - Ωράριο λειτουργίας  

1. Τα νεκροταφεία είναι ανοικτά για τους επισκέπτες όλες τις ηµέρες της εβδοµάδος
από την ανατολή µέχρι τη δύση του ηλίου. 

2. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραµονή στα νεκροταφεία σε εργαζόµενους και µη
κατά τις ώρες που είναι κλειστά. 

3. Σε κάθε νεκροταφείο, το οστεοφυλάκιο είναι ανοικτό καθηµερινά από τις 7:30 π. µ
έως 3:30  µ.µ.  και τα Σάββατα από τις  7:30 π. µ  έως 1:30 µ.µ .  Τις Κυριακές και
τις  αργίες  θα  παραµένει  κλειστό  πλην  της  αργίας  της  Μεγάλης  Παρασκευής,  τα
απογεύµατα των Παρασκευών, προ των Ψυχοσάββατων και των Ψυχοσάββατων που
θα είναι ανοικτό από την ανατολή µέχρι τη δύση του ηλίου. 

Άρθρο 18  ο   - Τελικές διατάξεις   

1. Η ισχύς του παρόντος κανονισµού αρχίζει από τη δηµοσίευση της σχετικής
απόφασης  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου και  κάθε  προηγούµενος  παύει  να
ισχύει.

2. Κάθε διάταξη αντίθετη µε τον παρόντα Κανονισµό καταργείται.

3. Περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό µπορούν να
ρυθµιστούν κατά περίπτωση µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

4. Από  την  ηµεροµηνία  εφαρµογής  του  παρόντος  κανονισµού  τα  τέλη
παράτασης  ταφής  υπολογίζονται  σύµφωνα  µε  τα  όσα  αναφέρονται  στο
άρθρο 6 του παρόντος για όλες τις περιπτώσεις υπόχρεων (δηλαδή τόσο για
τις νέες ταφές όσο και για αυτές που υλοποιήθηκαν πριν την εφαρµογή του
παρόντος τα τέλη παράτασης θα είναι  αυτά που ορίζονται  στον παρόντα
κανονισµό). 

5. Οφειλές  παρελθόντων  οικονοµικών  ετών  που  έχουν  βεβαιωθεί  µε
προηγούµενους κανονισµούς, ισχύουν και εξοφλούνται κανονικά.

6. Για τις οφειλές παρελθόντων ετών που δεν έχουν βεβαιωθεί, ισχύει η µε
αριθµό 161/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 

7. Σε  περίπτωση  αποδεικνυόµενης  έγγραφης  διαφωνίας  µεταξύ  των
υπόχρεων των θανόντων για την εκταφή ή παράταση ταφής αυτών,
προκρίνεται  η  αίτηση  παράτασης  µέχρι  ένα  (1)  έτος.  ∆ίνεται  το
χρονικό περιθώριο του ενός (1) και µόνο έτους για την τελική και
οριστική  απόφαση  των  υπόχρεων.  Αν  δεν  καταλήξουν  ο  θανών
παραµένει εντός του τάφου και συνεχίζεται η απαίτηση καταβολής
τέλους παράτασης στους δηλωθέντες υπόχρεους.

8. ∆εν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο των νεκροταφείων µε κάθε είδους ζώα
συµπεριλαµβανοµένων και των ζώων συντροφιάς.

9. ∆εν επιτρέπεται  η  επαιτεία,  η εγκατάσταση µικροπωλητών και  η πώληση
κεριών στο χώρο ή στις εισόδους των νεκροταφείων.

10. Κάθε επισκέπτης οφείλει να δείχνει τον απαιτούµενο σεβασµό και να τηρεί
την τάξη και την ευκοσµία. 

11. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ρυθµίζονται κάθε είδους ζητήµατα
που δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό ή που αφορούν σε ειδικές
περιπτώσεις εφαρµογής του.

12. Απαγορεύεται  κάθε  κατασκευή  (βρύση,  παγκάκια  κ.λπ.)  σε  κοινόχρηστο
χώρο των νεκροταφείων, διαφορετικά θα αποµακρύνεται από τον συγγενή
µε ευθύνη του κατασκευαστή ή από το ∆ήµο και το κόστος θα καταλογίζεται
στον  υπόχρεο  συγγενή  του  νεκρού,  ο  οποίος  σε  κάθε  περίπτωση
υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού.



13. Με  τη  δηµιουργία  νέων  νεκροταφείων  θα  διακοπεί  η  λειτουργία  των
υφιστάµενων  νεκροταφείων  και  αυτά  θα  πρέπει  να  εξωραϊστούν  και  να
διατηρηθούν ως µνηµεία, όπως αυτό προβλέπεται από το σχετικό νόµο.

14. Ο ∆ήµος µε απόφαση ∆.Σ. µπορεί να εξετάσει δυνατότητες εναλλακτικών
µορφών ενταφιασµού (π.χ.  αποτεφρωτήρες) εφόσον προβλέπεται  από τη
νοµοθεσία.

15. Οι υπόχρεοι  πλησιέστεροι  συγγενείς  διακρίνονται  σε τρεις  κατηγορίες  και
ορίζονται ως εξής:

Στην Α' κατηγορία υπάγονται: 
1. ο/η σύζυγος του κληρονοµουµένου, ο συνάψας/η συνάψασα σύµφωνο συµβίωσης 
2. οι κατιόντες πρώτου βαθµού (τέκνα από νόµιµο γάµο, τέκνα χωρίς γάµο έναντι της

µητέρας, αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, νοµιµοποιηθέντα
µε επιγενόµενο γάµο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων), 

3. οι κατιόντες εξ αίµατος δεύτερου βαθµού και 
4. οι ανιόντες εξ αίµατος πρώτου βαθµού. 

Στη Β' κατηγορία υπάγονται: 
1. οι κατιόντες τρίτου και επόµενων βαθµών, 
2. οι ανιόντες δεύτερου και επόµενων βαθµών, 
3. εκούσια ή δικαστικά αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα

αναγνώρισε, 
4. κατιόντες  του  αναγνωρισθέντος  έναντι  του αναγνωρίσαντος  και  των  ανιόντων

αυτού, 
5. οι αδελφοί (αµφιθαλείς ή ετεροθαλείς),
6. οι συγγενείς εξ αίµατος τρίτου βαθµού εκ πλαγίου, 
7. οι πατριοί και οι µητριές, 
8. τα τέκνα από προηγούµενο γάµο του συζύγου, 
9. τα τέκνα εξ αγχιστείας (γαµπροί - νύφες) και 
10. οι ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθεροί - πεθερές). 

Στη Γ' κατηγορία υπάγεται οποιοσδήποτε άλλος εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας
συγγενής του κληρονοµουµένου ή εξωτικός.

Σε περίπτωση υιοθεσίας, η κατάταξη στην οικεία κατηγορία του υιοθετηθέντος ή των
συγγενών αυτού  έναντι  του υιοθετήσαντος ή  των  συγγενών  αυτού  γίνεται  µε  βάση  τη
συγγενική σχέση που προκύπτει κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 39/2018

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                 

                                                Ακριβές απόσπασµα
                                         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                ΣΑΜΑΡΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ
        


