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Ενημερωτικό σημείωμα – Έντυπο υποχρεώσεων 
 

Το Γραφείο Κοιμητηρίων του Δήμου Θέρμης για την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας 
και την αποφυγή της ταλαιπωρίας των συγγενών των εκλιπόντων, σας ενημερώνει για τα 
ακόλουθα σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας Νεκροταφείων Δήμου Θέρμης: 
 

1. Οι τάφοι είναι πενταετούς (5) διάρκειας και επταετούς (7) μόνο για την 1η ζώνη του 
νεκροταφείου Τριλόφου (κατώτερο τμήμα του νεκροταφείου). 

2. Κατά τη δήλωση θανάτου δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση τα πλήρη στοιχεία 
ενός και μόνο υπόχρεου θανόντα, δηλαδή επίθετο, όνομα, όνομα πατρός, αριθμός 
αστυνομικής ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας και  ΑΦΜ. 

Σε περίπτωση αλλαγής των ανωτέρω στοιχείων οι υπόχρεοι οφείλουν να δηλώσουν   
εγγράφως προς την υπηρεσία τα νέα στοιχεία, αλλιώς ο Δήμος δε φέρει ευθύνη για τις 
συνέπειες που πιθανόν θα προκύψουν από την αδυναμία επικοινωνίας για ζητήματα που τους 
αφορούν. 

3. Σε περίπτωση ταφής σε υφιστάμενο τάφο συγγενούς των θανόντων, θα δηλώνεται με 
Υπεύθυνη Δήλωση, η συγκατάθεση του υπόχρεου του αρχικού θανόντα για την ενέργεια αυτή. 

4.  Παράταση παραχώρησης τάφου 
Μετά την παρέλευση της υποχρεωτικής ταφής δίνεται δυνατότητα παράτασης παραχώρησης 
τάφου μόνο έως πέντε (5) έτη και εφόσον υπάρχει επαρκής διαθέσιμος χώρος στο 
νεκροταφείο. Μετά ακολουθεί υποχρεωτική εκταφή (ισχύς για ταφές από 01-01-2021). 
 
 Δεν επιτρέπεται η παράταση παραχώρησης τάφου στα κοιμητήρια Περιστεράς και Τριλόφου. 

 
5. Εκταφές 
Η εκταφή γίνεται μετά από αίτηση του υπόχρεου στο Γραφείου Κοιμητηρίων και κατόπιν 
προγραμματισμού, ενώ τελείται αποκλειστικά από το Δήμο.  Δεν επιτρέπεται η μίσθωση 
ιδιωτών για την εργασία αυτή. Στην αίτηση εκταφής δηλώνεται υποχρεωτικά η βούληση των 
υπόχρεων για τοποθέτηση των οστών στο χωνευτήριο ή στο οστεοφυλάκιο για οστεοφύλαξη. 

 
Η εκταφή δε θα υλοποιείται, αν προηγουμένως δεν εξοφλούνται οι οικονομικές οφειλές του 
υπόχρεου.  
  
6.Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθείτε εγκαίρως στις υποχρεώσεις σας ο Δήμος θα 
προχωρεί σε αυτεπάγγελτες εκταφές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό 
Λειτουργίας Νεκροταφείων και τα οστά θα τοποθετούνται στο χωνευτήριο. 

 
7. Διαστάσεις ταφικών μνημείων: 1,5μ. πλάτος, 2,20μ. μήκος (κατά προσέγγιση).  Οι τάφοι 
πρέπει να έχουν μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 0,50μ., η οποία υπολογίζεται από τα 
όρια της εκσκαφής, σύμφωνα με το σχέδιο που δίνεται από το Γραφείο Κοιμητηρίων. Οι 
παράλληλες σειρές των τάφων θα πρέπει να έχουν απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 
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0,60μ σε όσα νεκροταφεία υπάρχει η δυνατότητα (συνημμένο σχέδιο). Για παιδιά ή βρέφη 
οι διαστάσεις θα κυμαίνονται από 0,70μ ως 1,00 μ μήκος και πλάτος 0,50μ περίπου.  

 
Απαγορεύεται αυστηρώς στον κατασκευαστή του ταφικού μνημείου να μεταβάλλει ή να 
διαφοροποιήσει τις διαστάσεις του τάφου από αυτές που προβλέπονται στον Κανονισμό 
Λειτουργίας Νεκροταφείων. 
Για κάθε ζημία που θα προκύψει από την κατασκευή των τάφων ή σε όμορους τάφους 
αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο υπόχρεος του θανόντα. 

 
8. Απαγορεύεται η φύτευση δένδρων ή θάμνων στον εντός των τάφων ή στον πέριξ χώρο των 
νεκροταφείων χωρίς την έγκριση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Επιτρέπεται μόνο η 
φύτευση εποχιακών φυτών ή θάμνων με επιφανειακό ριζικό σύστημα. 
 
9. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ζήτημα που σας απασχολεί, παρακαλούμε να απευθύνεστε 
στο Γραφείο Κοιμητηρίων (τηλ. 2310 461297) 
 

 


