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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
Γραφείο Κοιμητηρίων  

 

Γενικές οδηγίες για την εκταφή  
 
Η διαδικασία εκταφής των θανόντων στα κοιμητήρια Δήμου Θέρμης είναι η ακόλουθη: 
 

1. Αίτηση και προγραμματισμός εκταφής στο Γραφείο Κοιμητηρίων. Ταυτόχρονα 
δηλώνεται η βούληση τοποθέτησης των οστών (οστεοφύλαξη ή χωνευτήρι) 

2. Πληρωμή τέλους εκταφής και τυχόν εκκρεμών οικονομικών οφειλών υποχρεωτικά 
πριν την υλοποίηση της εκταφής. 

3. Για την εκταφή θα χρειαστούν: 
 

• Μια σακούλα από πανί για τη μεταφορά των οστών (π.χ. μεγάλη μαξιλαροθήκη) 

• Ένα μπουκάλι κρασί (προαιρετικά για το τρισάγιο με μέριμνα των οικείων) 

• Εάν υπάρχουν στον τάφο κηροστάτης, φωτογραφίες, εικόνες, προσωπικά είδη κά, 
πρέπει να απομακρυνθούν από τους συγγενείς τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν 
την εκταφή, αλλιώς θα καταστρέφονται. 

• Τα τρισάγια γίνονται με μέριμνα των οικείων των θανόντων και πριν ή κατά την 
ημέρα της εκταφής. 
 

4. Στην περίπτωση που δεν έχει επέλθει σήψη του νεκρού, η ταφή παρατείνεται 
ατελώς για δύο (2) επιπλέον έτη. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία για την εκταφή 
μετά την παρέλευση των δύο (2) ετών. 

5. Η εκταφή γίνεται υποχρεωτικά με την παρουσία των υπόχρεων θανόντων. Σε 
περίπτωση που αδυνατούν να παραβρεθούν κατά την εκταφή, αυτό θα δηλώνεται 
με υπεύθυνη δήλωση. 

6. Για τη μεταφορά οστών με σκοπό τη φύλαξη σε οστεοφυλάκιο άλλου κοιμητηρίου, 
εκτός Δήμου, απαιτείται: 
(α) προσκόμιση βεβαίωσης αποδοχής του κοιμητηρίου υποδοχής που θα γίνει η 
μεταφορά και 
(β) απολύμανση των οστών από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία, πράξη που 
γίνεται με τη φροντίδα των συγγενών των θανόντων. Η απολύμανση των οστών 
γίνεται μια φορά το μήνα, σύμφωνα με τον εκάστοτε προγραμματισμό της  
Υγειονομικής Υπηρεσίας.  
Η μεταφορά των οστών σε άλλο κοιμητήριο εκτός Δήμου, γίνεται με κιβώτιο οστών 
(οστεοθήκη) με δαπάνη των αιτούντων. 

7. Οι καιρικές συνθήκες δεν επηρεάζουν την εκταφή, εκτός αν επικρατούν έντονα 
καιρικά φαινόμενα. Στην περίπτωση αναβολής η εκταφή μεταφέρεται σε νέα 
ημερομηνία και ώρα και σύμφωνα με το ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα εκταφών 
του Γραφείου Κοιμητηρίων.  

8. Ουδεμία οικονομική επιβάρυνση καταβάλλεται στο προσωπικό εκτέλεσης της 
εργασίας. 

 


