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Άρθρο 1ο - Νομικό πλαίσιο   
 
Η λειτουργία των Δημοτικών Νεκροταφείων του Δήμου 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.Δ. 1140/1972 «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως εις ενιαίον 

κείμενον των περί καταστάσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων διατάξεων» 
4. του ΠΔ 210/1975 «Περί ταριχεύσεως, μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών ανθρώπων» 
5. του Ν. 547/1977 «Περί Διοικήσεως 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 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας)  
10. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– 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 Ν. 4483/2017 άρθρο 78 “Κάλυψη από Ο.Τ.Α. δαπανών ταφής θανόντων και ανακομιδής 
οστών οικονομικά αδύναμων προσώπων” 

15. του Ν. 4455/2018 «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.» 

16. του Ν. 4735/2020 άρθρο 40 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α' και β' βαθμού 
και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α' βαθμού» 

17. του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης  
18. του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων  
19. τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Δημοτικών Νεκροταφείων.  

 
Άρθρο 2ο – Πεδίο εφαρμογής 
  
 Τα Νεκροταφεία είναι πράγματα εκτός συναλλαγής κατά το άρθρο 966 του Αστικού Κώδικα 
(άρθρο 3 παρ. 1 του ΑΝ 582/1968). Ο Δήμος Θέρμης είναι κύριος, διοικεί και διαχειρίζεται ανά 
δημοτική ενότητα τα νεκροταφεία των παρακάτω δημοτικών κοινοτήτων και οικισμών, στα οποία 
εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός:  
Στη Δημοτική Ενότητα Θέρμης τα νεκροταφεία: Θέρμης, Νέας Ραιδεστού, Νέου Ρυσίου, 
Ταγαράδων και  Τριαδίου. 
Στη Δημοτική Ενότητα Βασιλικών τα νεκροταφεία: Αγίας Παρασκευής, Αγίου Αντωνίου, Βασιλικών, 
Λακκιάς, Μονοπηγάδου, Περιστεράς, Σουρωτής και Λιβαδίου. 
Στη Δημοτική Ενότητα Μίκρας τα νεκροταφεία: Καρδίας, Πλαγιαρίου, Άνω Σχολαρίου, Κάτω 
Σχολαρίου και 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 Δήμαρχο αρμόδιος Αντιδήμαρχος ή Εντεταλμένος Σύμβουλος εποπτεύει 
όλες τις δραστηριότητες των Δημοτικών Νεκροταφείων. 

3. Ο Πρόεδρος κάθε Κοινότητας μεριμνά, ελέγχει την τοπική λειτουργία και ενημερώνει το 
Γραφείο Νεκροταφείων για την εύρυθμη λειτουργία, συντήρηση και ευταξία των 
νεκροταφείων αρμοδιότητάς του, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και 
λοιπών ταφικών μνημείων  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. 4455/2018), σύμφωνα και σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του άρθρου 40 παρ.3 του Ν.4735/2020 περ. αστ, που ορίζει τις αρμοδιότητες της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής . 

Άρθρο 4ο Δικαιούμενοι ενταφιασμού 
 

1. Ο Δήμος 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 ή οι μόνιμοι κάτοικοι του 
Δήμου Θέρμης ανεξάρτητα από τον τόπο θανάτου τους. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος επίσης 
να ενταφιάσει εντός των δημοτικών νεκροταφείων και όλους τους θανόντες που με δήλωσή 
τους ενώπιον συμβολαιογράφου έχουν ορίσει το Δήμο 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 Δήμου Θέρμης, θεωρούνται μόνιμοι κάτοικοι του 
Δήμου. 

Σημειώνεται ότι αποδεικτικά μονίμου κατοικίας αποτελούν ενδεικτικά: 
οι λογαριασμοί των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας (π.χ. ΔΕΥΑ Θέρμης, ΔΕΗ, τηλεφωνία), τα 
φορολογικά στοιχεία (έντυπο Ε1, εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης), το εκκαθαριστικό 
σύνταξης του θανόντος όπου αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας του, αποδεικτικά διαβίωσης 
σε οίκο ευγηρίας ή κλινική εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Θέρμης της 
τελευταίας τουλάχιστον διετίας. 

 
Άρθρο 5ο – Γενικοί κανόνες ενταφιασμού 

 
1. Η ταφή των νεκρών γίνεται μόνο εντός του χώρου των Νεκροταφείων, υποχρεωτικά μετά την 

πάροδο 12 ωρών από τον νόμιμα βεβαιωθέντα θάνατο και εφόσον έχει συνταχθεί ληξιαρχική 
πράξη θανάτου, στο σώμα της οποίας εμπεριέχονται τα στοιχεία ταφής (τόπος, ημερομηνία, 
ώρα ενταφιασμού). Στις περιπτώσεις όπου επιβάλλεται νεκροτομή, η ταφή γίνεται αμέσως 
μετά από αυτήν. 

2. Οι τάφοι είναι προσωρινοί, πενταετούς (5) υποχρεωτικής ταφής. Για την 1η ζώνη του 
νεκροταφείου Τριλόφου (κατώτερο τμήμα του νεκροταφείου) ο χρόνος υποχρεωτικής ταφής 
ορίζονται τα επτά (7) έτη, λόγω ιδιαιτερότητας της σύστασης του εδάφους.  

3. Ανώτατο όριο παράτασης υποχρεωτικής ταφής ορίζονται τα πέντε (5) επιπλέον έτη και 
κατόπιν ακολουθεί υποχρεωτική εκταφή. 

4. Οι ταφές γίνονται υποχρεωτικά εντός των χώρων των δημοτικών νεκροταφείων. Απαγορεύεται 
η ταφή εκτός των χώρων των νεκροταφείων καθώς και σε ιδιωτικούς χώρους. Εξαίρεση 
αποτελούν οι περιπτώσεις επισκόπων και κληρικών, οι οποίοι δύναται να ενταφιάζονται εντός 
των Μοναστηριών και Ησυχαστηρίων καθώς και των περιβόλων των Ιερών Ναών και εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις χωρικής επάρκειας, με τις ίδιες προδιαγραφές ενταφιασμού 
όπως αναφέρονται στην παρ. 8 του παρόντος άρθρου. 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.  Η ευθύνη 



 

διαχείρισης και διατήρησης ή μη του τάφου μετά το πέρας της υποχρεωτικής ταφής ανήκει 
αποκλειστικά στα Μοναστήρια και στους Ιερούς Ναούς, όπου έγινε ο ενταφιασμός. 

5. 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. 

6. Ο ενταφιασμός όσων έχουν αποβιώσει από λοιμώδες νόσημα που υπάγεται στο Διεθνή 
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 
κατά την τελετή της κηδείας. 

7. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου με κάλυμμα από γυαλί ή άλλο παρεμφερές 
ανθεκτικό υλικό. Σε περίπτωση που ο νεκρός μεταφέρεται από το εξωτερικό για ενταφιασμό 
στην ημεδαπή και βρίσκεται σε ειδικό 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. 

8. Οι τάφοι θα πρέπει να έχουν τις εξής διαστάσεις: 1,5μ. πλάτος, 2,20μ. μήκος και έως 1,80 μ. 
βάθος (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 0,60μ σε όσα νεκροταφεία υπάρχει η δυνατότητα. Για παιδιά ή 
βρέφη οι διαστάσεις θα κυμαίνονται από 0,70μ ως 1,00 μ μήκος και πλάτος 0,50μ περίπου. Οι 
τάφοι μετά την τοποθέτηση της σορού θα γεμίζουν καλά με γαιώδη υλικά μέχρι την επιφάνεια 
του εδάφους και πάνω από αυτή θα σχηματίζεται γαιόλοφος ύψους 0,25 μ. περίπου. 

9. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος στο νεκροταφείο της Κοινότητας που ανήκαν 
οι θανόντες εν ζωή, επιτρέπεται να ενταφιάζονται σε νεκροταφείο άλλης Κοινότητας του 
Δήμου Θέρμης, κατόπιν έγκρισης του αρμοδίου Αντιδημάρχου ή Εντεταλμένου Συμβούλου, με 
γνώμη του Προέδρου της Κοινότητας. 

10. Με μέριμνα του Δήμου θα πρέπει να συντάσσονται και να επικαιροποιούνται τα 
σχεδιαγράμματα όλων των νεκροταφείων του Δήμου Θέρμης, με χωροθέτηση – ρυμοτόμηση 
τάφων, για να αποφεύγονται φαινόμενα άναρχου ενταφιασμού και αταξίας. Στην περίπτωση 
που δεν υπάρχει σχεδιάγραμμα σε νεκροταφείο του Δήμου και μέχρι την σύνταξή του η 
διάθεση τάφου θα γίνεται αποκλειστικά από το Γραφείο Κοιμητηρίων. 

 

Άρθρο 6ο Διαδικασία δήλωσης κηδειών 

1. Για την ταφή του νεκρού είναι απαραίτητο να προσκομιστεί στο Γραφείο Κοιμητηρίων 

• η ληξιαρχική πράξη θανάτου/ άδεια ταφής από το Ληξιαρχείο, όπου αναφέρεται ο 
ακριβής τόπος ενταφιασμού, η ημερομηνία και ώρα αυτού. 

• υπεύθυνη δήλωση ενός μόνο υπόχρεου του θανόντος με πλήρη στοιχεία, ο οποίος θα 
καταχωριστεί ως «ενδιαφερόμενος ή υπόχρεος», όπως αριθμός δελτίου αστυνομικής 
ταυτότητας ή διαβατηρίου, 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 Δήμος δε φέρει 
καμία ευθύνη για τις συνέπειες που πιθανόν θα προκύψουν από αδυναμία 
επικοινωνίας μαζί τους για ζητήματα που αφορούν στον παρόντα κανονισμό.  

2. 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 



 

παραχώρησης τάφου, τις εκταφές, τη χρήση οστεοφυλακίου ή χωνευτηρίου και τις συνέπειες 
που προκύπτουν από την παράλειψη αυτών. 

3. Η πληρωμή του τέλους ενταφιασμού γίνεται στο Ταμείο του Δήμου Θέρμης, αφού 
καταχωριστεί στην εφαρμογή διαχείρισης νεκροταφείων του Γραφείου Κοιμητηρίων και 
ενημερωθεί υπηρεσιακά η Οικονομική Υπηρεσία. 

 

Άρθρο 7ο - 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 Δήμο, αποτελεί 
διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως δημοτικού πράγματος. Οι σχετικές πράξεις 
του Δήμου είναι εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Η παραχώρηση, κατασκευή και συντήρηση 
τάφων, η παραχώρηση ή παράταση του δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων ορίζεται 
από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ωστόσο, λόγω των υφιστάμενων χωρικών περιορισμών 
δεν επιτρέπεται η απόκτηση ιδιαίτερου ιδιωτικού δικαιώματος για ορισμένο χώρο ταφής 
(οικογενειακός τάφος) στα νεκροταφεία του Δήμου Θέρμης.  

2. Οι οικογενειακοί τάφοι υπάρχουν σήμερα μόνο στο νεκροταφείο της Δημοτικής Κοινότητας 
Θέρμης, είναι στο σύνολο εννέα (9) και 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. 

3. 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. 

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. ΝΥΔ 327/1983). Δικαίωμα 
ταφής στον οικογενειακό τάφο έχει και το εξώγαμο τέκνο του/της θανόντα/ούσης. Επίσης 
δικαίωμα ταφής έχουν ο πατέρας και η μητέρα του ή της συζύγου του αρχικού δικαιούχου. 
Δικαίωμα 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 ΔιΔικ 1997 σελ. 799). 

5. Σε περίπτωση διαφωνίας ή αμφιβολίας μεταξύ των δικαιούχων ο βαθμός συγγένειας προς τον 
αρχικό δικαιούχο αποδεικνύεται από έγγραφο Δημόσιας ή Δημοτικής 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 Δήμο, 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 Δικονομίας να προσέλθουν εντός εύλογης προθεσμίας και να 
αποδείξουν τη συγγένεια. 

7. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 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 Δήμος 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 
Δημοτικού  Συμβουλίου σε άλλη θέση, με μέριμνα και δαπάνες του Δήμου.  

3. Η αναγνώριση του ιστορικού κύρους ενός προσώπου γίνεται με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των διατελεσάντων Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων. 
 

Άρθρο 8ο  - Δικαιώματα και Τέλη 

 
1. Η καταβολή των επιβαλλομένων τελών για τον ενταφιασμό, την εκταφή, την παράταση 

υποχρεωτικής ταφής και την οστεοφύλαξη αφορούν στο δικαίωμα παραχώρησης τάφου, 
οστεοφύλαξης και στη μερική ή εν όλω κάλυψη των εξόδων λειτουργίας των νεκροταφείων 
και των υπηρεσιών αυτών. Ο καθορισμός ή αναπροσαρμογή των τελών, δικαιωμάτων και 
γενικώς των εσόδων των κοιμητηρίων και των ιερών ναών, τα οποία προβλέπονται στον 
Κανονισμό Λειτουργίας Νεκροταφείων, ορίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία. 

2. Οι κατηγορίες των δικαιωμάτων και τελών είναι οι εξής: 

• Δικαίωμα ενταφιασμού συμπεριλαμβανομένου και του τέλους εκταφής, για 
υποχρεωτική παραχώρηση τάφου για πέντε (5) έτη. Μόνο για την 1η ζώνη του 
νεκροταφείου Τριλόφου ισχύει η επταετής (7 έτη) υποχρεωτική παραχώρηση 
τάφου. 

• Δικαίωμα παράτασης παραχώρησης τάφου έως πέντε (5) έτη επιπλέον. Κατόπιν 
ακολουθεί υποχρεωτική εκταφή. 

• Δικαίωμα παράτασης παραχώρησης τάφου για ταφές πριν την έναρξη ισχύος του 
παρόντος Κανονισμού. 

• Δικαίωμα εκταφής, το οποίο αφορά στην εκταφή θανόντων για τους οποίους δεν 
καταβλήθηκε το τέλος εκταφής κατά τον ενταφιασμό (για ταφές πριν τις 15-03-
2017). 

• Τέλος φύλαξης οστών διάρκειας δέκα (10) ετών οστεοφυλάκια των νεκροταφείων. 
Στο τέλος συμπεριλαμβάνεται και το κόστος της οστεοθήκης. 

• Τέλος φύλαξης των οστών για τα επόμενα και τελικά δέκα (10) έτη στα 
οστεοφυλάκια των νεκροταφείων. 

 
3. Για τις ταφές από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού μετά τη λήξη της 

υποχρεωτικής παραχώρησης τάφου, η αίτηση δικαιώματος παράτασης παραχώρησης τάφου 



 

δύναται να είναι ετήσιας διάρκειας και υποχρεωτικά έως πέντε (5) έτη κατά τη βούληση των 
υπόχρεων. Μετά το πέμπτο (5) έτος παράτασης ταφής ακολουθεί υποχρεωτική εκταφή. 

4. Για τις ταφές πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού η αίτηση δικαιώματος 
παράτασης παραχώρησης τάφου δύναται να είναι ετήσιας διάρκειας και χωρίς περιορισμό ως 
προς τα έτη παράτασης ταφής. Το δικαίωμα παράτασης παραχώρησης τάφου έως το 10ο έτος 
είναι το ίδιο με αυτό που καθορίζεται για τις ταφές από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού. Από το 10ο έτος και για κάθε επόμενο έτος το τέλος παράτασης ταφής αντιστοιχεί 
με το τέλος του 10ου έτους όπως καθορίζεται με τη σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

5. Για το τέλος παράτασης υποχρεωτικής ταφής των παιδιών και νεαρών ατόμων ηλικίας έως 29 
ετών ισχύει ότι και στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Όμως για κάθε επόμενο έτος από 
το 10ο έτος, το τέλος παράτασης ταφής διαμορφώνεται στο 50% του τελευταίου έτους 
παράτασης, όπως καθορίζεται ετησίως με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

6. Έμβρυα, 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 το άρθρο 10 του 
παρόντος κανονισμού. 

7. Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση του χρόνου υποχρεωτικής ταφής ή παράτασης 
παραχώρησης τάφου 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. 

8. Για τους θανόντες από λοιμώδες νόσημα που υπάγεται στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό, τα 
τέλη παράτασης παραχώρησης τάφου ταφής, υπολογίζονται μετά την υποχρεωτική 10ετή 
ταφή. Στην περίπτωση αυτή τα επιπλέον έτη παράτασης παραχώρησης τάφου υπολογίζονται 
από το 11ο έτος ταφής και μετά, κατ’ αναλογία με την 5ετή υποχρεωτική ταφή. 

9. Τα ανωτέρω τέλη και δικαιώματα καταβάλλονται εφ΄άπαξ στο Ταμείο του Δήμου και πριν από 
την κάθε σχετική πράξη (ταφή, εκταφή, παράταση ταφής, οστεοφύλαξη) 

• Τα τέλη ενταφιασμού για το δικαίωμα υποχρεωτικής παραχώρησης τάφου 
καταβάλλονται στο Ταμείο του κατά τη δήλωση θανάτου. Αν η δήλωση γίνει ημέρα 
αργίας, τότε τα τέλη καταβάλλονται στο Ταμείο του Δήμου οπωσδήποτε την πρώτη 
εργάσιμη μέρα μετά την αργία, με ευθύνη του υπόχρεου. 

• Τα τέλη παράτασης υποχρεωτικής ταφής και εκταφής προκαταβάλλονται 
οπωσδήποτε στο Ταμείο του Δήμου, με ευθύνη του υπόχρεου. 

• Τα τέλη εκταφής και τυχόν εκκρεμείς οικονομικές οφειλές καταλογίζονται στους 
υπόχρεους με τη σύνταξη χρηματικών καταλόγων από το αρμόδιο Τμήμα Εσόδων 
και τη βεβαίωσή τους από το Τμήμα Ταμείου. 

10. Για ταφές πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού όταν είναι δηλωμένοι 
περισσότεροι του ενός υπόχρεοι για έναν θανόντα και υπάρχει αποδεικνυόμενη έγγραφη 
διαφωνία μεταξύ τους για την εκταφή ή παράταση παραχώρησης τάφου, προκρίνεται η αίτηση 
παράτασης παραχώρησης τάφου μέχρι ένα (1) έτος. Δίνεται το χρονικό περιθώριο του ενός (1) 
και μόνο έτους για την τελική και οριστική απόφαση των υπόχρεων, η οποία δηλώνεται με 
υπεύθυνη δήλωση. Αν δεν καταλήξουν οι δηλωθέντες υπόχρεοι στην απόφασή τους, ο θανών 
παραμένει εντός του τάφου και συνεχίζεται η απαίτηση καταβολής τέλους παράτασης από τους 
δηλωθέντες υπόχρεους. 

 
Άρθρο 9ο Δικαιούχοι απαλλαγής δικαιωμάτων και τελών  
 
 Από τα τέλη της:  
 (α) αρχικής υποχρεωτικής παραχώρησης τάφων,  
 (β) της εκταφής για περιπτώσεις ταφής πριν τις 15-03-2017 και  
 (γ) της φύλαξης οστών για τα δέκα (10) πρώτα έτη 
απαλλάσσονται κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου οι κάτωθι περιπτώσεις:  
 



 

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

2. Οι δαπάνες για ταφή και ανακομιδή των οστών προσώπων τα οποία εν ζωή βρίσκονταν σε 
οικονομική αδυναμία ή είχαν την ιδιότητα πρόσφυγα ή είχαν αιτηθεί την αναγνώριση της 
ιδιότητας αυτής μπορούν να καλυφθούν από το Δήμο ή, σε περίπτωση μη ύπαρξης 
σχετικών πιστώσεων του Δήμου, από την περιφέρεια εντός των διοικητικών ορίων των 
οποίων πραγματοποιείται η ταφή ή ανακομιδή, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του 
οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου και εφόσον υποβληθεί δήλωση των 
οικείων του θανόντος περί αδυναμίας κάλυψης της σχετικής δαπάνης ή εφόσον 
διαπιστωθεί ότι δεν υφίστανται ή δεν ανευρίσκονται οικείοι του θανόντος που μπορούν να 
αναλάβουν τη δαπάνη.  

 
Η διαδικασία αίτησης οικονομικής αδυναμίας για αποβιώσαντες άπορους δημότες 
- μόνιμους ή μη μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θέρμης είναι η ακόλουθη: 
 

• Οι υπόχρεοι θανόντων αιτούνται προς το Γραφείο Κοιμητηρίων Δήμου Θέρμης την 
απαλλαγή των σχετικών τελών δηλώνοντας οικονομική αδυναμία. Στην αίτηση 
υποχρεωτικά αναγράφονται (α) τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα (επίθετο, όνομα, 
όνομα πατρός, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας) (β) το ΑΦΜ και το 
ΑΜΚΑ του θανόντος. 

• Η αίτηση διαβιβάζεται υπηρεσιακά προς το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας, Δια βίου μάθησης, Πολιτισμού & Εθελοντισμού, όπου 
διενεργείται έλεγχος εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων των θανόντων και 
των τυχόν εγγύτερων συγγενών αυτών με βάση την ισχύουσα σχετική νομοθεσία. 
Δια μέσου του Αυτοτελούς Τμήματος γίνονται οι ανάλογες ενέργειες για τη λήψη 
σχετικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
3. Αιτήματα απαλλαγής τελών παράτασης παραχώρησης τάφων και οστεοφύλαξης για τα 

οριστικά και τελικά 10 έτη φύλαξης δε γίνονται αποδεκτά. 
 

Άρθρο 10ο  - Δωρεάν παραχώρηση τάφων «τιμής ένεκεν» 
 

1. Με απόφαση του Δημοτικού 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 Δήμο.  

2. Η παραχώρηση τάφου των προσώπων της παραγράφου (1) γίνεται ατελώς για πέντε (5) ή 
επτά (7) έτη (για το νεκροταφείο 1ης ζώνης Τριλόφου) και είναι εσαεί. 

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

 
Άρθρο 11ο – Παιδιά και νεαρά άτομα  
 

1. Το όριο ηλικίας των παιδιών και νεαρών ατόμων ορίζεται έως τα 29 έτη. 
2. Η παράταση υποχρεωτικής ταφής θα είναι χωρίς περιορισμό, μέχρι να αποφασίσουν οι 

οικείοι την εκταφή. Για την αίτηση παράτασης ταφής ή εκταφής ακολουθείται η ίδια 
διαδικασία όπως περιγράφεται στα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος κανονισμού. 

 
Άρθρο 12ο – Παρατάσεις παραχώρησης τάφου 
 

1. Οι υπόχρεοι των θανόντων οφείλουν πριν από τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής (5 έτη ή 7 
έτη για την 1η ζώνη νεκροταφείων Τριλόφου) να επικοινωνήσουν με το Γραφείο 
Κοιμητηρίων για να δηλώσουν τη βούλησή τους σχετικά με το νεκρό τους, δηλαδή την 



 

παράταση παραχώρησης τάφου, και μέχρι του ανώτατου ορίου των επιπλέον πέντε (5) 
ετών (για τις νέες ταφές από την έναρξη ισχύος του παρόντος), ή την εκταφή του. 

2. Για τις παλιές ταφές μόνο, πριν την εφαρμογή ισχύος του παρόντος Κανονισμού, δύναται η 
δυνατότητα στους αιτούντες για παράτασης υποχρεωτικής ταφή πέραν του 10ου έτους, 
εφόσον υπάρχει επαρκής διαθέσιμος χώρος. 

3. Η παράταση παραχώρησης τάφου χορηγείται μετά από έγγραφη αίτηση του υπόχρεου δύο 
(2) μήνες πριν τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής ή στην εκπνοή της παράτασης 
παραχώρησης τάφου. 

4. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος θανόντα εκλείψει κατά τη διάρκεια της περιόδου 
υποχρεωτικής ταφής ή κατά την παράταση παραχώρησης τάφου, τότε υπόχρεοι γίνονται 
αρχικά  ο/η σύζυγος, και στη συνέχεια οι κατιόντες συγγενείς δηλαδή 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.  

5. Στα νεκροταφεία των Δημοτικών Κοινοτήτων Περιστεράς και Τριλόφου δεν επιτρέπεται 
παράταση παραχώρησης τάφου.  
Ειδικότερα για τα νεκροταφεία της Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου ισχύει: 
 
(α) για όσους ενταφιάζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας 
Νεκροταφείων και μετά, δεν επιτρέπεται η παράταση της υποχρεωτικής ταφής και 
ακολουθεί υποχρεωτικά εκταφή μετά τα 5 έτη υποχρεωτικής ταφής. 
 
(β) για τους θανόντες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού ισχύουν τα εξής: 

(β1) δε δίνεται δικαίωμα παράταση ταφής πλέον σε κανένα και οι υπόχρεοι των 
θανόντων υποχρεούνται να προβούν σε εκταφή των θανόντων τους, 
(β2) για όσους έχουν ήδη καταβάλει το τέλος παράτασης υποχρεωτικής ταφής, δεν 
επιτρέπεται να προβούν σε νέα αίτηση παράτασης ταφής και ακολουθεί 
υποχρεωτική εκταφή. 

 
 
Άρθρο 13ο – Εκταφές 
 

Η εκταφή (ανακομιδή των οστών) ενεργείται μετά την πάροδο του χρόνου της υποχρεωτικής 
ταφής και τυχόν παρατάσεων ταφής, εκτός των εξαιρέσεων που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό. 
Ο Δήμος με την αποστολή ατομικών επιστολών προς τους υπόχρεους ενημερώνει για την επικείμενη 
τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής ή παράτασης παραχώρησης τάφου. 

 
1. Η εκταφή γίνεται μετά από σχετική έγγραφη αίτηση του υπόχρεου του θανόντα που έχει 

καταχωρηθεί «ως υπόχρεος» στην καρτέλα του νεκρού. Η αίτηση υποβάλλεται δύο (2) 
μήνες πριν το τέλος της υποχρεωτικής ταφής ή παράτασης παραχώρησης τάφου.  Σε 
περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός δηλωμένοι ως υπόχρεοι απαιτείται 
επιπλέον υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης όλων για την εκταφή. 

2. Οι εκταφές γίνονται μόνο από τους υπαλλήλους του Δήμου ή τον ανάδοχο ανάθεσης 
εργασίας ταφών – εκταφών, αν υπάρχει. Δεν επιτρέπεται η μίσθωση ιδιωτών από τους 
υπόχρεους των θανόντων για την εργασία αυτή. 

3. Οι εκταφές δεν πραγματοποιούνται αν πρώτα δεν τακτοποιηθούν οι εκκρεμούσες 
οικονομικές οφειλές και δεν καταβληθεί το αντίστοιχο τέλος εκταφής, στις περιπτώσεις 
θανόντων πριν τις 15-03-2017. 

4. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος θανόντα εκλείψει κατά τη διάρκεια της περιόδου 
υποχρεωτικής ταφής ή κατά την παράταση ταφής, 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. 



 

5. Όταν δεν υπάρχουν πλησιέστεροι συγγενείς για την εκταφή ή δεν είναι δυνατός ο 
εντοπισμός τους με κάθε πρόσφορο τρόπο, τότε ο Δήμος προβαίνει σε αυτεπάγγελτη 
εκταφή μετά την πάροδο του προβλεπομένου χρόνου υποχρεωτικής ταφής ή τυχόν 
παρατάσεων. Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο επιθυμεί να αναλάβει τις οικονομικές 
οφειλές και έξοδα εκταφής, μπορεί να το κάνει καταθέτοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση 
του Ν 1599/86 στο Γραφείο Κοιμητηρίων του Δήμου. 

6. Οι εκταφές προγραμματίζονται από το Γραφείο Κοιμητηρίων ανά Δημοτική Ενότητα, 
(καθορισμός ώρας και ημέρας) κατόπιν σχετικής αίτησης των υπόχρεων. 

7. Η αναβολή προγραμματισμένης εκταφής επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση έντονων καιρικών 
φαινομένων και σε εξαιρετικές περιπτώσεις που οφείλονται σε νομικό ή πραγματικό 
κώλυμα, και οι οποίες είναι επαρκώς δικαιολογημένες από τους συγγενείς των θανόντων. 
Στην περίπτωση αυτή η εκταφή μεταφέρεται σε νέα ημερομηνία και ώρα και σύμφωνα με 
το ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα εκταφών του Γραφείου Κοιμητηρίων. 

8. Σε περίπτωση που ο θανών απεβίωσε από λοιμώδες νόσημα, που δεν υπάγεται στον Διεθνή 
Υγειονομικό Κανονισμό, απαγορεύεται η εκταφή πριν από την εκπνοή της υποχρεωτικής 
ταφής, η οποία είναι τα 10 έτη. Εάν ο θάνατος συνέβη από λοιμώδες νόσημα που υπάγεται 
στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό απαγορεύεται η εκταφή πριν από την παρέλευση 
δεκαετίας (10 έτη).  

9. Η για οιονδήποτε λόγο μεταφορά ή εκταφή νεκρών για τη διενέργεια αυτοψίας ή για 
οποιονδήποτε άλλο λόγο κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 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.  

10. Η εκταφή γίνεται υποχρεωτικά με την παρουσία των υπόχρεων θανόντων ή όσων φρόντισαν 
για την σχετική διαδικασία σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω. Σε περίπτωση που 
αδυνατούν να παραβρεθούν, αυτό δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση. 

11. 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 υπόχρεου, η οποία δηλώνεται κατά την αίτηση εκταφής, τοποθετούνται στο 
χωνευτήριο ή αφού πλυθούν στο οστεοφυλάκιο ή αφού πλυθούν και απολυμανθούν 
δύναται να μεταφερθούν σε άλλο Νεκροταφείο άλλου Δήμου. 

12. 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 (2) επιπλέον έτη. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται μέχρι την οριστική και 
πλήρη αποσύνθεση του νεκρού. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή του τέλους εκταφής 
γίνεται άπαξ (αφορά ενταφιασμούς πριν τις 15-03-2017).  

13. 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 (7) ημέρες πριν 
από την εκταφή. Από τη διαδικασία αυτή δεν εξαιρούνται τα έργα τέχνης που έχουν 
ιστορική και καλλιτεχνική αξία.  

 
Άρθρο 14ο  Μεταφορά οστών 
 

1. Οστά μπορούν να εξέλθουν από το νεκροταφείο μετά την ανακομιδή τους, μόνο για να 
μεταφερθούν σε άλλο νεκροταφείο άλλου Δήμου μόνο κατόπιν σχετικής αίτησης από τους 
υπόχρεους θανόντων και αποδοχή των οστών από το νεκροταφείο υποδοχής κατά τις 
διατάξεις του Π.Δ. 210/1975. Για τη μεταφορά οστών εντός του νεκροταφείου με σκοπό τη 
φύλαξη σε άλλο νεκροταφείο εκτός Δήμου, απαιτείται απολύμανση των οστών από 
αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία, πράξη που γίνεται με τη φροντίδα των υπόχρεων των 
θανόντων. Επίσης απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης αποδοχής του νεκροταφείου 
υποδοχής.  



 

2. Για εγκληματολογικούς λόγους τα οστά μπορούν να εξέλθουν από το νεκροταφείο μόνο 
κατόπιν άδειας από την αρμόδια δικαστική αρχή. 

3. Σε περίπτωση μεταφοράς των οστών σε νεκροταφείο του εξωτερικού, ο Δήμος υποδοχής 
εκδίδει βεβαίωση αποδοχής των οστών μεταφρασμένη και επικυρωμένη από αρμόδια αρχή 
(προξενείο, πρεσβεία).  

Όταν στο κράτος υποδοχής δεν εκδίδεται βεβαίωση αποδοχής οστών, οι ενδιαφερόμενοι 
υπόχρεοι 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, την οποία χορηγεί ο Δήμος, και η οποία 
σφραγίζεται στο τελωνείο με ευθύνη των υπόχρεων των θανόντων. 

4. Ο Δήμος Θέρμης μπορεί να δεχθεί τη μεταφορά οστών στα οστεοφυλάκια των δημοτικών 
νεκροταφείων από άλλα κοιμητήρια, εκτός Δήμου, θανόντων οι οποίοι ήταν δημότες του 
Δήμου Θέρμης είτε με γέννηση είτε με κτήση, που εν μεταξύ είχαν μεταδημοτεύσει σε 
άλλους δήμους εν ζωή. Ο έλεγχος της δημοτικότητας γίνεται υπηρεσιακά. 

5. Κατ΄ εξαίρεση της ανωτέρω παραγράφου (4) δίνεται η δυνατότητα να μεταφερθούν οστά, 
θανόντων μη δημοτών, στα δημοτικά οστεοφυλάκια από άλλα νεκροταφεία εκτός Δήμου, 
εφόσον στα οστεοφυλάκια του Δήμου υπάρχουν ήδη οστά συγγενών, αποκλειστικά και 
μόνο α΄ βαθμού ή συζύγων. 

6. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά οστών σε άλλο νεκροταφείο όσων έχουν αποβιώσει από 
λοιμώδη νοσήματα. 

 
Άρθρο 15ο - Αυτεπάγγελτες εκταφές 
 

1. Αυτεπάγγελτες εκταφές δρομολογούνται όταν ισχύουν διαζευκτικά τα εξής: 

• Εάν εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής ή της παράτασης 
υποχρεωτικής ταφής, οι υπόχρεοι του θανόντα δεν προσέλθουν να δηλώσουν την 
πρόθεσή τους για παράταση παραχώρηση τάφου ή εκταφή, αν και έχουν ειδοποιηθεί 
με προσωπική επιστολή. 

• 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 παραχώρησης τάφου του θανόντος. Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να 
αναζητήσει τους υπόχρεους θανόντων με κάθε πρόσφορο μέσο για χρονικό διάστημα 
διάρκειας δύο (2) μηνών μετά το προαναφερόμενο δίμηνο.  

• Όταν υπάρχουν τάφοι που εξέλειπαν 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 ή ταφόπλακα µε στοιχεία των θανόντων (επίθετο, 
όνομα, ημερομηνία θανάτου), 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 παραχώρησης τάφου, δεν 
ενδιαφερθεί ο υπόχρεος για την ανανέωση της παράτασης ταφής σύμφωνα με τα 
προαναφερόμενα και το μνημείο εμφανίζει φθορές και σημεία  έλλειψης 
ενδιαφέροντος συντήρησης.  

2. Πριν από τη διενέργεια της αυτεπάγγελτης εκταφής, το Γραφείο Νεκροταφείων οφείλει να 
ειδοποιήσει τους υπόχρεους θανόντων με κάθε πρόσφορο τρόπο. Η αποστολή ατομικών 
επιστολών, η γενική ανακοίνωση τοιχοκολλημένη στους χώρους του νεκροταφείου, η 
δημοσίευση στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου  και η τοποθέτηση σημειώματος σε 



 

εμφανές σημείο επί του τάφου αποτελούν ενδεικτικούς  τρόπους ειδοποίησης. 

3. Η διαδικασία λήψης απόφασης για τις αυτεπάγγελτες εκταφές περιγράφεται ως ακολούθως: 

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

• Τον ή την Αντιδήμαρχο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο που έχει την αντίστοιχη 
αρμοδιότητα 

• Τον ή την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας του Νεκροταφείου 

• Έναν εργαζόμενο του Γραφείου Νεκροταφείων 
 

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

4. Τα οστά παραμένουν εντός πάνινου σάκου με αναγραφόμενα τα στοιχεία του θανόντα 
(επίθετο, όνομα, ημερομηνία θανάτου, ημερομηνία εκταφής) στο οστεοφυλάκιο για 
διάστημα 6 (έξι) μηνών, σε περίπτωση που αναζητηθούν από τους υπόχρεους εκ των 
υστέρων. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω διαστήματος και εφόσον δεν έχουν αναζητηθεί 
από τους οικείους τους, τα οστά τοποθετούνται στο χωνευτήρι. 

 
Άρθρο 16ο – Οστεοφύλαξη – Χωνευτήριο 
 

1. Η φύλαξη των οστών στο οστεοφυλάκιο,  γίνεται με αίτηση των υπόχρεων θανόντων κατά 
την  εκταφή και με την επιμέλεια του Γραφείου Κοιμητηρίων. Τα κιβώτια φύλαξης οστών, 
συγκεκριμένων διαστάσεων και προδιαγραφών, παρέχονται υποχρεωτικά από το Δήμο. Δε 
γίνονται δεκτά άλλα κουτιά οστεοφύλαξης από τους υπόχρεους προς αντικατάσταση αυτών 
που χορηγεί ο Δήμος.  

2. Διάρκεια φύλαξης οστών ορίζονται αρχικά τα δέκα (10) έτη με δυνατότητα παράτασης 
για άλλα 10 έτη. Οι υπόχρεοι θανόντων οφείλουν να δηλώσουν στο Γραφείο Κοιμητηρίων 
τη βούλησή τους για την τύχη των οστών που φυλάσσονται στο οστεοφυλάκιο, δύο (2) 
μήνες πριν το πέρας του χρόνου φύλαξης των οστών των πρώτων 10 ετών. Μετά το πέρας 
της 2ης 10ετίας φύλαξης των οστών, αυτά τοποθετούνται στο χωνευτήρι. Εάν δεν 
προσέλθουν για τη δήλωσή τους αυτή και δεν καταβάλουν τα δικαιώματα φύλαξης για τα 
επόμενα δέκα (10) έτη η Υπηρεσία δύναται να τοποθετήσει τα οστά στο χωνευτήριο, και η 
αντίστοιχη οφειλή βεβαιώνεται σε χρηματικό κατάλογο στο όνομα των υπόχρεων των 
θανόντων.  Για την ενημέρωση των υπόχρεων των θανόντων ισχύει το ίδιο με τις 
αυτεπάγγελτες εκταφές. 

3. Στο οστεοφυλάκιο ή τις μαρμάρινες οστεοθυρίδες ενός νεκροταφείου μπορούν να 
τοποθετηθούν οστά από άλλα Νεκροταφεία εντός του Δήμου, κατά τη διακριτική ευχέρεια 
της Υπηρεσίας, εφόσον σε εκείνα δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος και κατόπιν έγκρισης του 
αρμοδίου Αντιδημάρχου ή Εντεταλμένου Συμβούλου. 

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 
θρησκευτικό σύμβολο μικρού μεγέθους. 

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 του 
μαρμάρου. Σε περίπτωση υποτροπής, εκτός των ανωτέρω, δε θα ανανεώνεται η παραμονή 
των οστών στη μαρμάρινη οστεοθήκη. 

6. Η τοποθέτηση των οστών στο χωνευτήρι γίνεται μετά: α) από αίτηση των υπόχρεων 
θανόντων,  β) τη λήξη της οριστικής οστεοφύλαξης και γ) τις αυτεπάγγελτες εκταφές κατά 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού. 

7. Στο χωνευτήρι ενός νεκροταφείου μπορούν να τοποθετηθούν οστά, τα οποία φυλάσσονται 
σε άλλα νεκροταφεία του Δήμου ή προέκυψαν από εκταφή, κατά τη διακριτική ευχέρεια της 
Υπηρεσίας, εφόσον σε εκείνα δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος ή δεν υπάρχει χωνευτήρι και 
κατόπιν έγκρισης του αρμοδίου Αντιδημάρχου ή Εντεταλμένου Συμβούλου. 

 
Άρθρο 17ο  - Μνημεία – Επιγραφές – Αντικείμενα – Φυτεύσεις 
 

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. Οι διαστάσεις των τάφων δίνονται μαζί με το έντυπο υποχρεώσεων, ώστε να υπάρχει 
ομοιομορφία στα νεκροταφεία σύμφωνα με την υπάρχουσα χωροθέτηση των τάφων και 
την αποφυγή κατάληψης μεγαλύτερης επιφάνειας από την οριζόμενη. 

3. Ανεξαρτήτως της τελικής μορφής του μνήματος κατά τη βούληση των οικείων, είναι 
υποχρεωτική η οριοθέτηση του τάφου με οποιαδήποτε υλικά, σύμφωνα με τις δοθείσες 
διαστάσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού.  

4. Είναι υποχρεωτικό να τοποθετείται επί του τάφου (π.χ. σε ταφόπλακα ή σταυρό) ένδειξη 
στην ελληνική γλώσσα που να αναγράφει κατ΄ ελάχιστο το όνομα, το επίθετο του θανόντος 
και την ημερομηνία θανάτου. Σε περίπτωση αλλοδαπών επιτρέπεται η επιγραφή να είναι 
στη γλώσσα της πατρίδας τους, με την προϋπόθεση να υπάρχει οπωσδήποτε η αντίστοιχη 
απόδοση και στην ελληνική γλώσσα. 

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

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

7. Τα απόβλητα από την κατασκευή των τάφων (μάρμαρα, χώματα κ.ά.)  απομακρύνονται με 
ευθύνη του κατασκευαστή εκτός του χώρου των νεκροταφείων,  αφού πρώτα καθαριστεί ο 
πέριξ χώρος, χωρίς να προκληθεί ζημιά στους όμορους τάφους. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης επιβάλλεται στον υπόχρεο πρόστιμο 100,00€ . 

8. 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 και θα απομακρύνονται από τους ίδιους.  

9. Οι σκελετοί των στεφάνων και των σταυρών από άνθη που κατατίθενται κατά την τελετή της 
κηδείας παραμένουν σε χώρο κοντινό της ταφής για τρεις (3) ημέρες και μετά 
απομακρύνονται από το Δήμο. 

10. Απαγορεύεται η φύτευση δένδρων ή θάμνων στον εντός των τάφων ή στον πέριξ χώρο 
των Νεκροταφείων χωρίς την έγκριση του Γραφείου Κοιμητηρίων. Επιτρέπεται η φύτευση 
εποχιακών φυτών ή άλλων με επιφανειακό ριζικό σύστημα μόνο εντός πλαισίου του τάφου. 
Τα δένδρα που εμποδίζουν με τα κλαδιά τους ή προξενούν ζημίες με το ριζικό τους σύστημα 
στους διαδρόμους και γειτνιάζοντα ταφικά μνημεία, εμποδίζουν τη διέλευση των 
επισκεπτών του χώρου ή εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των επισκεπτών και των 
ταφικών μνημείων, θα κόβονται πάραυτα από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

 
Άρθρο 18ο - 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. Δεν νομιμοποιείται άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να ανάβει καντήλια και να περιποιείται 
τους τάφους έναντι αμοιβής. 

 
Άρθρο 19ο  – Προσωπικό 
 

1. Ο Δήμος, 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.Δ. 1140/72. 
Ελλείψει προσωπικού νεκροταφείων παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης των σχετικών 
εργασιών σε ανάδοχο βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. 

2. Το προσωπικό των νεκροταφείων, εφόσον υφίσταται, είναι κατ’ αρχήν και κυρίως υπεύθυνο 
για την εφαρμογή των οικείων διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ως και το λοιπό τακτικό 
υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου και η Δημοτική Αρχή.   

3. 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 γενικότερα την εποπτεία των εκτελούμενων 
εργασιών για την εύρυθμη λειτουργία των νεκροταφείων και την ενημέρωση των 
υπηρεσιών του Δήμου για τις ανάλογες παρεχόμενες υπηρεσίες. 

4. Ο Δήμος οφείλει με τις αρμόδιες υπηρεσίες του να μεριμνά για την  καλή λειτουργία όλων 
των εγκαταστάσεων, την καθαριότητα και ευπρέπεια του χώρου, τη συντήρηση των κτιρίων 
και άλλων κατασκευών. 

5. Απαγορεύεται αυστηρά στο προσωπικό των νεκροταφείων να απαιτεί από οικείους των 
θανόντων χορήγηση πρόσθετης αμοιβής ή φιλοδωρήματος. Οποιαδήποτε παράβαση 
συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. 

 
Άρθρο 20ο – Βιβλία 
 
 Για την επιμελή και ακριβή τήρηση των διατάξεων του παρόντος θα τηρούνται από το 
Γραφείο Κοιμητηρίων, 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 

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

Συμβουλίου δεν υπάρχει σχετικό αντικείμενο. 

Άρθρο 21ο - 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.   

 
Άρθρο 22ο - Τελικές διατάξεις  
 

1. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση από 01-01-2021 και κάθε προηγούμενος 
παύει να ισχύει. 

2. Κάθε διάταξη αντίθετη με τον παρόντα Κανονισμό καταργείται. 

3. Περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό ισχύουν όσα προβλέπονται 
από το νόμο και σε περίπτωση μη ύπαρξης σχετικής διάταξης νόμου, μπορούν να 
ρυθμιστούν κατά περίπτωση με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

4. Η ισχύς για το ανώτατο όριο παράτασης υποχρεωτικής ταφής άρχεται με τη λήψη της  
σχετικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και εφεξής και σε  κάθε περίπτωση από 01-01-
2021. 

5. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο των νεκροταφείων με κάθε είδους ζώα, 
συμπεριλαμβανομένων και των ζώων συντροφιάς. 

6. Δεν επιτρέπεται η επαιτεία, η εγκατάσταση μικροπωλητών και η πώληση κεριών στο χώρο ή 
στις εισόδους των νεκροταφείων. 

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

8. 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 Δήμο και το κόστος θα καταλογίζεται στον υπόχρεο του θανόντος 
νεκρού, ο οποίος σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του 
παρόντος Κανονισμού. Υφιστάμενες κατασκευές απομακρύνονται κατά τον ίδιο τρόπο. 

9. Με τη δημιουργία νέων νεκροταφείων θα διακοπεί η λειτουργία των υφιστάμενων 
νεκροταφείων και αυτά θα διατηρηθούν ως χώροι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη 
σχετική νομοθεσία. 

10. Ο Δήμος με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να εξετάσει δυνατότητες 
εναλλακτικών μορφών ενταφιασμού (π.χ. αποτεφρωτήριο) εφόσον προβλέπεται από τη 
νομοθεσία. 

11. 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.  
 


