ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ΟΙΚ. 26332/3-12-2018
Α.Δ.Α. 69ΑΧΩΡ3-ΑΔ7
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.302/22-11-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αρ. 66/2016 απόφασης Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε ο
Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε την εισήγηση μαζί με τη συμπλήρωση στο άρθρο 17,παρ.5ι, την οποία βρήκε ορθή,
νόμιμη και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία, παρόντος του κ. Γ. Παπαδημητρίου, την τροποποίηση της με αρ.
66/2016 απόφασης Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού
Κοιμητηρίου» ο οποίος διαμορφώθηκε ως εξής:
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ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Περιεχόμενα :
Άρθρο 1 : Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού
Άρθρο 2 : Νομικό πλαίσιο
Άρθρο 3 : Ορισμοί – Έννοιες
Άρθρο 4 : Διοίκηση και Διαχείριση Κοιμητηρίου
Άρθρο 5 : Διοίκηση και Διαχείριση Κοιμητηριακού Ιερού Ναού
Άρθρο 6 : Προϋποθέσεις ταφής
Άρθρο 7 : Διάρκεια Ταφής
Άρθρο 8 : Ανακομιδή οστών
Άρθρο 9 : Τάφοι
Άρθρο 10 : Οικογενειακοί τάφοι
Άρθρο 11 : Τιμητική διάθεση ταφών
Άρθρο 12 : Φύλαξη Οστών
Άρθρο 13 : Κατασκευή ταφικών μνημείων από εργολάβους
Άρθρο 14 : Ώρες Λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου
Άρθρο 15 : Τηρούμενα βιβλία και στοιχεία
Άρθρο 16 : Προσωπικό κοιμητηρίου
Άρθρο 17 : Τέλη και δικαιώματα
Άρθρο 18 : Λοιπές διατάξεις
Άρθρο 19 : Τροποποιήσεις – Εφαρμογή κανονισμού
Άρθρο 20 : Έναρξη ισχύος του κανονισμού
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση κανόνων για τη διοίκηση, τη
λειτουργία και τη διαχείριση του κοιμητηρίου του Δήμου Ηρακλείου.
ΑΡΘΡΟ 2
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006 άρθρο 75 παρ. 8
ΦΕΚ 114 Α) και του άρθρου 4 παρ. 1 του ΑΝ.582/68, αποτελεί δε κανονιστική διοικητική
πράξη που έχει τοπική ισχύ ουσιαστικού νόμου, η παράβαση του οποίου τιμωρείται κατά
τις διατάξεις του άρθρου 459 του ποινικού κώδικα.
Η λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:


Άρθρο 19 του από 24/9-20/10/58 Β.Δ. «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο
νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».



Α.Ν. 445/1968 «περί Κοιμητηρίων και ενταφιασμού Νεκρών»



Α.Ν. 582/1968 «περί Δημοτικών και Κοινοτικών Κοιμητηρίων»





Άρθρο 11 του Ν.Δ. 318/1969 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των
Δήμων και Κοινοτήτων»
Π.Δ. 933/1975
Π.Δ. 210/1975 «περί ταριχεύσεως μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών
ανθρώπων»



Άρθρο 35 του Ν.344/1976 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4144/2013



Ν. 547/1977 <<περί διοικήσεως των μη ενοριακών ναών των κοιμητηρίων>>





Α. 5/1210/1978 (ΦΕΚ Β 424) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικών
Υπηρεσιών «περί όρων για την ίδρυση Κοιμητηρίων»
Του άρθρου 14 του κανονισμού 8/1979 «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών».
Π.Δ. 1128/1980 «περί καθορισμού αποστάσεων για την ίδρυση ή επέκταση
Κοιμητηρίων»



Ν. 2508/1997 (άρθρο29)



Άρθρα 966 και 970 του Αστικού Κώδικα



Ν. 3463/2006 : κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
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Ν. 3852/2010 : Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
Τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και κάθε άλλο σχετικό νόμο γενικά που δεν
έχει καταργηθεί και δεν αντιστρατεύεται προς τον κανονισμό αυτό.
ΑΡΘΡΟ 3
ΟΡΙΣΜΟΙ – ΕΝΝΟΙΕΣ
1. Τα κοιμητήρια χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής (Αστικός κώδικας
άρθρο 966), επί των οποίων κατά το άρθρο 970 του αστικού κώδικα μπορεί να αποκτάται
ιδιωτικό δικαίωμα ορισμένου χρόνου ταφής προς εξυπηρέτηση και όχι προς αναίρεση
της κοινής τους χρήσης και της ιδιότητας τους ως κοινοχρήστων.
2. Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του Δήμου αποτελεί διοικητικής
φύσεως παραχώρηση άδειας χρήσεως δημοτικού πράγματος.
3. Ο χώρος επί του οποίου παραχωρείται δικαίωμα χρήσεως δεν αποτελεί περιουσιακό
στοιχείο του προσώπου προς το οποίο γίνεται η παραχώρηση και δεν είναι επιδεκτικός
οποιασδήποτε μεταβιβάσεως προς τρίτους, με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου, ούτε
δεκτικός εννόμων σχέσεων όπως η εκποίηση, η μίσθωση, η χρησικτησία, η κατάσχεση και η
υποθήκευση.
4. Οστεοφυλάκιο είναι ο στεγασμένος κλειστός χώρος του κοιμητηρίου με κατάλληλες
υποδοχές φύλαξης οστών μετά την ανακομιδή.
5. Οστεοθυρίδες είναι κατάλληλα κιβώτια κατασκευασμένα από λευκό μάρμαρο σε ειδικό
χώρο κοιμητηρίου.
6. Χωνευτήρι είναι ο χώρος στο έδαφος του κοιμητηρίου που θα χρησιμοποιείται για την
τοποθέτηση των οστών ανακομιζόμενων νεκρών.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ.

1. Το Κοιμητήριο του παρόντος κανονισμού ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του
Δήμου Ηρακλείου και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα
Εσόδων & Περιουσίας , για διοικητικά, λειτουργικά και οικονομικής φύσεως θέματα. Η
λειτουργία του κοιμητηρίου διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
2. Ο οριζόμενος από το Δήμαρχο αρμόδιος Αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος Δημοτικός
Σύμβουλος, εποπτεύει και ελέγχει όλες τις δραστηριότητες του κοιμητηρίου και υποβάλλει
εισηγήσεις και προτάσεις κάθε φύσεως για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του
Κοιμητηρίου, στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
3. Υπεύθυνος για τη λειτουργία του κοιμητηρίου και την εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος κανονισμού είναι ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος Δημοτικός
Σύμβουλος, ή ο έφορος του κοιμητηρίου ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου από
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το προσωπικό που υπηρετεί οργανικά στη Δ/νση Οικονομικού/Τμήμα Εσόδων και
Περιουσίας.
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

1. Η διοίκηση και διαχείριση του κοιμητηριακού ιερού ναού ασκείται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στη Νομοθεσία και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου
Αττικής.
2. Τα έσοδα από τη διάθεση των κεριών του Ιερού Ναού βεβαιώνονται και εισπράττονται ως
έσοδα του Δήμου. Σε τακτά χρονικά διαστήματα τριμελής επιτροπή από υπαλλήλους του
Δήμου που ορίζεται από τον Δήμαρχο, προβαίνει στο άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου και
στην καταμέτρηση των χρημάτων που έχουν συλλέξει . Για κάθε καταμέτρηση συντάσσεται
πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής. Το σχετικό ποσό αποδίδεται
αμέσως στο Ταμείο του Δήμου. Τα κλειδιά φυλάγονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος
Εσόδων & Περιουσίας.
ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΑΦΗΣ
1. Στο Δημοτικό κοιμητήριο ενταφιάζονται όλα τα θανόντα πρόσωπα, ανεξάρτητα από
εθνικότητα ή θρήσκευμα (άρθρο 6 Α.Ν. 582/1968). Ο Δήμος Ηρακλείου υποχρεούται να
παραχωρήσει χώρο ενταφιασμού σε κάθε θανόντα, εντός της Περιφέρειάς του.
2. Απαγορεύεται η ταφή νεκρών εκτός κοιμητηρίων εκτός από τις περιπτώσεις που
προβλέπει ο Νόμος.
3. Ο ενταφιασμός κάθε νεκρού επιτρέπεται μετά την πάροδο 12 ωρών από τον νόμιμα
πιστοποιημένο θάνατο και σε περίπτωση νεκροτομής , αμέσως μετά από αυτή (άρθρο 2 παρ 2 ΑΝ
445/1968).
4. Η ληξιαρχική πράξη θανάτου παραδίδεται σε συγγενή ή σε εξουσιοδοτημένο γραφείο
τελετών.

5. Ενταφιασμός δεν μπορεί να γίνει αν δεν προσκομιστεί στον έφορο του Κοιμητηρίου η
κατά νόμο ληξιαρχική πράξη θανάτου (άρθρο 35 του Ν.344/76 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το Ν.4144/13), μαζί με το αποδεικτικό πληρωμής των τελών ταφής.
6. Ο ενταφιασμός νεκρών μεταφερθέντων από το εξωτερικό επιτρέπεται εφ’ όσον κατά την
μεταφορά τηρήθηκαν οι διατάξεις του Π.Δ 210/1975 και του Ν. 1315/1983. Ο ενταφιασμός
γίνεται υποχρεωτικά σε φέρετρο από ξύλο με υλικά που αποσυντίθενται.
7. Οι εντός του δημοτικών κοιμητηρίων παραχωρημένοι χώροι (τάφοι) δια την ταφή των
νεκρών καθορίζονται από σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό ταφολόγιο), τα οποία εκπονούνται
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου και εγκρίνονται από το Δημοτικό
Συμβούλιο. Η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική, απαγορευμένης οποιασδήποτε
παρέκκλισης.
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8. Δεν παραχωρούνται ούτε καταστρέφονται τάφοι ιστορικών προσώπων ως και τάφοι επί
των οποίων υπάρχουν καλλιτεχνικά έργα. Αυτό κρίνεται μετά από απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου και της Εφορίας νεωτέρων μνημείων.
9. Ενταφιασμός νεκρών μέχρι είκοσι (20) ετών, γίνεται δωρεάν για έξι (6) έτη. Μετά τη
λήξη της εξαετίας από την ταφή οι συγγενείς είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν για την
εκταφή του νεκρού ή για τη χορήγηση παράτασης της ταφής, εφόσον υπάρχει δυνατότητα,
καταβάλλοντας το σχετικό τέλος. Σε αντίθετη περίπτωση μετά από δύο (2) μήνες η
Υπηρεσία, μπορεί να ενεργήσει αυτεπάγγελτα την εκταφή εάν το κρίνει αναγκαίο.
10. Για κάθε νέα ταφή χρησιμοποιείται κατάλληλο, μη κορεσμένο χώμα προερχόμενο εκτός
κοιμητηρίου.
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΑΦΗΣ
1.Η διάρκεια χρήσης του παραχωρουμένου χώρου ορίζεται στα τρία (3) έτη, δυνάμενη να
παραταθεί υπό προϋποθέσεις που ορίζονται ακολούθως. Μετά την παρέλευση της τριετίας
και των επιτρεπόμενων παρατάσεων, ο χώρος περιέρχεται στο Δήμο για την περαιτέρω
ελεύθερη διάθεσή του.
2. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καθίσταται δυνατή η ανακομιδή των οστών, κατά την
εκπνοή της προβλεπόμενης προθεσμίας από την ταφή του νεκρού, μπορεί να παραταθεί
υπό την προϋπόθεση ότι η παράταση δεν θα δημιουργήσει κώλυμα στην ομαλή ταφή των
νεκρών. Οι συγγενείς προκειμένου να τους χορηγηθεί η παράταση, υποβάλλουν αίτηση
τριάντα (30) ημέρες πριν τη λήξη του χρόνου ταφής.
Η απόφαση λαμβάνεται από το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή τον εντεταλμένο
Δημοτικό Σύμβουλο και την καταβολή του σχετικού τέλους παράτασης χρήσης του τάφου το
οποίο καθορίζεται, με την κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί
καθορισμού τελών Δημοτικού Κοιμητηρίου.
Η Υπηρεσία του νεκροταφείου υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τους συγγενείς του
νεκρού κατά τον ενταφιασμό για το νομικό καθεστώς των εκταφών και των παρατάσεων
που προβλέπει ο παρών Κανονισμός και τις συνέπειες σε περίπτωση παραλείψεως
Ο ενδιάμεσος χρόνος από την λήξη της τριετούς χρήσεως η της παρατάσεως μέχρι την
εκταφή θεωρείται νέα παράταση και εισπράττεται το ανάλογο τέλος .
4. Εξαίρεση μπορεί να υπάρξει για τον ενταφιασμό νεκρών από νοσήματα υπαγόμενα στο
Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Υγιεινής, στην οποία
θα εμπεριέχεται ο απαιτούμενος χρόνος ταφής και απόφασης του Δημάρχου. Στην
περίπτωση αυτή ο χρόνος προσδιορισμού στην καταβολή τελών ισοδυναμεί με τα
αντίστοιχα της τριετίας.

5. Οι συγγενείς είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν αμελλητί στην υπηρεσία του Δήμου
οποιαδήποτε αλλαγή Διεύθυνσης επικοινωνίας.
ΑΡΘΡΟ 8
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΤΩΝ
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1. Η ανακομιδή των οστών και η μετακομιδή των νεκρών ενεργείται σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία περί δημόσιας υγείας, μετά την παρέλευση του καθορισμένου χρόνου από την
ταφή (όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού).
2. Η για οποιοδήποτε λόγο και αιτία μεταφορά ή εκταφή των νεκρών προ της λήξης του
καθορισμένου χρόνου, (όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού),
ενεργείται κατόπιν της σχετικής άδειας του εισαγγελέως (άρθρο 5 και 8 του 28-3/5-5-1834
Β.Δ.).
3. Για την ανακομιδή νεκρών που έχει παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος ταφής,
ειδοποιούνται οι συγγενείς με έγγραφο στην τελευταία δηλωθείσα Διεύθυνση επικοινωνίας
και εφ' όσον δεν υπάρξει ανταπόκριση, μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών, η υπηρεσία
του Κοιμητηρίου προβαίνει στην τοποθέτηση ανακοίνωσης τοιχοκολλημένη στους χώρους
του κοιμητηρίου και στην τοποθέτηση σημειώματος σε κάποιο εμφανές σημείο επί του
τάφου. Μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από τις ανωτέρω ενέργειες προβαίνει σε
αυτεπάγγελτη εκταφή απουσία των συγγενών και τα οστά τοποθετούνται μέσα στο
χωνευτήριο του κοιμητηρίου.
4. Εάν κατά την ανόρυξη τάφου για την ανακομιδή των οστών του εντός του αυτού ταφέντος
νεκρού διαπιστωθεί ότι το πτώμα αυτό δεν έχει διαλυθεί, μεταφέρεται στον ειδικά
διαμορφωμένο τάφο για δύο χρόνια ακόμη μέχρι τη διάλυση του σώματος.
5. Η διαφύλαξη των ανακομιζομένων οστών ενεργείται με αίτηση των ενδιαφερόμενων
συγγενών και με την επιμέλεια της υπηρεσίας του κοιμητηρίου στα οστεοφυλάκια ή στις
οστεοθήκες ή στους οικογενειακούς τάφους (εφόσον πρόκειται για οικογενειακό τάφο). Αν
δε ζητηθεί να φυλαχθούν τα οστά, μετά την ανακομιδή τοποθετούνται στο χωνευτήριο
(άρθρο 1 παρ.12 ΚΥΑ Α5/121ΟΙ1978).
6. Αντικείμενα που υπάρχουν επί και εντός των τάφων, κατά την εκταφή επιστρέφονται
στους συγγενείς του νεκρού, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους επτά ημέρες πριν από την
εκταφή.
ΑΡΘΡΟ 9
ΤΑΦΟΙ
1. Οι τάφοι πρέπει να έχουν μήκος 2,20 μ. για τους ενήλικες και 1,10 μ. για τα παιδιά και
πλάτος 1,0 μ. και 0,50 μ. αντίστοιχα, γενικό δε βάθος 1,80 μ. περίπου. Ο πυθμένας των
τάφων θα βρίσκεται τουλάχιστον 1,0 μ. χαμηλότερα από τη στάθμη οποιουδήποτε
παρευρισκόμενου δρόμου (άρθρο 7 παρ. 1 ΚΥΑ Α5/1210/1978).
2. Οι τάφοι πρέπει να έχουν μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 0,50 μ, η οποία
υπολογίζεται από τα όρια της εκσκαφής (άρθρο 7 παρ. 2 ΚΥΑ Α5/1210/1978).
3. Οι τάφοι, μετά την τοποθέτηση νεκρού, γεμίζουν καλά με γαιώδη υλικά μέχρι την
επιφάνεια του εδάφους και πάνω από αυτή σχηματίζεται γεώλοφος ύψους τουλάχιστον 0,25
μ. περίπου (άρθρο 7 παρ. 2 ΚΥΑ Α5/1210/ 1978).
4. Για τις αποστάσεις και τη διαμόρφωση των κτιστικών τάφων (θόλων) ισχύουν ειδικές
διατάξεις (άρθρο 8 ΚΥΑ Α5/1210/1978).

ΑΡΘΡΟ 10
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΤΑΦΟΙ
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1. Απαγορεύεται η σύσταση νέων οικογενειακών τάφων.
2. Στους ήδη υπάρχοντες οικογενειακούς τάφους, παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής
μόνο σε όσους αναφέρονται ακολούθως:
α) του προσώπου προς το οποίο έγινε η παραχώρηση,
β) του συζύγου ή της συζύγου αυτού
γ) των κατ’ ευθεία γραμμή ανιόντων και κατιόντων αυτού νομίμων, θετών νομιμοποιηθέντων
και αναγνωρισθέντων μετά των συζύγων και κατιόντων αυτών
δ) του πατρός ή της μητρός του συζύγου ή της συζύγου του αρχικού δικαιούχου
ε) επιτρέπεται η τριετής ταφή σε οικογενειακό τάφο, και στα αδέρφια του προσώπου, προς
το οποίο έγινε η παραχώρηση και δεν έχουν δική τους οικογένεια, εφόσον συγκατατίθεται
εγγράφως ο τελευταίος και εάν αυτός δεν υπάρχει, ο σύζυγος ή η σύζυγος και οι κατιόντες
του.
Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στο Δήμο το ανάλογο τέλος, εκ της πράξεως αυτής, δεν
γεννάται κανένα δικαίωμα επί του οικογενειακού τάφου πέραν της τριετούς ταφής.
στ) κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δύναται να επιτραπεί η
αναγνώριση δικαιώματος ταφής σε οικογενειακό τάφο τριετούς διάρκειας και προσώπων
που συνδέονται με τον αρχικό δικαιούχο και το σύζυγο ή τη σύζυγο αυτού και με άλλο
βαθμό συγγένειας εξ αίματος ή αγχιστείας, εφόσον συγκατατίθεται εγγράφως ο δικαιούχος
και εάν αυτός δεν υπάρχει της /του συζύγου και των κατιόντων αυτού με την καταβολή
τιμήματος για την παραχώρηση ταφής στον οικογενειακό τάφο, ίσο με τα εκάστοτε ισχύοντα
δικαιώματα ταφής, το δε παραπάνω δικαίωμα αυτού θα έχει διάρκεια 3 ετών.
ζ) ρητώς απαγορεύεται η μεταβίβαση σε τρίτους δικαιωμάτων ταφής σε οικογενειακό τάφο.
3. Όταν εκλείψει ο αρχικός δικαιούχος οικογενειακού τάφου καθώς επίσης και όλοι οι
δικαιούχοι που προαναφέρθηκαν και αφού παρέλθει πενταετία από την τελευταία ταφή ή
εφόσον παραιτηθούν του δικαιώματος της περαιτέρω χρήσεως αυτού, το δικαίωμα χρήσεως
περιέρχεται στο Δήμο ο οποίος δύναται να τον μετατρέπει σε τάφο τριετούς χρήσεως.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προκειμένου να διαπιστωθεί ότι έχουν εκλείψει οι
δικαιούχοι που αναγνωρίζονται ευθέως από το νόμο ή τον παρόντα κανονισμό, αυτοί
καλούνται με γενική πρόσκληση που δημοσιεύεται στις τοπικές εφημερίδες ή με εξώδικη
πρόσκληση κατά τις διατάξεις του Κ.Π.Δ., να προσέλθουν εντός εύλογης προθεσμίας και να
αποδείξουν τη συγγένεια. Η διαπίστωση γίνεται με πράξη του εφόρου του κοιμητηρίου και η
μετατροπή του με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται της περαιτέρω χρήσης των,
περιέρχονται στο Δήμο.
5. Αν επί τουλάχιστον πέντε (5) συνεχόμενα έτη οι δικαιούχοι των οικογενειακών τάφων δεν
καταβάλλουν την ετήσια τέλη καθαριότητας αυτών και με την προϋπόθεση της ειδοποίησης
των πλησιέστερων συγγενών, οι οικογενειακοί τάφοι περιέρχονται στο Δήμο.
ΑΡΘΡΟ 11
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΩΝ

1. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η δωρεάν παραχώρηση τάφων, ως
εκδήλωση τιμής υπέρ προσώπων οι οποίοι με την εθνική, πολιτική και κοινωνική δράση
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τους προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο Δήμο, την κοινωνία ή το έθνος γενικότερα (ΑΠ
1331/80 Νο Β 29 σελ. 668).
2. Η ταφή τους γίνεται δωρεάν μέχρι τρία (3) έτη. Μετά τη λήξη της τριετίας από την ταφή, οι
συγγενείς είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν για την εκταφή ή για τη χορήγηση παράτασης
της ταφής, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, καταβάλλοντας το σχετικό τέλος. Ειδικά για τους
δωρητές, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο χρόνος ταφής μπορεί να
παραταθεί μέχρι τέσσερα (4) ακόμη χρόνια με την καταβολή του σχετικού τέλους.
Ο χαρακτήρας των τάφων αυτών είναι κοινός και το δικαίωμα επί αυτών εξαντλείται με την
ανακομιδή του νεκρού.
3. Επίσης με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η τιμητική διάθεση τάφων,
χωρίς εξάντληση δικαιώματος χρήσης επί αυτών, υπέρ των προσώπων που έχουν
ευεργετήσει τον Δήμο Ηρακλείου με το έργο τους καθώς και με την διάθεση μέρους ή του
συνόλου της περιουσίας τους.
ΑΡΘΡΟ 12
ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ
Α) OΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ
1. Η φύλαξη των οστών γίνεται με αίτηση των ενδιαφερομένων και ενεργείται με την
επιμέλεια της Υπηρεσίας του Κοιμητηρίου σε ειδικό χώρο (οστεοφυλάκιο) και σε κατάλληλα
κιβώτια ενιαίου τύπου, ανοξείδωτης κατασκευής. Οι διαστάσεις των κιβωτίων θα είναι για το
μονό 0,25 εκ. Χ 0,50 εκ. Χ 25 εκ. και για το διπλό 52 εκ. Χ 33 εκ. Χ 23 εκ.
2. Τα τέλη φύλαξης καθορίζονται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Σε περίπτωση μη καταβολής του τέλους φύλαξης, για τρία (3) συνεχόμενα έτη και με την
προϋπόθεση της ειδοποίηση των πλησιέστερων συγγενών, τα οστά με ευθύνη της
υπηρεσίας του κοιμητηρίου μεταφέρονται στο χωνευτήριο.
4. Τα κιβώτια φύλαξης οστών προμηθεύονται από τους συγγενείς του νεκρού και
απαγορεύεται η μετακίνηση των κιβωτίων από τα ράφια με πρωτοβουλία των επισκεπτών.
Β) ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΕΣ
1. Η φύλαξη των οστών ενεργείται με φροντίδα της Υπηρεσίας του Κοιμητηρίου σε ειδικό
χώρο (οστεοθυρίδες) και σε κατάλληλα κιβώτια κατασκευασμένα από λευκό μάρμαρο,
λευκό τσιμέντο, διαστάσεων 0,25 εκ. Χ 0,57 εκ. Χ 0,36 εκ., με πόρτα μαρμάρινη διαστάσεων
0,60 εκ. Χ 0,30 εκ. Χ 0,30 εκ. που κλείνει με μάνδαλο στο πάνω μέρος και κλειδαριά. Οι
οστεοθυρίδες παραχωρούνται στους ενδιαφερόμενους κατά χρονική προτεραιότητα, βάσει
του αριθμού πρωτοκόλλου των υποβληθέντων αιτήσεων. Κατά εξαίρεση παραχωρούνται
οστεοθυρίδες για φύλαξη οστών θανόντων έως ηλικίας τριάντα πέντε (35) ετών.
2. Τα τέλη φύλαξης καθορίζονται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Σε περίπτωση μη καταβολής του τέλους φύλαξης, για τρία (3) συνεχόμενα έτη και με την
προϋπόθεση της ειδοποίησης των πλησιέστερων συγγενών, τα οστά με ευθύνη της
υπηρεσίας του κοιμητηρίου μεταφέρονται στο χωνευτήριο.
4. Μετά τη λήξη της χρήσης των οστεοθυρίδων, πρέπει να παραδίδονται στην αρχική τους
κατάσταση.
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Γ) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΤΑΦΟΙ
1. Η φύλαξη των οστών μπορεί να γίνεται μέσα σε οικογενειακούς τάφους, εφόσον υπάρχει
συγκατάθεση από τους δικαιούχους. (Ισχύει για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου).
ΑΡΘΡΟ 13
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ
1. Όποιος θέλει να προβεί στην κατασκευή τάφου ή σε οτιδήποτε έχει σχέση με τη
δημιουργία, την τακτοποίηση ή τον καλλωπισμό τάφου, οφείλει προηγουμένως να λαμβάνει
έγγραφη άδεια από τον Δήμαρχο ή τον ορισμένο Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο Δημοτικό
Σύμβουλο προσκομίζοντας πλήρες σχέδιο του υπό κατασκευή ή ανακαίνιση τάφου και
περιγραφικής θέσης.
2. Με το πέρας των εργασιών στο χρόνο, που ορίζεται από την άδεια, ο λαβών την άδεια
οφείλει να παραδώσει το χώρο καθαρό. Σε αντίθετη περίπτωση, η υπηρεσία διατηρεί το
δικαίωμα επιβολής προστίμου και της επιβάρυνσης των συγγενών με τη χρέωση που
αντιστοιχεί στα έξοδα αποκομιδής ογκωδών άχρηστων υλικών ή μπαζών, συνεπεία των
έργων κατασκευής ή συντήρησης των μνημείων.
3. Η εργασία των εργολάβων στους τάφους θα περιορίζεται μόνο στην τοποθέτηση και
συναρμολόγηση υλικών, χωρίς να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία στους διαδρόμους. Οι
οικοδομικές εργασίες προετοιμασίας θα γίνονται σε συγκεκριμένο χώρο του κοιμητηρίου,
κατά τις ώρες που επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή στο δημοτικό κοιμητήριο.
4. Κάθε εργασία γενικά μέσα στο κοιμητήριο θα αποπερατώνεται σε χρονικό διάστημα δυο
εβδομάδων. Τα υλικά μεταφέρονται στο χώρο του κοιμητηρίου την 1η ημέρα των εργασιών
και απομακρύνονται άμεσα με την περάτωση των εργασιών.
5. Απαγορεύεται ρητά η αποθήκευση των υλικών μέσα στο χώρο του κοιμητηρίου.
6. Η εξωτερική μορφή και το μέγεθος των μνημείων που κατασκευάζονται στους τάφους
πρέπει να ανταποκρίνονται στην σοβαρότητα και την αισθητική εικόνα του χώρου.
7. Απαγορεύεται η πλήρης κάλυψη του τάφου με μπετόν, γιατί δυσχεραίνεται η διάλυση του
σώματος και δημιουργείται δυσάρεστη κατάσταση στους οικείους του νεκρού.
8. Όπου κρίνεται απαραίτητη η στήριξη μαρμάρων αυτή θα επιτυγχάνεται δια μικρού σινάζ,
κρασπέδων κλπ. πάντοτε δε η θέση ταφής δεν θα καλύπτεται με μπετόν. Κάθε τυχόν
διαφορά του τρόπου εκτέλεσης των επί των τάφων έργων, ως και ελέγχου τούτων,
επιλύεται με αυτοψία του αρμόδιου Αντιδημάρχου.
9. Για την καλή εκτέλεση και την επίβλεψη γενικά των κατασκευών καθώς και την αποτροπή
των αυθαιρέτων δομήσεων υπεύθυνος είναι ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος.
ΑΡΘΡΟ 14
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
1. Η είσοδος και η παραμονή στα δημοτικά κοιμητήρια απαγορεύεται πριν από την ανατολή
και μετά την δύση του ήλιου.
2. Την ευθύνη για τα θέματα που προκύπτουν στο κοιμητήριο αυτά, αναλαμβάνει ο
Δήμαρχος ή ο εκάστοτε αρμόδιος Αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος.
3. Κάθε εργολήπτης ανεγέρσεως και εξωραϊσμού τάφων ευρίσκεται υπό τον έλεγχο του
εφόρου. Η εισαγωγή και τοποθέτηση ακατέργαστων υλικών οποιασδήποτε φύσης μέσα στο
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χώρο του Κοιμητηρίου και επεξεργασία ή προπαρασκευή τους απαγορεύεται. Η εργασία
των ιδιωτών επί των τάφων θα περιορίζεται μόνο στην τοποθέτηση υλικών ή
συναρμολόγησή τους, χωρίς να εμποδίζεται με κανένα τρόπο η κυκλοφορία στους
διαδρόμους του Κοιμητηρίου. Στους παραβάτες της παρούσας διάταξης επιβάλλεται
πρόστιμο το οποίο θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Τέλη και
δικαιώματα χρήσης Κοιμητηρίων» το οποίο βεβαιώνεται από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή
τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, ύστερα από εισήγηση του εφόρου και το οποίο μπορεί
να διπλασιαστεί σε περίπτωση υποτροπής ή μη συμμόρφωσης προς τα οριζόμενα.
4. Απαγορεύεται η είσοδος στο κοιμητήριο αυτοκινήτων, δίτροχων ή οποιουδήποτε άλλου
οχήματος ή μεταφορικού μέσου, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων και μετά από άδεια του
εφόρου κοιμητηρίου και με ευθύνη των οδηγών των τροχοφόρων για την αποκατάσταση
κάθε ζημιάς που πιθανόν θα προκληθεί από τους οδηγούς των τροχοφόρων ή άλλων
μεταφορικών μέσων.
5. Απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή στο κοιμητήριο σε εργαζόμενους και μη, κατά τις
ώρες που είναι κλειστό.
ΑΡΘΡΟ 15
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1) Δημιουργείται πλήρης μηχανοργάνωση για όλα τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση και
τη διαχείριση κοιμητηρίου.
2) Επικουρικά, για τη διοίκηση και διαχείριση του κοιμητηρίου τηρούνται τα παρακάτω
βιβλία με ευθύνη του εφόρου του κοιμητηρίου (αρ.7 παρ.1 Β.Δ.542/61 ΦΕΚ 136/Α).
i) Σχεδιάγραμμα του κοιμητηρίου
ii) Βιβλίο ενεργούμενων ενταφιασμών και παρατάσεων.
iii) Βιβλίο ενεργούμενων ανακομιδών και παρατάσεων.
iv) Βιβλίο φυλασσομένων στο οστεοφυλάκιο και οστεοθυρίδων
v) Βιβλίο οικογενειακών τάφων
Τα προαναφερόμενα βιβλία θεωρούνται από το Δήμαρχο.
Η τήρηση, φύλαξη και παρακολούθηση των βιβλίων και του μηχανογραφημένου
συστήματος θα γίνεται από το τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
Το προσωπικό που ασχολείται με την εποπτεία και διαχείριση του κοιμητηρίου ανήκει
διοικητικά στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών - τμήμα Εσόδων και Περιουσίας και
αποτελείται από τον έφορο που ορίζεται με απόφαση Δημάρχου και τους διοικητικούς
υπαλλήλους.
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 το κοιμητήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1140/1972. Τα
συνεργεία αυτά έχουν στην ευθύνη τους τις ταφές και εκταφές, καθαριότητα, συντήρηση και
λοιπές εργασίες εντός του κοιμητηρίου και διοικητικά υπάγονται στην Διεύθυνση
Περιβάλλοντος.
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2. Το προσωπικό του κοιμητηρίου, εφόσον υφίσταται είναι καταρχήν και κυρίως υπεύθυνο
για την εφαρμογή των οικείων διατάξεων του παρόντος ως και το λοιπό τακτικό υπαλληλικό
προσωπικό του Δήμου. Επίσης ορίζεται ένας υπεύθυνος του κοιμητηρίου ο οποίος έχει
στην αρμοδιότητα του, εκτός των άλλων, το κλείσιμο και άνοιγμα της πόρτας κάθε πρωί και
απόγευμα.
3. Η φροντίδα του πρασίνου, η κοπή χόρτων, περιποίηση δέντρων και γενικά όλες οι
εργασίες για την ευπρέπεια και τον καλλωπισμό του χώρου, όπως επίσης και η καθαριότητα
αυτού, πραγματοποιούνται από τους εργάτες καθαριότητας του κοιμητηρίου εφόσον
υφίστανται και σε περίπτωση μη ύπαρξής αυτών από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος.
ΑΡΘΡΟ 17
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1. Τα τέλη και δικαιώματα χρήσης του Δημοτικού Κοιμητηρίου ρυθμίζονται με το Ν.
3463/2006, των διατάξεων του άρθρου 19 του από 24/9/1958 Β./Δ/τος «περί
κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο Νόμου περί εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων » και τις
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Η βεβαίωση και είσπραξή τους γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου κατά τις
ισχύουσες διατάξεις.
3. Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου για την είσπραξη τελών και δικαιωμάτων είναι η Δ/νση
Οικονομικών Υπηρεσιών.
4. Τα τέλη μπορεί να καταβάλλονται από συγγενή ή υπάλληλο του ορισμένου γραφείου
τελετών και η άδεια ταφής να παραδίδεται σε συγγενή ή στο ορισμένο γραφείο τελετών.
5. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζονται τα κατά περίπτωση τέλη –
δικαιώματα χρήσης του κοιμητηριού Δήμου Ηρακλείου Αττικής, τα οποία ενδεικτικά έχουν
ως εξής:
5α) Τέλος χρήσης τάφων τριετούς χρήσης.
5β) Τέλος για καθαριότητα τάφου τριετούς χρήσης.
5γ) Τέλος παράτασης χρόνου ταφής.
5δ) Tέλος εκταφής.
5ε) Τέλος φύλαξης οστών στο οστεοφυλάκιο (ετήσιο).
5στ) Τέλος φύλαξης οστών σε οστεοθυρίδα (ετήσιο).
5ζ) Τέλος ταφής σε οικογενειακό τάφο.
5η) Τέλος ετήσιας διάρκειας για τους κατόχους οικογενειακών τάφων, για τη
5θ) Φύλαξη, καθαριότητα, ύδρευση και συντήρηση του χώρου.
5ι) a) Δικαιώματα Ιεροπραξιών – Μνημόσυνα *
β) Δικαιώματα Ιεροπραξιών – Νεκρώσιμης Ακολουθίας. *
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*(Τα ανωτέρω δικαιώματα αφορούν στην κάλυψη μέρους του κόστους για την καθαριότητα
και λοιπών δαπανών που προκύπτουν από την τέλεση των ως άνω Ιεροπραξιών εντός του
Ιερού Ναού).
6.Απαλλάσσονται από τα τέλη της αρχικής τριετούς παραχώρησης τάφων και της εκταφής:
6α) Οι οπλίτες του στρατού, του ναυτικού, της αεροπορίας και των σωμάτων ασφαλείας,
εφόσον απεβίωσαν σε εντεταλμένη υπηρεσία.
6β) Οι άποροι, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθεί πιστοποιητικό απορίας από την
αρμόδια Υπηρεσία Πρόνοιας και εντολή του Δημάρχου ή του Αντιδημάρχου που εποπτεύει
τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 18
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο του κοιμητηρίου με ζώα.
2. Δεν επιτρέπεται η επαιτεία, η εγκατάσταση μικροπωλητών χωρίς άδεια και η πώληση
κεριών στο χώρο ή στην είσοδο του κοιμητηρίου.
3. Κάθε επισκέπτης οφείλει να δείχνει τον απαιτούμενο σεβασμό και την ευκοσμία.
4. Απαγορεύεται κάθε κατασκευή (βρύση, παγκάκια..), η φύτευση δένδρων σε κοινόχρηστο
χώρο του κοιμητηρίου, διαφορετικά θα απομακρύνεται από τους συγγενείς με ευθύνη του
κατασκευαστή ή από το Δήμο και το κόστος θα καταλογίζεται στο συγγενή του.
5. Οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται επί των τάφων και τα υλικά από τα οποία αποτελούνται
τα μνημεία, μετά την εκταφή παραμένουν στο κοιμητήριο, θεωρούνται περιουσία του και
απαγορεύεται να μεταφερθούν από αυτό. Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί
να επιτρέψει την εκποίησή τους σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι σχετικές
διατάξεις του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων.
6. Οι σκελετοί των στεφάνων και των σταυρών που κατατίθενται κατά την τελετή της κηδείας
περιέρχονται στο Δήμο.
7.Τα υπολείμματα που δημιουργούνται μετά από το άναμμα των κεριών στην εκκλησία του
κοιμητηρίου περιέρχονται στο Δήμο.
ΑΡΘΡΟ 19
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
1. Κάθε διάταξη αντίθετη με τον παρόντα κανονισμό καταργείται.

2. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από απόφασή του μπορεί να συμπληρώνει, να τροποποιεί
και να αναπροσαρμόζει άρθρα του παρόντος κανονισμού, όπως επίσης και να αποφασίζει
για όποιο θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισμό.
3. Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας του Κοιμητηρίου καθορίζονται με αποφάσεις Δημοτικού
Συμβουλίου.
4. Όλα τα αιρετά και υπηρεσιακά όργανα του Δήμου υποχρεούνται να εφαρμόζουν πιστά
τον παρόντα κανονισμό αφού η μη τήρηση του αποτελεί παράβαση καθήκοντος.
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ΑΡΘΡΟ 20
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει μετά την ψήφιση – έγκρισή του από το Δημοτικό
Συμβούλιο και παύει να ισχύει ο προηγούμενος.
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