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Άρθρο 1ο 
Νομικό πλαίσιο 

 

 Η λειτουργία του Κοιμητηρίου του Συνδέσμου ∆ήμων ∆υτικής Θεσσαλονίκης 

διέπεται από τις διατάξεις: 
 

  Α. Του Ν.∆/τος της 28ης Μαρτίου 1834. 

  Β. Του Α.Ν. 445/1968. 

  Γ. Του Α.Ν. 582/1968. 

  ∆. Του άρθρου 970 του Αστικού Κώδικα. 

  Ε. Του Α.Ν. 2200/1940 «περί Ιερών Ναών και Εφημεριών». 

ΣΤ. Του Ν. 547/1977 «περί διοικήσεως και διαχείρισης των µη Ενοριακών  

Ναών των Κοιμητηρίων» (ΦΕΚ 56/Α/1977) 

Ζ. Του Π.∆. 210/1975 

Η. Του Ν.3463/2006  «Κώδικας περί ∆ήμων και Κοινοτήτων». 

  Θ. Της σχετικής περί εσόδων Ο.Τ.Α. νομοθεσίας. 
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  Ι. Της εκάστοτε ισχύουσας περί δημοτικών κοιμητηρίων νομοθεσίας. 

  ΙΑ. Της συστατικής πράξης του Συνδέσμου όπως ισχύει σήμερα. 
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Άρθρο 2ο 
 

Κοιμητήρια – χώρος εκτός συναλλαγής 
 

1. Το Κοιμητήριο, οι τάφοι και τα μνημεία χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός 

συναλλαγής (άρθρο 3 παρ. 1 του Α.Ν. 582/68 και 966 ΑΚ).  

2. Σύμφωνα με το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα μπορεί να αποκτηθεί 

ιδιωτικό δικαίωμα ιδιαίτερο (ειδικό δικαίωμα) σε ορισμένο χώρο ταφής (σύσταση 

οικογενειακού τάφου).  Ο χώρος επί του οποίου παραχωρείται δικαίωμα χρήσεως, 

δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του προσώπου προς το οποίο γίνεται η 

παραχώρηση και δεν είναι επιδεικτικός οποιασδήποτε μεταβιβάσεως προς τρίτους με 

πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου. Ομοίως, το δικαίωμα χρήσης του χώρου ταφής είναι 

επίσης αμεταβίβαστο.  

 

 3. Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής από τον Πρόεδρο του 

Συνδέσμου (με τη μορφή του οικογενειακού τάφου) αποτελεί διοικητικής φύσης 

παραχώρηση της χρήσης δημοτικού πράγματος και συνιστά εκτελεστή διοικητική 

πράξη (άρθρο 3 παρ. 1 του Α.Ν. 582/68). 

 

 

Άρθρο 3ο 
 

∆ικαίωμα ενταφιασμού 
 

1. Το Κοιμητήριο ανήκει κατά κυριότητα στο Σύνδεσμο ∆ήμων ∆υτικής 

Θεσσαλονίκης  που αποτελείται ειδικότερα από  τους δήμους Θεσσαλονίκης  , 

Κορδελιού - Ευόσμου, Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Νεάπολης - Συκεών  και  Παύλου 

Μελά. Ο Σύνδεσμος ∆ήμων ∆υτικής Θεσσαλονίκης είναι ο φορέας διοίκησης και 

διαχείρισής των κοιμητηρίων και  η περιουσία τους  ̟παραµένει στην κυριότητα του.  

 

 2. Στο Κοιμητήριο δικαιούνται να ενταφιασθούν όλοι οι κάτοικοι (όχι 

απαραίτητα δημότες) των αναφερθέντων στην προηγούμενη παράγραφο δήμων, 

ανεξάρτητα του θρησκεύματος ή της εθνικότητάς τους (άρθρο 6 παρ. 1 του Α.Ν. 

582/1968). 
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Άρθρο 4ο 
Χώροι ενταφιασμού 

 

         1.  Οι χώροι ενταφιασμού  καθορίζονται στο διάγραμμα του παραρτήματος Ι 

του παρόντος. 

         2.     Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου,  καθορίζονται 

και οριοθετούνται σαφώς, οι  θέσεις ενταφιασμού  στο Κοιμητήριο, οι οποίες είναι    οι 

παρακάτω: 

 Κοινές  θέσεις  τριετούς  ταφής   

 Εξαιρετικές θέσεις τριετούς ταφής  στο Τ26 

 Θέσεις  βρεφών στο Τ25 

 Θέσεις θανόντων από λοιμώδη νοσήματα του ∆ιεθνή 

Υγειονομικού Κανονισμού σε τμήμα του Τ24 

 Ειδικές θέσεις ανθρωπίνων μελών από νοσοκομεία σε τμήμα του 

Τ24 

 Θέσεις  ιερέων της Μητρόπολης Νεάπολης στο Τ4 

 Οικογενειακοί τάφοι μονής θέσης στο  Τ17 

 Οικογενειακοί τάφοι διπλής θέσης στο Τ11 
 

2. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου μπορεί να επέρχεται 

τροποποίηση στον χαρακτηρισμό των υφισταμένων θέσεων ενταφιασμού, όταν αυτό 

κρίνεται αναγκαίο. Επίσης με απόφαση του ιδίου οργάνου ενσωματώνονται και 

χαρακτηρίζονται νέες θέσεις, από την επέκταση του Κοιμητηρίου. 

3.    Απαγορεύεται ο ενταφιασμός σε χώρο άλλο, πλην των συγκεκριμένων και 

σαφώς οριοθετημένων θέσεων ενταφιασμού. 

 

 

Άρθρο 5ο 
∆ιαδικασία ενταφιασμού 

 

1.   Ο ενταφιασμός των νεκρών γίνεται μόνο μετά την πάροδο τουλάχιστον  

δώδεκα (12) ωρών από τον νόμιμα βεβαιωθέντα θάνατο και σε περιπτώσεις 

νεκροτομής, αμέσως μετά από αυτήν, σύμφωνα με τα στοιχεία ταφής που αναφέρει η 
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ληξιαρχική πράξη θανάτου, η οποία πρέπει να προσκομίζεται για έλεγχο τουλάχιστον 

μία (1) ώρα πριν την ταφή. 

2.    Η τριετής παραμονή   της  σορού  στον τάφο  είναι   υποχρεωτική.  Μετά 

την  πάροδο της τριετίας διενεργείται ανακομιδή. 

 3.    Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου με κάλυμμα από γυαλί, ή άλλη 

παρόμοια ανθεκτική ύλη, εκτός αν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του φέρετρου, το 

οποίο θάβεται μαζί με το νεκρό (άρθρο 4 του Α.Ν. 445/1968). Σε περίπτωση κατά την 

οποία ο νεκρός βρίσκεται σε φέρετρο εξωτερικού, που δεν πληροί τις προδιαγραφές 

του νόμου και του παρόντος κανονισμού, υποχρεούνται οι κληρονόμοι  του  να το 

αντικαταστήσουν συμμορφούμενοι με τον κανονισμό.   

 4.  Ο ενταφιασμός όσων έχουν αποβιώσει από λοιμώδες νόσημα  που 

υπάγεται στον ∆ιεθνή Υγειονομικό Κανονισμό, γίνεται σε ιδιαίτερο ταφικό τμήμα  και   

η ανακομιδή διενεργείται μετά την πάροδο δέκα (10) ετών (άρθρο 3 του Π.∆. 

210/1975). Στις περιπτώσεις αυτές το φέρετρο δεν θα ανοίγεται. 

5.    Βρέφη  μέχρι δύο (2)  μηνών  ενταφιάζονται  δωρεάν  στο  ειδικό  ταφικό 

τμήμα βρεφών. Για βρέφη άνω των δύο (2) μηνών καταβάλλεται δικαίωμα που 

ορίζεται με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. 

          6.  Οι άποροι  ενταφιάζονται δωρεάν  στις  κοινές  θέσεις ενταφιασμού,      μετά 

από προσκόμιση πιστοποιητικού απορίας  για τη παραχώρηση δωρεάν χώρου 

ταφής, που εκδίδεται κάθε φορά από την ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και 

∆ημόσιας Υγείας Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής του ∆ήμου Θεσσαλονίκης, ή την 

εκάστοτε αρμόδια δημόσια αρχή . 

          7.   Όμοια ο ενταφιασμός των νεκρών που διαμετακομίζονται από τα  

εργαστήρια των ιατρικών σχολών των Α.Ε.Ι. και των αποβιωσάντων σε δημόσια ή 

ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, εφόσον ήταν ανασφάλιστοι και κατέστη ανέφικτη η  

ανεύρεση από τα ιδρύματα αυτά των συγγενών των νεκρών, ενεργείται δωρεάν. 

  

Άρθρο 6ο 
Παραχώρηση τάφου τιμής ένεκεν 

 

 1.    Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου παραχωρούνται δωρεάν τάφοι 

τριετούς ταφής, τιμής ένεκεν, για την ταφή ατόμων που με την εθνική και κοινωνική 

τους δράση προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες στο έθνος ή στην τοπική κοινωνία. 
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 2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για όσους ευεργέτησαν ή κληροδότησαν τον 

Σύνδεσμο, για τους εργαζομένους του Συνδέσμου ∆ήμων ∆υτικής Θεσσαλονίκης και 

για τους κληρωτούς που απεβίωσαν κατά την διάρκεια της στρατιωτικής τους 

θητείας. 

 3. Οι τάφοι αυτοί παραχωρούνται για την ταφή και μόνο των τιμώμενων 

προσώπων. 

 

 

Άρθρο 7ο 
Παράταση χρόνου παραμονής 

 

 1. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να χορηγεί παράταση του 

χρόνου παραμονής των ενταφιασμένων στο Κοιμητήριο, πέραν της υποχρεωτικής 

τριετούς ταφής. Ο χρόνος παράτασης και το ετήσιο τίμημα καθορίζονται με απόφαση 

του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και είναι συνάρτηση του αριθμού των διαθέσιμων κενών 

τάφων του Κοιμητηρίου, έτσι ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα για τον 

απρόσκοπτο ενταφιασμό των νεκρών.  

2.   Η παράταση του χρόνου παραμονής  χορηγείται έπειτα από αίτηση των 

συγγενών και μπορεί να είναι είτε μηνιαία ή πολλαπλάσια αυτής, είτε ετήσια ή και για 

περισσότερα χρόνια με την εφάπαξ καταβολή του δικαιώματος. 

 3. Αν δεν ζητήθηκε παράταση του  χρόνου παραμονής  και για οιονδήποτε 

λόγο δεν διενεργήθηκε ανακομιδή του νεκρού, ο συγγενής αφού καταβάλει το 

αναλογούν δικαίωμα για την μέχρι τότε παραμονή, μπορεί να ζητήσει την επιπλέον 

παραμονή του νεκρού. 

 4. Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 5 το τίμημα της παράτασης 

του  χρόνου παραμονής  δεν εισπράττεται. 

 5. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται δωρεάν 

παράταση του  χρόνου  παραμονής, πέραν της υποχρεωτικής τριετούς ταφής, μέχρι 

και τρία έτη τιμής ένεκεν, για τις περιπτώσεις του άρθρου 6 του παρόντος 

κανονισμού. 

 6. Όσοι συγγενείς ενταφιασμένων σύμφωνα με το άρθρο 17 επιθυμούν τη 

διατήρηση των νεκρών και πέραν της τριετίας, πρέπει να καταβάλλουν το δικαίωμα 

παράτασης. Οι ρυθμίσεις που αφορούν στον χρόνο παραμονής στους τάφους 

τριετούς ταφής ισχύουν και για τους μη δικαιούχους ενταφιασμένους σε οικογενειακό 
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τάφο. Το δικαίωμα το οποίο καταβάλλεται είναι αντίστοιχο αυτού της παράτασης του  

χρόνου  παραμονής στις εξαιρετικές θέσεις τριετούς ταφής. Για τη ρύθμιση αυτή 

απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση του δικαιούχου, σύμφωνα με το άρθρο 17 . 

 

 

Άρθρο 8ο
 

Ανακομιδή οστών  
 

 1. Η ανακομιδή των οστών όσων έχουν ενταφιαστεί στο κοιμητήριο του 

Συνδέσμου σε τάφους τριετούς ταφής, καθώς και όσων έχουν ενταφιασθεί σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 17  του παρόντος, ενεργείται μετά την πάροδο τριών 

χρόνων από την ταφή τους. Οι συγγενείς των νεκρών υποχρεούνται πριν τη λήξη της 

υποχρεωτικής τριετούς ταφής ή του χρόνου παράτασης που έχουν λάβει, να 

επικοινωνήσουν με το Κοιμητήριο για να δηλώσουν την επιθυμία τους σχετικά με το 

νεκρό τους. 

 2. Η ανακομιδή των οστών όσων έχουν αποβιώσει  από λοιμώδες νόσημα  

που υπάγεται στον ∆ιεθνή Υγειονομικό Κανονισμό, γίνεται μετά την παρέλευση 

δεκαετίας. 

 3. Η ανακομιδή, ή μεταφορά των νεκρών για τη διενέργεια αυτοψίας ή για 

οιονδήποτε άλλο λόγο, πριν τη λήξη της τριετίας ενεργείται μόνο μετά από σχετική 

έγγραφη άδεια Εισαγγελέα. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται το δικαίωμα για 

την ανακομιδή και τον εκ νέου ενταφιασμό  της σορού. 

 4. Κάθε ανακομιδή ενεργείται μετά από σχετική αίτηση του αρμόδιου κατά 

σειρά συγγενή σύμφωνα με το νόμο  και γίνεται παρουσία αυτού και όσων συγγενών 

και φίλων επιθυμούν να παραστούν.  

 5. Όσοι δεν επιθυμούν να παρίστανται στις ανακομιδές των συγγενών τους, το 

δηλώνουν εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία του Κοιμητηρίου, οπότε η ανακομιδή 

διενεργείται χωρίς την παρουσία τους.  

          6. Η ανακομιδή διενεργείται με σκαπτικό μηχάνημα μέχρι την εμφάνιση του 

επάνω μέρους του φέρετρου και στη συνέχεια χειρονακτικά. 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 Κοιμητήριο. 
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 7. Εάν κατά τη διενέργεια της ανακομιδής διαπιστωθεί ότι δεν έχει επέλθει 

πλήρης αποστέωση, τότε σταματά η διαδικασία ανακομιδής και η σορός παραμένει 

ενταφιασμένη στο ίδιο σημείο ατελώς για ένα επιπλέον χρόνο. Η ίδια διαδικασία 

ακολουθείται έκτοτε στην επέτειο κάθε έτους, μέχρι την οριστική και πλήρη 

αποστέωση της σορού. 

 8. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις ανακομιδές στους οικογενειακούς τάφους. 

 9.  Για   την  ανακομιδή  των   οστών   των   νεκρών  που  έχουν    ενταφιασθεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17  του παρόντος, για μια τριετία σε 

οικογενειακούς τάφους, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον ενός από τους 

δικαιούχους του τάφου, οι οποίοι υποχρεούνται να προχωρήσουν σε ανακομιδή μετά 

την συμπλήρωση τριετίας, χωρίς να προηγηθεί ειδοποίηση. Σε περίπτωση άρνησης 

των συγγενών των ως άνω νεκρών να προβούν σε ανακομιδή, αρκεί για την 

πραγματοποίησή της και η παρουσία ενός μόνο προσώπου από εκείνα που 

αναφέρονται στο άρθρο 16 του παρόντος. Αν μετά την συμπλήρωση τριετίας από την 

ταφή δεν πραγματοποιηθεί η ανακομιδή των παραπάνω νεκρών, τόσο ο αρχικός 

δικαιούχος του τάφου, όσο και οι συγγενείς του νεκρού, υποχρεούνται αλληλέγγυα 

στην καταβολή του προβλεπομένου δικαιώματος. Σε περίπτωση μη εξόφλησης της 

οφειλής αυτής δεν επιτρέπεται η χρήση του τάφου. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται 

η ανακομιδή οστών των ενταφιαζόμενων στους οικογενειακούς τάφους χωρίς την 

παρουσία των δικαιούχων των τάφων αυτών. 

 10. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες  μετά την πάροδο δύο (2) μηνών, από τη 

λήξη της υποχρεωτικής τριετούς ταφής, ή τη λήξη της όποιας νόμιμα χορηγηθείσας  

παράτασης της παραμονής των νεκρών, δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τους 

συγγενείς των  νεκρών για τις ανακομιδές,  η Υπηρεσία θα προχωρεί αυτεπάγγελτα,   

σε αναγκαστικές ανακομιδές, χωρίς την παρουσία συγγενών και τα οστά θα 

τοποθετούνται  στο  χωνευτήρι. Η γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής 

Εξυπηρέτησης, ή του εκάστοτε αρμοδίου τμήματος,  θα συντάσσει κάθε φορά, 

κατάλογο  αναγκαστικών  ανακομιδών, ο οποίος θα εγκρίνεται από την Εκτελεστική 

Επιτροπή του Συνδέσμου ∆ήμων ∆υτικής Θεσσαλονίκης και θα τοιχοκολλείται στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Συνδέσμου και σε εμφανές σημείο του κοιμητηρίου 

τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την τέλεσή τους.  
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Άρθρο 9ο 
Μεταφορά οστών 

 

1. Η μεταφορά των οστών μετά την ανακομιδή, ενεργείται σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία περί δημόσιας υγείας. 

2. ∆εν επιτρέπεται η μεταφορά οστών σε άλλο Κοιμητήριο όσων έχουν 

αποβιώσει από λοιμώδες νόσημα. 

3.  Για τη μεταφορά οστών εκτός του Κοιμητηρίου με σκοπό τη φύλαξη αυτών 

σε άλλο Κοιμητήριο, απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης στην Υπηρεσία από τους 

συγγενείς των νεκρών , η προσκόμιση με δική τους μέριμνα, βεβαίωσης αποδοχής 

των οστών, από τον φορέα διαχείρισης του Κοιμητηρίου υποδοχής, η προσκόμιση 

κατάλληλου στεγανού κιβωτίου για την τοποθέτηση των οστών, αφού προηγηθεί 

απολύμανση αυτών σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις .  

4. Με απόφαση του Προέδρου του Συνδέσμου ∆ήμων ∆υτικής Θεσσαλονίκης, 

μπορεί  να παραχωρούνται για ερευνητικούς, ή σπουδαστικούς σκοπούς, οστά, από 

σορούς των περιπτώσεων της παραγράφου 7 του άρθρου 5 ,  αφού προηγηθεί 

απολύμανση αυτών σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις . 

5. Από το Κοιμητήριο μπορούν να εξέλθουν οστά με εντολή Εισαγγελέα . 

 

 

Άρθρο 10ο 
Οστεοφυλάκιο - οστεοθήκες οικογενειακών τάφων 

 

1. Για τη φύλαξη των οστών  υπάρχει στο Κοιμητήριο ειδικό για το σκοπό αυτό 

κτίριο χαρακτηριζόμενο ως Οστεοφυλάκιο. 

2. Η φύλαξη  οστών, ή ανθρώπινης τέφρας, ενεργείται μετά από αίτηση των 

ενδιαφερομένων συγγενών. Τα προς φύλαξη οστά, πρέπει να είναι  τοποθετημένα 

εντός κιβωτίων  συγκεκριμένου  τύπου,  που υποδεικνύεται από την Υπηρεσία. Με  

επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας και μετά την καταβολή του αναλογούντος 

δικαιώματος, αυτά  τοποθετούνται  στο  Οστεοφυλάκιο στις συγκεκριμένες θέσεις 

που έχουν παραχωρηθεί.  

3. Τα κιβώτια εντός των οποίων τοποθετούνται τα οστά είναι ομοιόμορφα με 

συγκεκριμένο χρωματισμό και διαστάσεις. Στην εξωτερική πλευρά φέρουν το 

ονοματεπώνυμο του νεκρού και τον αριθμό του κιβωτίου που δίνεται από την 
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υπηρεσία. Η  Υπηρεσία διαθέτει έναντι του προβλεπόμενου δικαιώματος, κιβώτια 

τοποθέτησης οστών, χωρίς ωστόσο να είναι υποχρεωτική η προμήθεια αυτών. Οι 

συγγενείς μπορούν να προσκομίσουν δικά τους κιβώτια, με την προϋπόθεση αυτά να 

είναι πανομοιότυπα με τα υφιστάμενα στο Οστεοφυλάκιο και το δείγμα που 

υποδεικνύεται το οποίο διατηρείται στην γραμματεία του Κοιμητηρίου . 

Απαγορεύεται η τοποθέτηση των οστών σε κιβώτια που δεν πληρούν τις 

ανωτέρω προϋποθέσεις. 

4. Τα κιβώτια και οι θέσεις των ραφιών επί των οποίων τοποθετούνται είναι 

αριθμημένα. ∆εν επιτρέπεται η αλλαγή των θέσεων των κιβωτίων με πρωτοβουλία 

των συγγενών. 

5. Το Οστεοφυλάκιο είναι ανοικτό κατά τις ώρες λειτουργίας του Κοιμητηρίου. 

6. Στο Οστεοφυλάκιο του Κοιμητηρίου μπορούν να τοποθετηθούν και οστά, τα 

οποία φυλάγονταν σε άλλα κοιμητήρια, αφού ακολουθηθεί η διαδικασία και 

εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις των παραγράφων  2 και 3 του παρόντος άρθρου. 

 7. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, έχουν παρέλθει τρείς (3) μήνες, από τη 

λήξη του νόμιμα χορηγηθέντος χρόνου παραμονής των οστών και δεν εκδηλωθεί 

ενδιαφέρον από τους συγγενείς,  η Υπηρεσία θα προχωρεί αυτεπάγγελτα,  στην 

απομάκρυνσή τους  από το Οστεοφυλάκιο και την εναπόθεσή τους εντός του 

χωνευτηρίου.  

 8. Ο χρόνος παραμονής στο Οστεοφυλάκιο, ενδεχόμενες αλλαγές στην 

διάταξη των θέσεων, οι προδιαγραφές των κιβωτίων, καθώς και οτιδήποτε άλλο, 

σχετικό με το οστεοφυλάκιο, καθορίζονται με αποφάσεις των οργάνων ∆ιοίκησης του 

Συνδέσμου. 

          9. Για την φύλαξη οστών μη δικαιούχων, σε οστεοθήκες οικογενειακών τάφων, 

απαιτείται η συναίνεση των δικαιούχων και η καταβολή του εκάστοτε προβλεπόμενου 

τέλους .  

 

 

Άρθρο 11ο 
Πολυετείς οστεοθήκες 

 

1. Στο Κοιμητήριο υπάρχουν  πολυετείς οστεοθήκες, οι οποίες διατίθενται  

στους ενδιαφερομένους, έναντι τιμήματος που καθορίζεται με απόφαση του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.  
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 2. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης πολυετούς οστεοθήκης ενεργείται 

μετά από αίτηση στο όνομα του ενδιαφερόμενου και θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί 

μετά την υπογραφή της παραχωρητηρίου πράξης, που συντάσσεται σύμφωνα με το 

υπόδειγμα του παραρτήματος  ΙΙΙ.  

3. Σε κάθε οστεοθήκη τοποθετούνται τα οστά του νεκρού, που εγγράφως έχει 

δηλώσει σε αίτησή του ο δικαιούχος.  

4. Αν κατά τη διάρκεια της χρήσης ο δικαιούχος επιθυμεί την τοποθέτηση 

οστών άλλου νεκρού, διαφορετικού αυτού που δηλώθηκε αρχικά, οφείλει να το 

δηλώσει εγγράφως στην υπηρεσία του Κοιμητηρίου. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να το 

ασκήσει μόνον ο ίδιος και δεν κληρονομείται.  

5. Μετά το πέρας του χρόνου παραχώρησης ή την έγγραφη άρνηση να 

χρησιμοποιηθεί το δικαίωμα χρήσης της οστεοθήκης, αυτό επανέρχεται στο 

Σύνδεσμο χωρίς καμία άλλη διαδικασία. 

6. Το δικαίωμα χρήσης μπορεί να ανανεωθεί με τους όρους και προϋποθέσεις, 

που θα ισχύουν τη χρονική περίοδο της ανανέωσης. Αυτή μπορεί να ζητηθεί 

εγγράφως ένα εξάμηνο πριν τη λήξη της αρχικής σύμβασης. 

 7. Το δικαίωμα χρήσης της οστεοθήκης χάνεται σε περίπτωση κατάργησης ή 

παύσης της λειτουργίας του Κοιμητηρίου και δεν υποχρεούται ο Σύνδεσμος να 

παραχωρήσει οστεοθήκη σε άλλο Κοιμητήριο χωρίς την καταβολή του υπό του 

κανονισμού καθορισμένου δικαιώματος. 

 

 

Άρθρο 12ο 
Χωνευτήρια 

 

1. Στο κοιμητήριο υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι μέσα στο έδαφος για 

την τοποθέτηση οστών (χωνευτήρια).  

2. Η τοποθέτηση των οστών στο χωνευτήρι ενεργείται, είτε μετά από αίτηση 

των συγγενών, είτε αυτεπάγγελτα κατά περίπτωση.  

3. Στα χωνευτήρια του Κοιμητηρίου, μπορούν να τοποθετηθούν και οστά  τα 

οποία φυλάγονταν σε άλλα Κοιμητήρια, μετά από την έγκριση σχετικών αιτημάτων 

από την Υπηρεσία.  

 4. Κάθε χωνευτήρι που πληρούται παραμένει ως έχει και χαρακτηρίζεται ως 

χώρος πρασίνου. 
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Άρθρο 13ο 
Νεκροστάσια 

 

1. Στο Κοιμητήριο υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι, στεγασμένοι χώροι, για 

ολιγόωρη παραμονή νεκρών, πριν την τέλεση της τελετής της ταφής, 

χαρακτηριζόμενοι ως Νεκροστάσια . Η παραμονή στα Νεκροστάσια δεν μπορεί να 

υπερβεί τις δώδεκα (12) ώρες. 

2. Για την εναπόθεση νεκρών στα Νεκροστάσια, απαιτείται προηγούμενα η 

προσκόμιση πιστοποιητικού θανάτου. 

3. Λοιπά θέματα που αφορούν στη λειτουργία των Νεκροστασίων θα 

ρυθμίζονται κατά περίπτωση με αποφάσεις της ∆ιοίκησης του Συνδέσμου, ή  οδηγίες 

από τους αρμόδιους εκπροσώπους της Υπηρεσίας. 

 

 

Άρθρο 14ο 
Ψυκτικοί νεκροθάλαμοι 

 

1. Στο Κοιμητήριο υπάρχουν  ψυκτικοί θάλαμοι για την παραμονή νεκρών. 

2. Για την τοποθέτηση νεκρών εντός των ψυκτικών θαλάμων απαιτείται 

προηγούμενα η προσκόμιση πιστοποιητικού θανάτου. 

3. Λοιπά θέματα που αφορούν στη λειτουργία των ψυκτικών θαλάμων θα 

ρυθμίζονται κατά περίπτωση με αποφάσεις της ∆ιοίκησης του Συνδέσμου, ή  οδηγίες 

από τους αρμόδιους εκπροσώπους της Υπηρεσίας. 

 

 

 

Άρθρο 15ο 
Οικογενειακοί τάφοι 

 

 1. Με απόφαση του Προέδρου του Συνδέσμου ∆ήμων ∆υτικής Θεσσαλονίκης, 

παρέχεται δικαίωμα χρήσης, για τη σύσταση  οικογενειακού τάφου, μετά την 

καταβολή του ορισθέντος από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού. 
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 2. Οι οικογενειακοί τάφοι συστήνονται σε συγκεκριμένα σημεία του 

Κοιμητηρίου, που ορίζονται με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.  

     ∆εν είναι δυνατή η μετατροπή τάφου τριετούς ταφής σε οικογενειακό. 

 3. Υπάρχουν οι οικογενειακοί τάφοι με δύο θέσεις ταφής και ενδιάμεσα 

οστεοθήκη, συνολικού μήκους 2,75 μ. και πλάτους 2,75 μ. (βρίσκονται στο ταφικό 

τμήμα Τ11) και οι οικογενειακοί τάφοι μονής θέσης με μια θέση ταφής και οστεοθήκη, 

συνολικού μήκους 3 μ. και πλάτους 1,2 μ. (βρίσκονται στο ταφικό τμήμα Τ17). 

 4. Η σύσταση του οικογενειακού τάφου ενεργείται μετά από αίτηση στο όνομα 

του ενδιαφερόμενου και θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί μετά την υπογραφή της 

παραχωρητηρίου πράξης, που συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

παραρτήματος ΙΙ, καθώς και της προσκόμισης πιστοποιητικού πλησιέστερων 

συγγενών. 

5. Απαγορεύεται η καταχώρηση οικογενειακού τάφου σε δύο ή και 

περισσότερα πρόσωπα.  

  

6. Στο δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου δεν περιλαμβάνονται η άδεια 

οικοδόμησης, η οικοδόμηση, τυχόν μαρμάρινες κατασκευές, πλαίσια, και οτιδήποτε 

άλλη εργασία απαιτείται για την υποδοχή νεκρού. Οι εργασίες αυτές βαρύνουν τον 

δικαιούχο του οικογενειακού τάφου, ο οποίος τις εκτελεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 19 του παρόντος κανονισμού και των σχετικών αποφάσεων του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου. 

 

 

Άρθρο 16ο 
∆ικαιούχοι οικογενειακών τάφων 

 

 1. Με την σύσταση του οικογενειακού τάφου, παρέχεται αποκλειστικό 

δικαίωμα ταφής (άρθρο 3 του Π.∆. 210/1975): 

 Του αρχικού δικαιούχου. 

 Των κατ’ ευθείαν γραμμή ανιόντων αυτού (οι γονείς, ο παππούς και η γιαγιά 

κ.λ.π. του δικαιούχου). 

 Των κατ’ ευθείαν γραμμή κατιόντων αυτού, νομίμων, θετών, νομιμοποιηθέντων 

και αναγνωρισθέντων με τους συζύγους και κατιόντες αυτών (τα παιδιά και οι 
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σύζυγοι αυτών, τα εγγόνια και οι σύζυγοι αυτών, τα δισέγγονα και οι σύζυγοι 

αυτών, τα τρισέγγονα και οι σύζυγοι αυτών, κ.λ.π. του αρχικού δικαιούχου). 

 Της συζύγου του αρχικού δικαιούχου. 

 Των κατ’ ευθείαν γραμμή ανιόντων της συζύγου του αρχικού δικαιούχου (οι 

γονείς, ο παππούς και η γιαγιά, κ.λ.π. της συζύγου του αρχικού δικαιούχου). 

 Τα αδέλφια του αρχικού δικαιούχου που δεν έχουν δική τους οικογένεια, εφόσον 

συμφωνεί εγγράφως ο ίδιος και εάν δεν υπάρχει, η σύζυγος και οι κατιόντες 

αυτού. 
 

2. Ο αρχικός δικαιούχος μπορεί να δηλώσει εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία 

του Κοιμητηρίου, ενδεχόμενη άρνησή του για τον ενταφιασμό κάποιου από τα 

πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου. 

3. Μετά την έλλειψη των προσώπων αυτών, ή την έγγραφη άρνηση να 

χρησιμοποιήσουν το δικαίωμα χρήσης του οικογενειακού τάφου και σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στο άρθρο 18, αυτό επανέρχεται στο Σύνδεσμο, ο οποίος το παραχωρεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 

 4. Σύζυγοι διαζευγμένοι και σύζυγοι που έχουν συνάψει νέο γάμο, μετά τη 

λύση λόγω θανάτου του προηγούμενου, δεν έχουν δικαίωμα χρήσης και ταφής στον 

οικογενειακό τάφο. 

 5. Ο βαθμός συγγένειας προς τον αρχικό δικαιούχο αποδεικνύεται με έγγραφο 

δημόσιας αρχής. 

 

 

Άρθρο 17ο 
Κατ’ εξαίρεση αναγνώριση δικαιώματος οικογενειακού τάφου 

 

 1. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του οικογενειακού τάφου για την ταφή 

νεκρών, που δεν προβλέπονται από το άρθρο 16.  

2. Κατ΄ εξαίρεση με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου κατόπιν αιτήσεως 

του δικαιούχου είναι δυνατό να επιτραπεί η αναγνώριση δικαιώματος ταφής σε 

οικογενειακό τάφο και προσώπων που συνδέονται με τον αρχικό δικαιούχο και τη 

σύζυγο αυτού με άλλο βαθμό συγγένειας εξ αίματος ή αγχιστείας, κατόπιν έγγραφης 

συναίνεσης του δικαιούχου του οικογενειακού τάφου και την καταβολή των εκάστοτε 
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οριζομένων τελών, το οποίο ανέρχεται στο μισό του δικαιώματος σύστασης 

οικογενειακού τάφου (άρθρο 3 παρ. 1 του Α.Ν. 582/1968). 

Αν ο αρχικός δικαιούχος απεβίωσε, η έγγραφη συγκατάθεση δίδεται από τη 

σύζυγο και αν δεν υπάρχει από τους κατιόντες αυτού. 

 3. Η παραπάνω κατ’ εξαίρεση αναγνώριση του δικαιώματος ταφής σε 

οικογενειακό τάφο καθορίζεται στις παρακάτω κατηγορίες συγγενών εξ αίματος ή 

αγχιστείας με τον αρχικό δικαιούχο : 

• Στα αδέλφια του αρχικού δικαιούχου και στους συζύγους αυτών. 

• Στα παιδιά αδελφών του αρχικού δικαιούχου και στους συζύγους αυτών. 

• Στα πρώτα εξαδέλφια του αρχικού δικαιούχου και στους συζύγους αυτών. 

• Στα παιδιά εξαδέλφων του αρχικού δικαιούχου και στους συζύγους αυτών. 

• Στα αδέλφια της συζύγου του αρχικού δικαιούχου και στους συζύγους αυτών. 

• Στα παιδιά αδελφών της συζύγου του αρχικού δικαιούχου και στους συζύγους 

αυτών. 
 

 4. Ο βαθμός συγγένειας προς τον αρχικό δικαιούχο αποδεικνύεται σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 16 του παρόντος. 

 5. Σε περίπτωση που έχει αποβιώσει ο αρχικός δικαιούχος του οικογενειακού 

τάφου και οι ανιόντες και κατιόντες αυτού δεν υπάρχουν ή δεν επιθυμούν να κάνουν 

χρήση του Οικογενειακού τάφου, τότε το δικαίωμα δεν μεταβιβάζεται στο πρόσωπο 

υπέρ του οποίου αναγνωρίσθηκε το δικαίωμα χρήσης κατά τις διατάξεις της 

παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, εκτός και αν καταβληθεί το ποσό που 

υπολείπεται για την κάλυψη του τέλους παραχώρησης οικογενειακού τάφου που 

ισχύει κάθε φορά. 

 6. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής 

μπορεί να χορηγηθεί, κατ’ εξαίρεση, οικογενειακός τάφος μονής ή διπλής θέσης σε 

χαμηλότερη της ισχύουσας, κατά το χρόνο παραχώρησης, τιμή και μέχρι του 50% 

της ισχύουσας, εφόσον πρόκειται για άτομα, που με την εθνική και κοινωνική τους 

δράση προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες στο έθνος, ή στην τοπική κοινωνία. 

 7. Τα ανωτέρω και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ισχύουν και για 

όσους ευεργέτησαν, ή κληροδότησαν τον Σύνδεσμο και για τους εργαζομένους του 

Συνδέσμου ∆ήμων ∆υτικής Θεσσαλονίκης. 
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Άρθρο 18ο 
Κληρονόμοι οικογενειακών τάφων 

 

 1. Η χρήση οικογενειακών τάφων, των οποίων εκλείπουν οι δικαιούχοι κατά τα 

άρθρα 16 και 17 και μετά τη λήξη εξαετίας από την τελευταία ταφή σ’ αυτούς, 

περιέρχεται στον Σύνδεσμο, ο οποίος μπορεί να διαθέσει αυτούς σε άλλους 

δικαιούχους. 

 2. Για να διαπιστωθεί η έλλειψη των προσώπων που μπορεί να είναι 

δικαιούχοι οικογενειακών τάφων, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου σε κάθε περίπτωση 

καλεί αυτούς μέσω γενικής πρόσκλησης, η οποία δημοσιεύεται σε τοπικές 

εφημερίδες, έτσι ώστε να προσέλθουν εντός προκαθορισμένης προθεσμίας και να 

αποδείξουν την συγγένεια τους με τον αρχικό δικαιούχο. 

 3. Για να μη διαταραχθεί η διαδοχή των τάφων είναι δυνατό να προτιμούνται οι 

με διαθήκη κληρονόμοι ή πλησιέστεροι συγγενείς των αρχικών δικαιούχων, εφόσον 

μέσα σε διάστημα έξι (6) χρόνων από την τελευταία ταφή ζητήσουν την έκδοση νέου 

παραχωρητηρίου προς αυτούς και καταβάλουν το προβλεπόμενο για την 

παραχώρηση οικογενειακού τάφου ποσό, διαφορετικά εφαρμόζονται οι διατάξεις της 

πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου. 

 4. Η παραχώρηση των τάφων σε πρόσωπα με την διαδικασία της 

προηγούμενης παραγράφου γίνεται με τον όρο να διατηρηθούν οι επιγραφές που 

υπάρχουν πάνω στον τάφο και να διαφυλαχθούν μέσα στον τάφο τα οστά των 

προηγούμενων ενταφιασμένων. 

 5. Για τους δικαιούχους χρήσης οικογενειακού τάφου, οι οποίοι απεβίωσαν 

χωρίς να αφήσουν απογόνους και όσο ζούσαν προσέφεραν αναγνωρισμένες 

υπηρεσίες κοινωφελούς δράσης, ή έχουν κληροδοτήσει υπέρ του Συνδέσμου, το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει για την παραμονή του τάφου 

τιμής ένεκεν, ή για την παραχώρηση αυτού σε συγγενή, ή τρίτο πρόσωπο, το οποίο 

υποδεικνύεται από τον αρχικό δικαιούχο με έγγραφη δήλωσή του και μετά από την 

καταβολή του προβλεπομένου δικαιώματος. 
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Άρθρο 19ο 
Μνημεία 

 

 1. Για την τοποθέτηση μνημείων επί των τάφων πρέπει να προηγηθεί κάθε 

φορά, η παραχώρηση σχετικού δικαιώματος άδειας δραστηριότητας από την 

Υπηρεσία , που  συντελείται  με  την  είσπραξη  του    εκάστοτε  προβλεπόμενου   

τέλους,   αποδεικνυόμενης  διά  του   εκδιδόμενου  σχετικού    διπλοτύπου    

είσπραξης.  Σε περίπτωση τοποθέτησης μνημείων χωρίς προηγούμενη παραχώρηση 

του σχετικού δικαιώματος άδειας δραστηριότητας από την        Υπηρεσία , θα 

επιβάλλεται στον κατασκευαστή πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο    του εκάστοτε 

ισχύοντος τέλους άδειας δραστηριότητας για την τοποθέτηση μνημείων. Σε 

περίπτωση υποτροπής θα του απαγορεύεται η δραστηριοποίησή      στο Κοιμητήριο, 

για χρονικό διάστημα μέχρι τέσσερις (4) μήνες κατά περίπτωση. Τόσο ο 

κατασκευαστής όσο και ο αρμόδιος συγγενής του νεκρού ευθύνονται αλληλέγγυα 

έναντι της Υπηρεσίας. 

 2. Στους τάφους τριετούς ταφής επιτρέπεται η τοποθέτηση μνημείων 

αποτελουμένων από κηροστάτες, κανδηλιέρες, ανθοδοχεία, κ. ά., τα οποία πρέπει να 

είναι  σύμφωνα με τις μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις που περιέχονται στο 

υπόδειγμα της Υπηρεσίας, σχέδιο του οποίου εμπεριέχεται και  στο  ενημερωτικό  

έντυπο  που χορηγείται στους συγγενείς μετά την ταφή. 

 3. Κάθε μνημείο που έχει τοποθετηθεί σε τάφο και δεν πληροί τις 

καθορισμένες προδιαγραφές θα αφαιρείται με ευθύνη αυτού που το τοποθέτησε.      

Αν τούτο δεν γίνει, η Υπηρεσία θα το αφαιρεί αυτεπάγγελτα και το κόστος θα 

καταλογίζεται στους υπόχρεους του νεκρού. Με απόφαση του Προέδρου μπορεί να 

επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο σε βάρος του παραβάτη κατασκευαστή το ύψος του 

οποίου θα καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης. Επίσης μπορεί να 

επιβάλλεται και απαγόρευση δραστηριοποίησής του στο Κοιμητήριο για χρονικό 

διάστημα μέχρι τέσσερις (4) μήνες. Σε περίπτωση υποτροπής το χρονικό διάστημα 

μπορεί να είναι αόριστο. 

 4. Όταν τα μνημεία που βρίσκονται πάνω σε τάφους τριετούς ταφής, ή σε 

οικογενειακούς τάφους υποστούν φθορές που προκαλούνται από υπαιτιότητα της 

υπηρεσίας, αυτές επισκευάζονται, ή τα μνημεία αντικαθίστανται με όμοιες 

κατασκευές, χωρίς καμία επιβάρυνση των συγγενών. 
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 5. ∆εν επιτρέπεται η εισαγωγή στο Κοιμητήριο ακατέργαστων υλικών και η 

επεξεργασία αυτών μέσα στο χώρο. 

 

 

Άρθρο 20ο 
Μνημεία οικογενειακών τάφων 

 

 1. Η εξωτερική μορφή και το μέγεθος των μνημείων πρέπει να συμβιβάζονται 

με τη σοβαρότητα του χώρου και να έχουν την απαιτούμενη πλαστική έκφραση, ενώ 

παράλληλα πρέπει να εναρμονίζονται απόλυτα με την γενικότερη αισθητική εικόνα 

της περιοχής και να την αναδεικνύουν. 

2. Τα μνημεία των οικογενειακών τάφων δεν θα υπερβαίνουν τις διαστάσεις 

της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του παρόντος. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 

ορίζεται στα 2,5 μέτρα. 

3. Κάθε εργασία που εκτελείται εντός του Κοιμητηρίου για την ανέγερση 

μνημείων σε οικογενειακούς τάφους, θα περιορίζεται στην τοποθέτηση και 

συναρμολόγηση κατεργασμένων υλικών του  και πάντοτε μετά την έκδοση της 

σχετικής άδειας οικοδόμησης οικογενειακού τάφου. 

4. Τα μνημεία των οικογενειακών τάφων, των οποίων οι δικαιούχοι έχουν 

εκλείψει, κατεδαφίζονται μόνο έπειτα από γνωμοδότηση της τεχνικής υπηρεσίας του 

Συνδέσμου. Κατ’ εξαίρεση με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, μνημεία 

οικογενειακών τάφων ιδιαίτερης καλλιτεχνικής αξίας και καλαισθησίας, είναι δυνατόν 

να παραμένουν ως έχουν. 

 

Άρθρο 21ο 
Μάρμαρα - τιμαλφή –στεφάνια 

 

 1. Τα μνημεία και οτιδήποτε άλλο έχει τοποθετηθεί επί των τάφων, μετά την 

τέλεση της ανακομιδής απαγορεύεται να εξέλθουν από το Κοιμητήριο και 

παραμένουν σ’ αυτό θεωρούμενα ως περιουσία του Συνδέσμου. Το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο του Συνδέσμου έχει τη δυνατότητα να διαθέτει αυτά σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ∆ημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 

 2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου 

κληρονόμου  να παραχωρηθούν αντικείμενα που βρίσκονταν επί του τάφου με 
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απόφαση του Προέδρου του Συνδέσμου, αφού πρώτα απολυμανθούν. Η ιδιότητα του 

αιτούντος ως κληρονόμου θα πρέπει να αποδεικνύεται με τα δημόσια έγγραφα που 

κατά νόμο προβλέπονται. 

  3. Αντικείμενα (αξίας ή μη), που βρίσκονται εντός του τάφου κατά την 

ανακομιδή, αποδίδονται στους συγγενείς του νεκρού, ή στους κληρονόμους αυτού, 

εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως, ή με πληρεξούσιο κατά την ανακομιδή, εκτός 

των έργων τέχνης που έχουν ιστορική και καλλιτεχνική αξία. 

 4. Εφόσον υπάρχουν πολύτιμα αντικείμενα (κοσμήματα, κ. ά.) εντός του 

τάφου, οι συγγενείς οφείλουν πριν την τέλεση της ανακομιδής να το δηλώσουν στο 

αρμόδιο γραφείο. Τα αντικείμενα αυτά αποδίδονται στους συγγενείς του νεκρού. Σε 

περίπτωση που οι συγγενείς δεν τα επιθυμούν, αυτά εκποιούνται υπέρ του 

Συνδέσμου, κατά τις διατάξεις του ∆ημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.. 

 5. Τα στεφάνια που καταθέτουν οι συγγενείς των νεκρών κατά τη τέλεση της 

κηδείας, παραμένουν σε χώρο κοντινό της ταφής για τρεις ημέρες. Μετά την 

παρέλευση τριών ημερών ο Σύνδεσμος έχει τη δυνατότητα να διαθέσει αυτά 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ∆ημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 

 

Άρθρο 22ο 
Αφή κανδηλιών – περιποίηση τάφων 

 

1. Με απόφαση των οργάνων ∆ιοίκησης του Συνδέσμου μπορεί να παρέχεται 

το δικαίωμα του ανάμματος των κανδηλιών και της περιποίησης των  τάφων, σε κάθε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο έναντι οικονομικού ανταλλάγματος. 

2.  ∆εν νομιμοποιείται άλλος να ασκεί ανάλογη δραστηριότητα εντός του 

Κοιμητηρίου έναντι αμοιβής. 

 

 

Άρθρο 23ο 
Τέλη και δικαιώματα του Συνδέσμου - δωρεές - χρηματισμός 

 

 1. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου καθορίζονται όλα 

τα τέλη και δικαιώματα για τις υπηρεσίες που παρέχει. 
 

2. Οι δωρεές των δημοτών υπέρ του Κοιμητηρίου γίνονται αποδεκτές με 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου κατά τις σχετικές διατάξεις του 
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δημοτικού και κοινοτικού κώδικα και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την επιθυμία των 

δωρητών, εφόσον τούτο είναι εφικτό. 

3. Οι οικονομικές υποχρεώσεις των συγγενών στο Κοιμητήριο, περιορίζονται 

αποκλειστικά  στα προβλεπόμενα κατά περίπτωση τέλη και δικαιώματα, κάθε άλλη 

καταβολή χρημάτων θεωρείται χρηματισμός.  

 4. Στις περιπτώσεις χρηματισμού, ακολουθείται η διαδικασία του Κώδικα   

∆ημοτικών  και  Κοινοτικών Υπαλλήλων και του Ποινικού Κώδικα. 

 

 

Άρθρο 24ο 
∆ικαιώματα και υποχρεώσεις των πολιτών 

 

1. Ο πολίτης δικαιούται και πρέπει να απολαμβάνει υπηρεσίες υψηλής 

ποιότητας, να εξυπηρετείται γρήγορα και υπεύθυνα όταν συναλλάσσεται με την 

υπηρεσία που διαχειρίζεται το Κοιμητήριο. 

2. Μετά την τέλεση της ταφής οι αρμόδιοι συγγενείς υποχρεούνται να 

προσέλθουν στη γραμματεία του κοιμητηρίου για να παραλάβουν ενημερωτικά 

έντυπα σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και σχεδιάγραμμα 

με τις διαστάσεις και προδιαγραφές των μνημείων που επιτρέπεται να τοποθετηθούν 

και να δηλώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία για την επικοινωνία της υπηρεσίας μαζί 

τους. 

3. Πρότυπα αιτήσεων που είναι απαραίτητο κατά κανόνα να υποβάλλονται 

από τους πολίτες κατά τις συναλλαγές τους στο Κοιμητήριο, θα χορηγούνται από τα 

αρμόδια γραφεία . Στις περιπτώσεις που οι συγγενείς δεν δύνανται να τις συντάξουν, 

η σύνταξή τους θα γίνεται, από τους υπαλλήλους  του Συνδέσμου που                    

εκτελούν τις  συναλλαγές. 

4. Οι υπηρεσίες του Κοιμητηρίου οφείλουν να εξυπηρετούν τηλεφωνικά και 

ηλεκτρονικά τους πολίτες. 

5. Οι πολίτες οφείλουν να γνωρίζουν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού 

και να συμμορφώνονται με αυτές. 
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Άρθρο 25ο 
∆ιοίκηση των Κοιμητηρίων 

 

1. Η διοίκηση και οικονομική διαχείριση των Κοιμητηρίων ασκείται από τον 

Σύνδεσμο ∆ήμων ∆υτικής Θεσσαλονίκης δια των νομίμων εκπροσώπων του. 

 2. Η διοίκηση των Ιερών Ναών και παρεκκλησίων ασκείται από τον Σύνδεσμο 

∆ήμων ∆υτικής Θεσσαλονίκης δια των νομίμων εκπροσώπων του και τον ιερατικό 

εκπρόσωπο της Μητρόπολης Νεάπολης και Σταυρούπολης. 

 3. Ο διευθυντής του Συνδέσμου φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία των 

Κοιμητηρίων και την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, 

λογοδοτώντας στον Πρόεδρο και το ∆ιοικητικό Συμβούλιο. 

 

 

Άρθρο 26ο 
Ωράριο λειτουργίας του Κοιμητηρίου 

 

1. Το Κοιμητήριο είναι ανοικτό για τους επισκέπτες όλες τις ημέρες της 

εβδομάδας και το εκάστοτε ωράριο λειτουργίας καθορίζεται με απόφαση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου. 

2. ∆εν επιτρέπεται σε κανένα επισκέπτη η είσοδος και παραμονή στο 

κοιμητήριο κατά τις ώρες που αυτό είναι κλειστό. 

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η διανυκτέρευση πιστών μέσα στον 

Ναό για τέλεση λειτουργιών ( μετά από αίτηση και με την άδεια του ∆ιευθυντή του 

Συνδέσμου). 

4. Ταφές γίνονται όλες τις ημέρες της εβδομάδας εκτός Κυριακών και αργιών 

το αργότερο μία ώρα πριν το κλείσιμο του Κοιμητηρίου όπως καθορίζεται στην 

παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 

5. Τις Κυριακές και αργίες εξαιρετέες οι ταφές γίνονται μέχρι τις 13.00΄. 

6. Το γραφείο της γραμματείας του τμήματος κοινωνικής εξυπηρέτησης 

εξυπηρετεί τους πολίτες καθημερινά πλην Κυριακών και επισήμων αργιών από τις 

7.30΄ μέχρι 14.30΄.  
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Άρθρο 28ο 
Λοιπές διατάξεις 

 

1. Ο χώρος του Κοιμητηρίου είναι ιερός και κάθε επισκέπτης οφείλει να δείχνει 

τον απαιτούμενο σεβασμό.  

2. Κάθε επιγραφή στο Κοιμητήριο που δεν αφορά ονοματεπώνυμο, 

ημερομηνία ταφής, τόπο και επάγγελμα νεκρού, πριν τοποθετηθεί πρέπει να εγκριθεί 

από το αρμόδιο γραφείο. 

 3. Απαγορεύεται η φύτευση λουλουδιών, θάμνων, δένδρων και λοιπών 

καλλωπιστικών φυτών στους τάφους και στα παρτέρια, καθώς επίσης και η 

εναπόθεση  άλλων αντικειμένων. 

 4. Με απόφαση του ∆ιοικητικού  του Συμβουλίου ο Σύνδεσμος μπορεί να 

καθιερώσει  εναλλακτικές μορφές ενταφιασμού και διαδικασίες αποστέωσης ή 

καύσης (σαρκοφάγοι, αποτεφρωτήρες, κ.ά.), εφόσον προβλέπεται από την 

νομοθεσία. 

 5. Για οτιδήποτε δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό, αρμόδιο είναι 

το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ∆ήμων ∆υτικής Θεσσαλονίκης, το οποίο, με 

απόφασή του, που εκδίδεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 246 και επόμενα του Ν. 

3463/2006 αποφασίζει σχετικά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IΙ 
Πράξη παραχώρησης δικαιώματος σύστασης οικογενειακού τάφου 

 

 1. Η πράξη σύστασης οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο του Συνδέσμου 

∆ήμων ∆υτικής  Θεσσαλονίκης, συντάσσεται ως εξής: 

 
Στον Εύοσμο σήμερα, ημέρα ………...…., ο Πρόεδρος του Συνδέσμου ∆ήμων 

∆υτικής Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη : 
 

α. Τις διατάξεις του Α.Ν. 582 της 28/28-9-1968 (ΦΕΚ Α΄ /225). 

β. Τον κανονισμό λειτουργίας του Κοιμητηρίου. 

γ. Την …….. απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου περί 

«αναπροσαρμογής τελών και δικαιωμάτων». 

δ. Την με Α.Π. …… αίτηση του/της   …………………….. του …………, περί 

παραχώρησης δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου διπλής ή μονής θέσης στο 

Κοιμητήριο της ∆υτικής Θεσσαλονίκης. 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

 

Άρθρο  1ο 

1. Παρέχει στον/στην …………..…………….του…………….., χώρο συνολικού 

εμβαδού 7,5625 μ2, μήκους 2,75 μ. και πλάτους 2,75 μ. στο Κοιμητήριο της ∆υτικής 

Θεσσαλονίκης, στο ταφικό τμήμα ……  με αριθμό τάφου …. Στον ανωτέρω 

παρέχεται το δικαίωμα ταφής του ιδίου ή της συζύγου αυτού, των κατ’ ευθείαν 

γραμμή ανιόντων και κατιόντων αυτού, νομίμων, θετών, νομιμοποιηθέντων και 

αναγνωρισθέντων μετά των συζύγων και κατιόντων αυτών, του πατρός ή της μητρός 

του συζύγου ή της συζύγου του προσώπου στο οποίο έγινε η παραχώρηση, ως και 

των αδελφών που δεν έχουν δική τους οικογένεια, εφόσον συμφωνεί εγγράφως ο 

ίδιος και εάν δεν υπάρχει ο ίδιος, η σύζυγος και οι κατιόντες αυτού. 

Μετά την έλλειψη των προσώπων αυτών ή την έγγραφη άρνηση να 

χρησιμοποιήσουν το δικαίωμα χρήσης του οικογενειακού τάφου, αυτό επανέρχεται 
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στο Σύνδεσμο χωρίς καμία άλλη διαδικασία, εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του 

κανονισμού λειτουργίας του Κοιμητηρίου. 

 

Άρθρο  2ο 

 Η παραχώρηση του δικαιώματος γίνεται μετά την τμηματική καταβολή ποσού 

……… ευρώ για παραχώρηση του οικογενειακού τάφου, επιπλέον ……… ευρώ για 

την άδεια οικοδόμησης και επιπλέον ………… ευρώ για την οικοδόμηση του 

οικογενειακού τάφου), το οποίο και καταβλήθηκε σύμφωνα με το αριθμ. …………… 

διπλότυπο είσπραξης του Συνδέσμου. 

 

Άρθρο  3ο 

 Ο δικαιούχος της χρήσης του παραπάνω προσδιορισμένου παραχωρούμενου 

χώρου, υποχρεούται να τηρεί και να συμμορφώνεται με κάθε διάταξη του εκάστοτε 

ισχύοντος κανονισμού του Κοιμητηρίου, τις Αστυνομικές διατάξεις και τους σχετικούς 

με τη λειτουργία των Κοιμητηρίων νόμους και διατάγματα του Κράτους, όπως επίσης 

και να καταβάλλει τα υπέρ του Συνδέσμου κάθε είδους δικαιώματα, τέλη κ.α., 

δηλώνοντας ότι συναινεί και αποδέχεται να του αφαιρεθεί το δικαίωμα χρήσης του 

τάφου αυτού σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής των παραπάνω 

δικαιωμάτων πέραν από του ισχύοντος κανονισμού καθοριζομένων χρονικών ορίων. 

 

Άρθρο  4ο 

 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του οικογενειακού τάφου για την ταφή 

νεκρών, που δεν προβλέπονται από το άρθρο 1 της παρούσας. Κατ΄ εξαίρεση 

επιτρέπεται η ταφή στον οικογενειακό τάφο προσώπου που δεν συγγενεύει με 

κατευθείαν γραμμή εξ αίματος συγγένεια με το πρόσωπο στο οποίο παραχωρήθηκε 

ο τάφος, κατόπιν έγγραφης συναίνεσης του δικαιούχου του οικογενειακού τάφου και 

την καταβολή του εκάστοτε οριζομένου τιμήματος. 

 

Άρθρο  5ο 

 Για την ταφή των προσώπων κατά τα άρθρα 1 και 4 της παρούσας, δεν 

παρέχεται απαλλαγή από την καταβολή των δικαιωμάτων του Συνδέσμου και των 

χρημάτων για τις ιεροτελεστίες σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο τιμολόγιο. 

 

Κανονισμός λειτουργίας του Κοιμητηρίου Δυτικής Θεσσαλονίκης 24



Άρθρο  6ο 

 Το δικαίωμα χρήσης του οικογενειακού τάφου χάνεται σε περίπτωση 

κατάργησης ή παύσης της λειτουργίας του Κοιμητηρίου και δεν υποχρεούται ο 

Σύνδεσμος να παραχωρήσει οικογενειακό τάφο σε άλλο Κοιμητήριο χωρίς την 

καταβολή του υπό του κανονισμού καθορισμένου δικαιώματος. 

 

Άρθρο  7ο 

 Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται αυτοδίκαια την 

απώλεια του δικαιώματος της χρήσης του παραχωρούμενου χώρου μετά των όλων 

δικαιωμάτων, οποιοσδήποτε και αν υπήρξε ο παραβαίνων τον όρο και επανέρχεται 

στη διάθεση του Συνδέσμου το δικαίωμα χρήσης του χώρου που είχε παραχωρηθεί 

αλλά και όλων όσων βρίσκονται επ’ αυτού, χωρίς αποζημίωση εκ μέρους του 

Συνδέσμου]. 
 

Θεσσαλονίκη ………. 

 

 Ο δηλών δικαιούχος    Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IΙΙ 
Πράξη παραχώρησης δικαιώματος χρήσης πολυετούς οστεοθήκης 

 

 1. Η πράξη παραχώρησης δικαιώματος χρήσης πολυετούς οστεοθήκης στο 

Κοιμητήριο του Συνδέσμου ∆ήμων ∆υτικής Θεσσαλονίκης, συντάσσεται ως εξής: 

 
 Στον Εύοσμο σήμερα ……….., ο Πρόεδρος του Συνδέσμου ∆ήμων ∆υτικής 

Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη : 
 

α. Τον κανονισμό λειτουργίας του Κοιμητηρίου. 

β. Την …….. απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου περί 

«αναπροσαρμογής τελών και δικαιωμάτων». 

γ. Την με Α.Π. ……… αίτηση του/της   …………………….. του …………,  περί 

παραχώρησης δικαιώματος χρήσης πολυετούς οστεοθήκης, για …………  χρόνια, 

στο Κοιμητήριο του Συνδέσμου ∆ήμων ∆υτικής Θεσσαλονίκης. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

Άρθρο  1ο 

1. Παρέχει στον ………………………. του …….…….., χώρο διαστάσεων 0,60 μ. Χ 

0,40 μ. Χ 0,40 μ. στο Κοιμητήριο της ∆υτικής Θεσσαλονίκης, με αριθμό 

οστεοθήκης ….. 

2. Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα τοποθέτησης των οστών του νεκρού 

………………….. του …………., που  εγγράφως έχει δηλώσει στην αίτησή του. Αν 

κατά τη διάρκεια της χρήσης επιθυμεί την τοποθέτηση άλλων οστών, οφείλει να το 

δηλώσει εγγράφως στην υπηρεσία του Κοιμητηρίου. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να 

το ασκήσει μόνον ο ίδιος και δεν κληρονομείται. Μετά το πέρας της χρονικής 

περιόδου των …………………. ετών, ή την έγγραφη άρνηση να χρησιμοποιηθεί το 

δικαίωμα χρήσης της οστεοθήκης, αυτό επανέρχεται στο Σύνδεσμο χωρίς καμία 

άλλη διαδικασία. εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας 

του Κοιμητηρίου. 

3. Η χρονική διάρκεια χρήσης του δικαιώματος αυτού δεν μπορεί να υπερβεί τα 

………………….έτη και λήγει στις ………... 

4. Το δικαίωμα χρήσης δεν μεταβιβάζεται και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να 

παραταθεί πέραν της οριζόμενης στην προηγούμενη παράγραφο χρονικής 
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προθεσμίας. Μπορεί όμως να ανανεωθεί με τους όρους και προϋποθέσεις, που 

θα ισχύουν τη χρονική περίοδο της ανανέωσης. Αυτή μπορεί να ζητηθεί εγγράφως 

ένα εξάμηνο πριν τη λήξη της αρχικής σύμβασης. 

 

Άρθρο  2ο 

 Η παραχώρηση του δικαιώματος γίνεται μετά την εφάπαξ καταβολή ποσού 

………..… ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε με το αριθμ. ……..… διπλότυπο είσπραξης 

του Συνδέσμου. 

 

Άρθρο  3ο 

1. Ο δικαιούχος της χρήσης του παραπάνω προσδιορισμένου παραχωρούμενου 

χώρου, υποχρεούται να τηρεί και να συμμορφώνεται με κάθε διάταξη του εκάστοτε 

ισχύοντος κανονισμού του Κοιμητηρίου, τις Αστυνομικές διατάξεις και τους 

σχετικούς με τη λειτουργία των Κοιμητηρίων νόμους και διατάγματα του Κράτους, 

όπως επίσης και να καταβάλλει τα υπέρ του Συνδέσμου κάθε είδους δικαιώματα, 

τέλη, κ.α., δηλώνοντας ότι συναινεί και αποδέχεται να του αφαιρεθεί το δικαίωμα 

χρήσης της οστεοθήκης αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής των 

παραπάνω δικαιωμάτων πέραν από του ισχύοντος κανονισμού καθοριζομένων 

χρονικών ορίων. 

2. Αυτός υποχρεούται να διαφυλάττει την ομοιομορφία του χώρου και να μην 

παρεμβαίνει επί της οστεοθήκης τοποθετώντας υλικά και σκεύη, χωρίς αντίστοιχη 

έγγραφη άδεια της υπηρεσίας. Επίσης, δεν επιτρέπεται καμιά οικοδομική 

παρέμβαση επί της οστεοθήκης με πρωτοβουλία των δικαιούχων. 

 

Άρθρο  4ο 

 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της οστεοθήκης για την τοποθέτηση οστών, 

χωρίς την εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του 

άρθρου 1 της παρούσας. 

 

Άρθρο  5ο 

 Το δικαίωμα χρήσης της οστεοθήκης χάνεται σε περίπτωση κατάργησης ή 

παύσης της λειτουργίας του Κοιμητηρίου και δεν υποχρεούται ο Σύνδεσμος να 

παραχωρήσει οστεοθήκη σε άλλο Κοιμητήριο χωρίς την καταβολή του υπό του 

κανονισμού καθορισμένου δικαιώματος. 
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Άρθρο  6ο 

1. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται αυτοδίκαια την 

απώλεια του δικαιώματος της χρήσης του παραχωρούμενου χώρου μετά των 

όλων δικαιωμάτων, οποιοσδήποτε και αν υπήρξε ο παραβαίνων τον όρο και 

επανέρχεται στη διάθεση του Συνδέσμου το δικαίωμα χρήσης του χώρου που είχε 

παραχωρηθεί αλλά και όλων όσων βρίσκονται επ’ αυτού, χωρίς αποζημίωση εκ 

μέρους του Συνδέσμου. 

2. Οτιδήποτε δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα, αρμόδιο όργανο είναι το διοικητικό 

συμβούλιο ή η εκτελεστική επιτροπή του Συνδέσμου]. 
 

 

Θεσσαλονίκη …….. 

 

 Ο δηλών δικαιούχος    Ο  Πρόεδρος του Συνδέσμου  
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