
 

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Θεσσαλονίκη  15 Απριλίου 2020 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ      

ΔΥΤΙΚΗΣ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Τ.Θ. 30505 – Τ.Κ. 56210 

 

ΘΕΜΑ: «Εντολή απαγόρευσης εισόδου επισκεπτών στο Κοιμητήριο της δυτικής 

Θεσσαλονίκης την Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  (1) 

 

ΤOY ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

O Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 σε συνδυασμό με του άρθρου 247 του 

ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων). 

2) Τους Ν. 4682/2020 και 4683/2020 περί κύρωσης των Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για 

την αντιμετώπιση των συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». 

3) Τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας του Κοιμητηρίου (12/2018 απόφαση Διοικητικού 

Συμβουλίου). 

4) Τις διατάξεις του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τον ν. 

4455/2018. 

5) Τις από 13/4/2020 ανακοινώσεις του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και 

Διαχείρισης Κρίσεων. 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

 

Α. Την απαγόρευση εισόδου επισκεπτών στο Κοιμητήριο της δυτικής Θεσσαλονίκης 

(Εύοσμος Θεσσαλονίκης) για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας για το 

χρονικό διάστημα από τις 17-04-2020 (Μεγάλη Παρασκευή) έως και τις 18-04-2020 (Μεγάλο 

Σάββατο) κατά τις ώρες λειτουργίας των Κοιμητηρίων (από την Ανατολή έως τη Δύση του 

Ηλίου).  
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Β. Κατ’ εξαίρεση, για την τέλεση των κηδειών και των σχετικών με αυτές 

θρησκευτικών λειτουργιών και λοιπών ιεροπραξιών και ταφικών εκδηλώσεων του πρώτου 

σαρανταημέρου μετά την ημερομηνία θανάτου του αποβιώσαντος (3ήμερα, 9μερα, σαράντα), 

επιτρέπεται η είσοδος εντός του Κοιμητηρίου μόνο του θρησκευτικού λειτουργού, του 

απολύτως στενού συγγενικού περιβάλλοντος και των προσώπων που επιμελούνται της 

ταφής, τηρουμένων των αναγκαίων μέτρων προστασίας. 

Γ. Για την πραγματοποίηση των θρησκευτικών τελετών του πρώτου σαρανταημέρου 

μετά την ημερομηνία θανάτου του αποβιώσαντος (τριήμερα, εννιάμερα, σαράντα,) απαιτείται 

η επίδειξη αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου του αποβιώσαντος κατά την είσοδο των 

συγγενικών του προσώπων εντός του Κοιμητηρίου. 

Δ. Πλην των ανωτέρω, εντός του χώρου του Κοιμητηρίου θα παρευρίσκονται οι ιερείς, 

ιεροψάλτες, το βοηθητικό προσωπικό του ιερού ναού (νεωκόροι), καθώς και το αναγκαίο 

προσωπικό του Συνδέσμου. 

Ε. Η εταιρεία φύλαξης του Κοιμητηρίου καθίσταται υπεύθυνη για την τήρηση της 

ανωτέρω απόφασης.  

 

 

                                                                              Ο  Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου 

 

 

                                                                                           Πέτρος Τράκας 
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