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ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
 
Άρθρο 1 
Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού 
Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων 
για τη διοίκηση, τη διαχείριση και τη  λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων 
του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
 
Άρθρο 2 
Νομικό πλαίσιο 
Ο Κανονισμός λειτουργίας των δημοτικών Κοιμητηρίων εκδίδεται βάσει των 
διατάξεων της Ρ 4/315 Απόφασης, « περί όρων Ιδρύσεως Κοιμητηρίων » (ΥΕΚ 
476/20-4-73) αποτελεί δε Κανονιστική Διοικητική Πράξη, που έχει ισχύ 
ουσιαστικού νόμου. τις διατάξεις του εμπεριέχονται ρυθμίσεις: 

 
 

  (ΥΕΚ 130/ Α). 
ί Δημοτικών και Κοινοτικών Κοιμητηρίων».  

   (ΥΕΚ 225/ Α). 
 ναών     

   των κοιμητηρίων». (ΥΕΚ 56/Α). 
 

   Ιερών Ναών και Κοιμητηρίων». (ΥΕΚ 1/Α). 
 βιβλίων   

   και του τύπου αυτών». 
-15/6/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των    

   Δήμων  και Κοινοτήτων». ( ΥΕΚ 114 κ 145/Α). 
υ ΒΔ της 24/9-20/10/1958 « Περί των προσόδων των Δήμων και 

   Κοινοτήτων» (ΥΕΚ 171/Α). 
 

   Τπηρεσιών «Περί όρων για την ίδρυση Κοιμητηρίων».( ΥΕΚ424/Β). 
 
Άρθρο 3 
Νομικός χαρακτηρισμός 
1. Σα Κοιμητήρια χαρακτηρίζονται ως χώροι εκτός συναλλαγής επί των οποίων 
κατά το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα, μπορεί να αποκτάται ιδιωτικό δικαίωμα 
ορισμένου χώρου ταφής. 
2. Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του Δήμου αποτελεί 
πράξη διοικητικής φύσεως, για χρήση δημοτικού χώρου. Ο χώρος επί του οποίου 
παραχωρείται δικαίωμα χρήσεως, δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του 
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προσώπου, προς το οποίο γίνεται η παραχώρηση και δεν παραχωρείται σε 
τρίτους. 
 
Άρθρο 4 
Περιγραφή 
Ως Δημοτικά Κοιμητήρια του Δήμου Ωραιοκάστρου, θεωρούνται οι χώροι των 
πρώην Δήμων Καλλιθέας, Μυγδονίας και Ωραιοκάστρου. 
   

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Άρθρο 5 
Ενταφιασμός νεκρών 
1. τα Δημοτικά Κοιμητήρια ενταφιάζονται οι θανόντες δημότες ή κάτοικοι του 
Δήμου Ωραιοκάστρου, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή δόγματος. Κατ’  εξαίρεση, 
επιτρέπεται σύμφωνα με όρους που παρακάτω αναφέρονται, η ταφή θανόντων 
«μη δημοτών και μη κατοίκων». 
2. Ο ενταφιασμός επιτρέπεται μετά την πάροδο 12 ωρών από τον νομίμως 
πιστοποιηθέντα θάνατο και σε περίπτωση νεκροτομής, μετά την εκτέλεσή της. 
Ενταφιασμός δεν γίνεται, εάν δεν προσκομισθεί στον υπεύθυνο του Κοιμητηρίου 
η άδεια ταφής, που χορηγείται από τη Δημοτική Αρχή και καταχωρείται στο 
βιβλίο των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου. 
3. Απαγορεύεται η ταφή εκτός των χώρων των Κοιμητηρίων, ως και σε ιδιωτικούς 
χώρους, πλην των Μοναστηριών και των Ησυχαστηρίων, καθώς και των 
περιβόλων ιδρυμάτων, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις (ιερωμένοι, πρόσωπα με 
ιδιαίτερη προσφορά προς ιδρύματα). 
 
Άρθρο 6 
Σάφοι 
1. Οι τάφοι θα έχουν διαστάσεις το ανώτερο 2,20μ. μήκος και 1,20μ. πλάτος και 
γενικό βάθος 1,80μ. περίπου. Οι Οικογενειακοί Σάφοι θα έχουν διαστάσεις το 
ανώτερο 2,20μ. μήκος και 3,00μ. πλάτος και γενικό βάθος 1,80μ. περίπου. 
Ο πυθμένας των τάφων θα βρίσκεται τουλάχιστον 1μ. χαμηλότερα από τη 
στάθμη των πλησιέστερων δρόμων. 
2. Οι τάφοι, μετά την τοποθέτηση του νεκρού, θα γεμίζουν καλά με γαιώδη υλικά 
μέχρι την επιφάνεια του εδάφους και πάνω από αυτή θα σχηματίζεται γεώλοφος, 
ύψους τουλάχιστον 0,25μ περίπου. 
3. Οι τάφοι θα έχουν μεταξύ τους απόσταση 0.50μ τουλάχιστον, που θα μετράται 
από τα όρια της εκσκαφής. 
4. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου με κάλυμμα από γυαλί ή άλλο μη 
οικολογικό υλικό. 
5. Η ταφή γίνεται εν σειρά, όπως ο σχεδιασμός και η χωροθέτηση του 
νεκροταφείου προβλέπει. 
 
Άρθρο 7 
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Κατηγορίες τάφων 
1. Οι τάφοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:  
α) Ατομικοί τάφοι δεκαετούς ταφής και  
β) Οικογενειακοί τάφοι αορίστου χρόνου ταφής.  
2. Ο καθορισμός της συγκεκριμένη θέσης, στην κατηγορία που επιθυμεί κάθε 
ενδιαφερόμενος, γίνεται από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία ή επιτροπή ή τον 
υπεύθυνο του νεκροταφείου εν σειρά, όπως ο κανονισμός προβλέπει. 
3. Με απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου καθορίζεται τέλος ενταφιασμού, 
αναπροσαρμοζόμενο όταν υπάρχουν λόγοι. 
 
Άρθρο 8 
Δωρεάν διάθεση τάφων 
Σο δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να παραχωρεί τάφους, για τον 
δωρεάν ενταφιασμό προσώπων, που με την κοινωνική, τοπικής σπουδαιότητας ή 
εθνική τους δράση προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες στο Δήμο και στο Έθνος, 
καθώς και σε ειδικές κατηγορίες Δημοτών (άποροι κ.λπ.). 
 
Άρθρο 9 
Σάφοι άνευ νόμιμης κατοχής  
Οικογενειακοί Σάφοι για τους οποίους δεν υπάρχει νόμιμη κατοχή (καταβολή 
δικαιώματος κατοχής), διατίθενται ελεύθερα από το Δήμο, μετά τη συμπλήρωση 
δεκαετίας  από τον τελευταίο ενταφιασμό, έστω και αν στο παρελθόν 
χρησιμοποιήθηκαν ή φέρονταν ως οικογενειακοί. 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΝΕΚΡΩΝ 

Άρθρο10 
Φρόνος ανακομιδής 
1. Η ανακομιδή των οστών ενεργείται μετά παρέλευση δεκαετίας  από την ταφή, 
με μέριμνα των συγγενών. 
2. Η εκταφή των νεκρών για αυτοψία ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πριν 
παρέλθει δεκαετία, διενεργείται μόνο κατόπιν εισαγγελικής εντολής. 
3. Η ανακομιδή των οστών νεκρών, που ενταφιάσθηκαν σε οικογενειακούς 
τάφους, ενεργείται μετά την πάροδο δεκαετίας  από την ταφή, οπότε καταργείται 
και ο οικογενειακός τάφος, σε περίπτωση μη καταβολής των ετήσιων τελών 
διατήρησης. 
4. Εάν εντός εξαμήνου  από τη λήξη της δεκαετίας, οι συγγενείς του 
ενταφιασθέντος δεν φροντίσουν για την ανακομιδή, η υπηρεσία του 
νεκροταφείου ενεργεί αυτεπαγγέλτως την ανακομιδή, τοποθετεί τα οστά στο 
οστεοφυλάκιο και χρεώνει τα νόμιμα ποσά. 
 
Άρθρο 11 
Σέλος ανακομιδής 
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Σο Δημοτικό υμβούλιο μπορεί να ενσωματώσει το τέλος στο δικαίωμα 
ενταφιασμού, αναπροσαρμόζοντάς το, ανάλογα. 
 
 
Άρθρο 12 
Παράταση ανακομιδής 
Μετά από αίτηση των συγγενών μπορεί να παραταθεί ο ενταφιασμός μέχρι πέντε 
έτη, οπότε καταβάλλεται δικαίωμα παρατάσεως. 
 
Άρθρο 13 
Υύλαξη οστών 
1. Η φύλαξη οστών ενεργείται,  σε ειδικό χώρο (οστεοφυλάκιο), ο οποίος διαθέτει 
κατάλληλα ομοιόμορφα μικρά κιβώτια, για δέκα χρόνια το ανώτερο.  
2. Σο Οστεοφυλάκιο βρίσκεται σε ειδικό στεγασμένο χώρο, στον οποίο υπάρχουν 
κατάλληλες θυρίδες , διαστάσεων τουλάχιστον 0.30Φ0.30Φ0.50, για την 
τοποθέτηση των οστεοθηκών. Οι θυρίδες κλείνουν με εξωτερικά θυρόφυλλα, για 
να μη φαίνονται οι θήκες. 
3. Για τη φύλαξη των οστών καταβάλλεται ειδικό ετήσιο τέλος, που καθορίζεται 
στο άρθρο 21. Εάν δεν καταβληθεί το τέλος μέσα σε 90 μέρες από τον 
καθορισμένο χρόνο, τα οστά μεταφέρονται από την υπηρεσία των Κοιμητηρίων 
στο χωνευτήριο. 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 
ΔΙΟΙΚΗΗ – ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

Αρμόδια όργανα 
Άρθρο 14 
1. Η διοίκηση και διαχείριση των Κοιμητηρίων ασκείται από το Δήμο, δια των 
υπηρεσιών που προβλέπει ο Οργανισμός Εσωτερικής Τπηρεσίας του ή 
ανατίθεται σε νομικό πρόσωπο του Δήμου. 
2. Τπεύθυνος για τη λειτουργία των Κοιμητηρίων και την εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού είναι ο προϊστάμενος του Σμήματος 
Καθαριότητας ή ελλείψει αυτού ο αιρετός προϊστάμενος ο οποίος ο ορίζεται από 
το Δήμαρχο.  
3. Η είσπραξη των τελών , των δικαιωμάτων και των λοιπών εσόδων των 
Κοιμητηρίων γίνεται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Δήμου, και με 
τριπλότυπα εισπράξεως θεωρημένα κατά τα ισχύοντα. 
 
 
 
Άρθρο 15 
Διοίκηση – Διαχείριση Ι. Ναού 
1. Η διοίκηση και διαχείριση του Ι. Ναού εκάστου Κοιμητηρίου ασκείται από το 
Δήμο, που έχει την ευθύνη για το προσωπικό λειτουργίας, καθορίζοντας και τον 
αριθμό του. 
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2. Ο αριθμός των θέσεων των εφημερίων , ιεροψαλτών και νεωκόρων, 
καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου, ύστερα από τη σύμφωνη 
γνώμη των αρμόδιων Μητροπολιτών. 
3. Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων γίνεται, για μεν τους εφημέριους από τον 
αντίστοιχο Μητροπολίτη, για δε τους λοιπούς από το Δήμαρχο, (ύστερα από 
γνώμη του Μητροπολίτη). Από τους κατά νόμο αρμοδίους γίνεται και η 
απόλυσή τους. 
 
 
Άρθρο 16 
Ώρες λειτουργίας 
1. Σα Κοιμητήρια  λειτουργούν όλες τις ημέρες της εβδομάδας από την ανατολή 
μέχρι τη δύση του ηλίου. Με απόφαση Δημάρχου μπορεί να ορισθεί μεσημβρινή 
διακοπή λειτουργίας. 
2 ε ώρες που δε λειτουργούν τα Κοιμητήρια απαγορεύεται η είσοδος εντός 
αυτού σε οποιονδήποτε. 
 
 
Άρθρο 17 
Βιβλία 
1. Για τη διοίκηση και τη διαχείριση των Δημοτικών Κοιμητηρίων τηρούνται τα 
παρακάτω βιβλία: 
α. Βιβλίο επίπλων, σκευών, και αφιερωμάτων Ιερού Ναού Νεκροταφείου. 
β. Βιβλίο ενεργουμένων ενταφιασμών. 
γ. Βιβλίο αλφαβητικού ευρετηρίου ενταφιαζομένων. 
δ. Βιβλίο ενεργουμένων ανακομιδών και παρατάσεων. 
ε. Βιβλίο φυλαττομένων οστών στο οστεοφυλάκιο. 
στ. Βιβλίο ανευρισκομένων τιμαλφών. 
ζ. Βιβλίο ενεργουμένων νεκροψιών και νεκροτομών. 
2. Τπεύθυνος για την ενημέρωση και κανονική τήρηση των βιβλίων είναι ο 
Προϊστάμενος της υπηρεσίας καθαριότητας ή ο ορισμένος από αυτόν, 
υπάλληλος. 
 
Άρθρο 18 
Μνημεία 
1. Σα μνημεία κατασκευάζονται αποκλειστικά εντός των ορίων που κάθε τάφος 
ορίζει, από την υπηρεσία του νεκροταφείου, βάσει των σχεδίων της Σεχνικής 
Τπηρεσίας του Δήμου. 
2. Η κατασκευή μνημείων γίνεται είτε από τις υπηρεσίες του Δήμου ή των 
νομικών προσώπων του, είτε από ιδιώτες, σύμφωνα με την παράγραφο 1. ε 
διαφορετική περίπτωση καταργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
νεκροταφείου. Σο κόστος επιβαρύνει τους ενδιαφερομένους συγγενείς. 
3. Μετά την ανακομιδή, τα υλικά των μνημείων και οποιοδήποτε άλλο υλικό 
βρίσκεται πάνω σ΄ αυτά, περιέρχονται στο Δήμο. Σα υλικά αυτά μπορούν να 
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επαναχρησιμοποιηθούν ή να εκποιούνται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων και το προϊόν της εκποίησης διατίθεται για την κάλυψη των 
δαπανών λειτουργίας του Κοιμητηρίου. 
 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΣΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 

Άρθρο 19 
Επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη τελών και δικαιωμάτων 
Σα προβλεπόμενα από τον παρόντα κανονισμό τέλη και δικαιώματα των 
Δημοτικών Κοιμητηρίων επιβάλλονται βάσει του άρθρου 19 του ΒΔ 24/9-
20/10/1958 « Περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», βεβαιώνονται 
και εισπράττονται βάσει του ΝΔ 318/69 «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των 
εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» και των άρθρων 3-5 του ΒΔ της 17/5- 
15/6/1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και 
Κοινοτήτων» και διατίθεται για την συντήρηση και λειτουργία των Κοιμητηρίων 
και των εν αυτώ Ιερών Ναών. 
 
Άρθρο 20 
Σέλη και δικαιώματα 
1. Σα τέλη και δικαιώματα των δημοτικών Κοιμητηρίων, ως και το ύψος αυτών, 
καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου και είναι τα παρακάτω: 
α. Δικαίωμα δεκαετούς ταφής για δημότες ή κατοίκους του Δήμου 
Ωραιοκάστρου. 
β. Δικαίωμα δεκαετούς  ταφής για «μη δημότες»  του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
γ. Δικαίωμα δεκαετούς  ταφής για «μη  κατοίκους» του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
δ. Άνοιγμα σκάμματος  
ε. Σέλος περιποίησης και καθαριότητας μνημείου 
στ. Σέλος ανακομιδής 
ζ. Ετήσιο δικαίωμα παράτασης ανακομιδής 
η. Ετήσιο τέλος φύλαξης οστών 
θ. Δικαίωμα δεκαετούς  κατοχής οικογενειακού τάφου 
ι. Ετήσιο δικαίωμα παράτασης κατοχής οικογενειακού τάφου 
2. Απαγορεύεται η κράτηση- κατοχή τάφου. 
3. Σα έσοδα από τη διάθεση των κεριών του Ιερού Ναού βεβαιώνονται και 
εισπράττονται ως έσοδα της τοπικής ενορίας. 
4. Σο δημοτικό υμβούλιο προβαίνει σε αναπροσαρμογή των τελών και 
δικαιωμάτων, όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο. 
 
Άρθρο 21 
Ύψος τελών και δικαιωμάτων 
α. Δικαίωμα δεκαετούς ταφής για δημότες ή κατοίκους του Δήμου 
Ωραιοκάστρου: 200€. 
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β. Δικαίωμα δεκαετούς  ταφής για «μη δημότες» του Δήμου Ωραιοκάστρου: 
1.000€. 
γ. Δικαίωμα δεκαετούς  ταφής για «μη  κατοίκους» του Δήμου Ωραιοκάστρου: 
9.000€. 
δ. Άνοιγμα σκάμματος: 150€ (προαιρετική ανάθεση σε ιδιώτες ή δημοτική  
υπηρεσία). 
ε. Σέλη περιποίησης και καθαριότητας μνημείου: 150€(προαιρετική ανάθεση σε  
ιδιώτες  ή δημοτική υπηρεσία). 
στ. Σέλος ανακομιδής: 200€ (προαιρετική ανάθεση σε ιδιώτες  ή δημοτική  
υπηρεσία). 
ζ. Ετήσιο δικαίωμα παράτασης ανακομιδής: 30€.  
η. Ετήσιο τέλος φύλαξης οστών: 15€.  
θ. Δικαίωμα δεκαετούς  κατοχής οικογενειακού τάφου: 1000€. 
ι. Ετήσιο δικαίωμα παράτασης κατοχής οικογενειακού τάφου: 100€. 
 
 
Άρθρο 22 
Μεταβατικές διατάξεις  
Ο παρόν κανονισμός ισχύει από την ημερομηνία ψήφισης του, από το Δημοτικό 
υμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου.  
 
Η ανακομιδή των θανόντων κατά τα έτη1998 - 2000,  πρέπει να συντελεστεί μέχρι 
την 31/12/2012. 
Η ανακομιδή των θανόντων κατά τα έτη 2001-2002,  πρέπει να συντελεστεί μέχρι 
την 31/12/2013. 
Η ανακομιδή των θανόντων κατά το έτος 2003,  πρέπει να συντελεστεί μέχρι την 
31/12/2014. 
Η ανακομιδή των θανόντων κατά το έτος 2004,  πρέπει να συντελεστεί μέχρι την 
31/12/2015. 
Η ανακομιδή των θανόντων κατά το έτος 2005,  πρέπει να συντελεστεί μέχρι την 
31/12/2016. 
Η ανακομιδή των θανόντων κατά το έτος 2006,  πρέπει να συντελεστεί μέχρι την 
31/12/2017. 
Η ανακομιδή των θανόντων κατά το έτος 2007,  πρέπει να συντελεστεί μέχρι την 
31/12/2018. 
Η ανακομιδή των θανόντων κατά το έτος 2008,  πρέπει να συντελεστεί μέχρι την 
31/12/2019. 
Η ανακομιδή των θανόντων κατά το έτος 2009,  πρέπει να συντελεστεί μέχρι την 
31/12/2020. 
Η ανακομιδή των θανόντων κατά το έτος 2010,  πρέπει να συντελεστεί μέχρι την 
31/12/2021. 
 
 



ΣΧΕΔΙΟ 

Η ανακομιδή των θανόντων κατά το έτος 2011 και μέχρι της ψηφίσεως του 
Κανονισμού από το Δημοτικό υμβούλιο,  πρέπει να συντελεστεί μέχρι την 
31/12/2022. 
 
Σο δικαίωμα παράτασης ανακομιδής ισχύει υπολογιζόμενο με πρόσθεση στα 
προαναφερθέντα έτη. 


