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Ελληνική Δημοκρατία 
Δήμος Χίου 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υπ/ξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου 
Δημοτικό Συμβούλιο Χίου 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 

Εκ της υπ' αριθμ. 3 της 28/02/2014 συνεδριάσεως του Δημ. Συμβουλίου Χίου 
Αριθμός απόφασης 

112/2014 
67ο θέμα Η.Δ. 

Περίληψη απόφασης 
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας νεκροταφείων. 
Στη Χίο και στην αίθουσα «Μιχ. Βουρνούς» Π.Ε.Χίου σήμερα την 28η Φεβρουαρίου 2014 ημέρα της εβδομάδας 
Παρασκευή και ώρα 17:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο προήδρευσε ο κ. 
Στυλιανός Ι. Καμπούρης και ύστερα από πρόσκληση που έστειλε ο  ίδιος  με ημερομηνία 19/02/2014, που 
δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και το Δήμαρχο Χίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3582/2010 και αφού 
διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 32 μέλη, δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Καμπούρης Στυλιανός             2 Στεφάνου Παντελής              
 3 Μούνδρος Κωνσταντίνος           4 Νύκτας Νικόλαος                
 5 Γιαννάρας Μικές                 6 Λαμπρινούδης Παντελής          
 7 Κλεισσάς Ηλίας τ.Θωμά           8 Μυριαγκός  Βασίλειος           
 9 Ντομάτας Ισίδωρος               10 Φαρατζής Στέφανος              

 11 Καλαγκιάς Αντώνιος              12 Μαρτάκης Νικόλαος              
 13 Κλεισσάς Κ. Ηλίας               14 Χρίτης Γεώργιος                
 15 Μάντικας Δημήτριος              16 Κοντούδης Μιχαήλ               
 17 Φυτούσης Μιχαήλ                 18 Φλάμος Πέτρος                  
 19 Ρισκάκης Πέτρος                 20 Λιγνός Γεώργιος                
 21 Βεϊογλάνης Ευστράτιος           22 Ξυδιάς Παντελής                
 23 Μόσχοβος Ιωάννης                24 Μιχαηλίδης Σταύρος             
 25 Στρουμπής Ευστράτιος            26 Μερούσης Χριστόφορος           
 27 Στείρος Πολύδωρος               28 Καλλίκης Ιωάννης               
 29 Σκούφαλος Μάρκος                30 Βαρβάκης Σταύρος               
 31 Αμπαζή Στυλιανή                 32 Κωστάλα Κλεάνθη                     

    
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Θλιβίτου Αθηνά                  2 Σουρέλας Σταμάτιος             
 3 Αποστολίδης Παντελής            4 Χαλλιορής Ιωάννης              
 5 Ατσάλης Ευάγγελος               6 Μισετζής Ιωάννης               
 7 Πατούνας Ιωάννης                8 Σεττάκη-Μπιλιράκη Λεμονιά      
 9 Δενδρινού Μαρία(Μαριγούλα)       

Ακολούθως o κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία και 
υπογράφονται. 
Στη συνεδρίαση παρευρέθη και ο Δήμαρχος 
 
-Αποχωρήσεις-Προσελεύσεις- 
Προτάθηκε ομόφωνα κιι συζητήθηκε ως πρώτο το 39ο θέμα της ημερήσιας διάταξης "Τροποποιήσεις 
προϋπολογισμού  οικ. έτους 2014",  επειδή έπρεπε να προηγηθεί των έργων που θα συζητηθούν είτε εντός είτε 
εκτός ημερήσιας διάταξης και χρειάζονται τροποποίηση του προϋπολογισμού.  
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ. Γιαννάρας, Κοντούδης, 
Λαμπρινούδης, Μαρτάκης και Καλλίκης.  
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Μάντικάς και 
αποχώρησε ο κ. Μαρτάκης.  
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Κατά την διάρκεια συζήτησης του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης  αποχώρησε ο κ. Γιαννάρας.  
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 32ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Μερούσης.  
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 47ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Καλλίκης.  
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 49ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Στρουμπής.  
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 60ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η κ. Καλαγκιας.  
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 61ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Ξυδιάς.  
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 68ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Μόσχοβος.  
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 71ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Ξυδιάς.  
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 61ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι  κ. Βεϊογλάνης, 
Κλεισάς Η. του Θωμά και Μερούσης.  
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 72ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ. Ντομάτας και 
Ρισκάκης.  
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 78ου θέματος της ημερήσιας διάταξης απών ήταν ο κ. Νύκτας.  
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 80ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Λαμπρινούδης.  
 
Προτάσεις για θέματα εκτός ημερησίας διάταξης:  
1.   Έγκριση εκτέλεσης του έργου "Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Ομηρούπολης.  
2.   Έγκριση εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην περιοχή "Παμπόρι" 'Ανω 
Καρδαμύλων.  
3.   Εκπόνηση της μελέτης "Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Μεστών". 
4.   Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Ιωνίας". 
5.   Παράταση εκτέλεσης του έργου "Αντιπλημμυρική προστασία παραλιακού οικισμού Λιθίου". 
6.   Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου "Στατικός και αντισεισμικός έλεγχος σχολικών κτιρίων Λύκειο 
Καλαμωτής-Ενίσχυση υπάρχοντος κτιρίου". 
7.   Γνωμοδότηση επί πρότασης προσθήκης ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στο 1ο ημερήσιο 
ΕΠΑΛ Χίου.  
8.   Παραχώρηση απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού με αντάλλαγμα.  
9.   Στήριξη αιτημάτων της Γ.Σ. της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου.  
10.   Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για το κλείσιμο των μονάδων του ΕΟΠΥΥ.  
11.   ΚΟΙΝΣΕΠ: Σχέση του Δήμου Χίου και των Ν.Π. του με αυτές. (Λαϊκή Συσπείρωση).  
12. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Χίου.  
 
Ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν ως κατεπείγοντα τα πρώτα -10- θέματα και το 12ο θέμα από τα 
ανωτέρω, μετά την ημερήσια διάταξη.  
 
Το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός ότι:  
Τα θέματα 1-3 αφορούν έργα των οποίων η διαδικασία δημοπράτησης ή ανάθεσης πρέπει να αρχίσει άμεσα για 
να μπορούν να υλοποιηθούν μέσα στην εαρινή και θερινή περίοδο.  
Τα θέματα 4-6 επίσης αφορούν έργα σε εξέλιξη των οποίων οι διαδικασίες, (Α.Π.Ε. παρατάσεις), πρέπει να 
προχωρήσουν άμεσα για να ολοκληρωθούν.  
Τα θέματα 7-8 έχουν καταληκτικές προθεσμίες.  
Τα θέματα 9-10 αφορούν ψηφίσματα διαμαρτυρίας τα οποία το συντομότερο δυνατό πρέπει να διαβιβαστούν στις 
κεντρικές υπηρεσίες, (υπουργεία κ.λ.π.).  
Το 12ο θέμα αφορά τη μίσθωση χώρου για το 4ο νηπιαγωγείο, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα 
στέγασης.  
 
Κατά πλειοψηφία απορρίφθηκε η συζήτηση του 11ου θέματος με το σκεπτικό ότι περιλαμβάνεται στο 71ο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης. 
 
 
Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα: 

Ζ.Έγκριση κανονισμού λειτουργίας νεκροταφείων. 
 
Στο Δημοτικό Συμβούλιο κατατέθηκε προς έγκριση η αριθ. 2/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί 
έγκρισης του κανονισμού λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων όπως κατατέθηκε με εισήγηση του Τμήματος 
Εσόδων και την παρατήρηση ο λιγότερος χρόνος υποχρεωτικής ταφής να είναι  5 έτη.  
 
Το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου αφού έλαβε υπόψη του την αριθ. 2/2014 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής,  την εισήγηση της υπηρεσίας, καθώς επίσης και τις διατάξεις των Ν.3463/2006 και 3852/2010.  
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Αποφάσισε ομόφωνα 

 
Εγκρίνουμε τον κανονισμό λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων όπως περιγράφετε παρακάτω: 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 

 

Άρθρο 1 

Νομικό Πλαίσιο 

    Η λειτουργία Κοιμητηρίων του Δήμου Χίου 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) Της Υ.Α. αριθ. Α5/1210 της 19 Απρ./10 Μαΐου 1978, «Περί όρων ιδρύσεως κοιμητηρίων» 

4) Των άρθρων  966 και 970 Αστικού Κώδικα, 

5) Του Ν. 547/1977 «Περί Διοικήσεως των μη ενοριακών ναών των κοιμητηρίων»   

6) Του άρθρου 14 του κανονισμού 8/1979 «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» 

7) Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. που τυγχάνουν εφαρμογής 

8) Του Οργανισμού Εσωτερική  Υπηρεσίας του Δήμου        

9) Του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων  

10) Από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί  Δημοτικών Κοιμητηρίων. 

 

Άρθρο 2 

Ορισμός Κοιμητηρίων 

1. Τα Κοιμητήρια είναι «πράγματα» εκτός συναλλαγής κατά το άρθρο 966 του Αστικού Κώδικα. Σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 970 του Αστικού Κώδικα δύναται να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα (ειδικό 
δικαίωμα) για ορισμένο χώρο ταφής (σύσταση οικογενειακού τάφου). 

2. 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 
(άρθρο 3 παρ 1 του Α.Ν 582/68) 

3. Ο χώρος για τον οποίο παρέχεται 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. 

 

Άρθρο 3 

Κοιμητήρια Δήμου Χίου 

 Ο Δήμος Χίου είναι κύριος, διοικεί και διαχειρίζεται τα παρακάτω Κοιμητήρια: 

α) Στην Δ.Ε Ιωνίας στην οποία ανήκουν τα δημοτικά κοιμητήρια Καλλιμασιάς , Νενήτων , Θολοποταμίου, 
Καταρράκτη ,Μέσα Διδύμας ,Έξω Διδύμας, Φλατσίων ,Παγίδας  και Μυρμηγκίου . 

β) Στην Δ.Ε Μαστιχοχωρίων στην οποία ανήκουν τα δημοτικά κοιμητήρια Πυργιού ,Καλαμωτής ,Ελάτας  και 
Πατρικών  

γ) Στην Δ.Ε Ομηρούπολης στην οποία ανήκει το δημοτικό κοιμητήριο στην περιοχή «Μερσινίδι». 

δ) Στην Δ.Ε Καρδαμύλων στην οποία ανήκει το δημοτικό κοιμητήριο Πιτυούς. 

ε) Στην Δ.Ε Καμποχώρων ανήκουν τα δημοτικά κοιμητήρια Χαλκείους και Δαφνώνος . 

Στις  Δ.Ε Χίου ,Αγίου Μηνά και Αμανής δεν υπάρχουν Δημοτικά Κοιμητήρια. 

ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΩΗΝ-ΗΜ5



4 
 

 

Άρθρο 4 

Αρμοδιότητες Υπηρεσιών 

Χρέη προϊστάμενου στα Δημοτικά Κοιμητήρια του Δήμου ασκούνται από τον Έφορο του κοιμητηρίου που θα 
είναι τακτικός υπάλληλος του Δήμου και θα ορίζεται με απόφαση Δημάρχου. Σε περίπτωση που δεν ορίζεται 
χρέη Εφόρου θα εκτελεί ο οριζόμενος ληξίαρχος στην εκάστοτε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα  στην οποία 
ανήκει το κάθε Κοιμητήριο. Είτε ο έφορος είτε ο ληξίαρχος θα είναι  υπεύθυνος για την πιστή εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Για κάθε ζήτημα που αφορά το Κοιμητήριο και  η επίλυση του ξεφεύγει 
από την αρμοδιότητα του Εφόρου  ή του ληξίαρχου θα αναφέρεται στην Διεύθυνση  Περιβάλλοντος ως καθ ύλην 
αρμόδια   σύμφωνα με το άρθρο 16,παραγραφος α ,παρ.9 του Ο.Ε.Υ του Δήμου Χίου και με την συμβολή του 
Προέδρου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας που δύναται  να εισηγείται και να εντοπίζει τα προβλήματα του 
Δημοτικού Κοιμητηρίου της διοικητικής του περιφέρειας. Όταν λείπει η κωλύεται ο Έφορος και ο Ληξίαρχος 
,τον αναπληρώνει άλλος υπάλληλος που θα ορίζεται από τον Δήμαρχο. 

 

Άρθρο 5 

Δικαιούμενοι Ενταφιασμού 

1. Στα Δημοτικά Κοιμητήρια του Δήμου Χίου επιτρέπεται η ταφή κάθε ανθρώπου που πέθανε στο Δήμο και σε 
νοσηλευτικό ίδρυμα της περιοχής ,εφόσον  ζητηθεί από τους συγγενείς του ανεξάρτητα από το θρήσκευμα ή την 
εθνικότητα του, ή οπουδήποτε αλλού και θέλει να ταφεί στο Δημοτικό Κοιμητήριο. Οι εντός των Κοιμητηρίων 
χώροι (τάφοι) που παραχωρούνται για την ταφή των νεκρών καθορίζονται, από την υφιστάμενη ρυμοτομία που 
θα αποτυπωθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

2. Η πιστή εφαρμογή της ρυμοτομίας στα Κοιμητήρια είναι υποχρεωτική και απαγορεύεται οποιαδήποτε 
παρέκκλιση. 

3. Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να καθορίζει τα διάφορα τμήματα ή ζώνες ταφής, την 
κατάργηση ορισμένων τμημάτων για τη συγχώνευσή τους ή την ενοποίησή τους με άλλα τμήματα, ανάλογα με 
τις λειτουργικές ανάγκες των Κοιμητηρίων. 

4. Επιτρέπεται η δημιουργία ξεχωριστής ζώνης ταφής για αλλόθρησκους ή αλλόδοξους και να καθορισθεί 
ιδιαίτερος χώρος εντός του Κοιμητηρίου. Για τον καθορισμό της  και τον ενταφιασμό τους θα γίνεται με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ,μετά από σύμφωνη γνώμη της Ιεράς Μητρόπολης Χίου Ψαρών και 
Οινουσσών . 

5. Ο καθορισμός ορισμένου τμήματος για τον ενταφιασμό σε αυτό ορισμένης κατηγορίας προσώπων, δεν 
συνιστά παραχώρηση ιδιαίτερων δικαιωμάτων χρήσης τάφου στα πρόσωπα αυτά κατά την έννοια του άρθ. 970 
του Α.Κ. και του άρθρου 3 § 1 του Α.Ν. 582/1968. 

6. Απαγορεύονται οι ενταφιασμοί σε άλλους χώρους πλην των συγκεκριμένων και σαφώς οριοθετημένων 
ταφικών τμημάτων των Κοιμητηρίων του Δήμου.  

 

Άρθρο 6 

ΤΑΦΗ 

1. Η ταφή των νεκρών, γίνεται υποχρεωτικά εντός των Δημοτικών Κοιμητηρίων και στους συγκεκριμένους 
χώρους (τάφους) που ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες του Κοιμητηρίου μετά από 12 ώρες από τον νόμιμα 
πιστοποιημένο θάνατο και στις περιπτώσεις νεκροτομής του πτώματος αμέσως μετά από αυτή. 

2. Για την ταφή του νεκρού είναι απαραίτητο να προσκομιστεί η άδεια ταφής συνημμένα με την πιστοποίηση 
σύνταξης ληξιαρχικής πράξης θανάτου. 

3. Απαγορεύεται η ταφή έξω από το Κοιμητήριο και σε ιδιωτικούς χώρους. 

4. 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. 

5. Ο ενταφιασμός όσων έχουν αποβιώσει από λοιμώδες νόσημα που υπάγεται στο Διεθνή Υγειονομικό 
Κανονισμό, γίνεται σε ιδιαίτερο ταφικό τμήμα. Εφόσον δεν υφίσταται τέτοιο τμήμα και μέχρι τη δημιουργία του 
ο ενταφιασμός θα γίνεται σε συγκεκριμένο ταφώνα του Κοιμητηρίου. Στις περιπτώσεις αυτές το φέρετρο δεν 
ανοίγεται και η εκταφή διενεργείται μετά την πάροδο δέκα ετών (άρθρο 3,του Π.Δ 210/1975). 
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6. Ενταφιασμός νεκρών που μεταφέρθηκαν από το εξωτερικό ,επιτρέπεται εφόσον τηρήθηκαν κατά τη μεταφορά 
οι διατάξεις του Π.Δ 210/75 και του Ν.1315/83 όπως αυτές ισχύουν. Εφόσον δεν υφίσταται τέτοιο τμήμα και 
μέχρι την δημιουργία του, ο ενταφιασμός θα γίνεται σε συγκεκριμένο ταφώνα του Κοιμητηρίου που θα 
καθορίζεται από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος .  

 

Άρθρο 7 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Όσοι μπαίνουν στο Κοιμητήριο έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται απόλυτα στους κανόνες της τάξης και 
καθαριότητας του χώρου και να δείχνουν τον σεβασμό προς τους τάφους και τους νεκρούς .Απαγορεύεται η 
είσοδος και η παραμονή στα κοιμητήρια πριν την ανατολή και μετά την δύση του ηλίου, καθώς και οχημάτων ή 
μεταφορικών μέσων όπως επίσης και εκείνων που συνοδεύουν σκυλιά ή άλλα ζώα. 

 

Άρθρο 8 

ΜΝΗΜΕΙΑ 

Οι διαστάσεις των τάφων πενταετούς ταφής ορίζονται σε 1,10μ *0,60μ για παιδιά ανεξάρτητα από κατηγορία και 
θέση και σε 2,20μ 1,00μ για τους ενήλικες  με απόσταση 0,50μ το λιγότερο μεταξύ τους . 

Η επιφανειακή έκταση των οικογενειακών τάφων ορίζεται σε 2,20μ*2,40μ ανεξάρτητα από την θέση που 
βρίσκονται. Γενικά συνίσταται οι διαστάσεις των κτισμάτων των εν λόγω τάφων να μην υπερβαίνουν για τις 
συνηθισμένες περιπτώσεις τα 3,50μ μήκος ,3,00μ πλάτος και 2,50μ ύψος . 

Η ανέγερση μνημείων ή διακοσμητικών έργων είναι απαραίτητο να προεγκριθεί από τον Πρόεδρο της Τοπικής ή 
Δημοτικής Κοινότητας μαζί με την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής ποιότητας Ζωής και της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου, η οποία θα κρίνει την αρτιότητα  και ποιότητα του έργου από καλλιτεχνική 
πλευρά. 

Απαγορεύεται η ανέγερση μνημείων στους τάφους πενταετής ταφής .Επιτρέπεται η τοποθέτηση μαρμάρινων 
ειδών (κηροστάτες ,καντηλιέρες ανθοδοχεία,). Τα μαρμάρινα είδη που τοποθετούνται επί των τάφων θα πρέπει 
να είναι ομοιόμορφα σύμφωνα με την αρχιτεκτονική αισθητική του κάθε Δημοτικού Κοιμητηρίου. 

Κάθε κατασκευή που τοποθετείται και δεν πληρεί τις καθορισμένες προδιαγραφές θα αφαιρείται με ευθύνη 
αυτού που το τοποθέτησε .Αν αυτό δεν γίνει ,ο Έφορος θα το αφαιρεί και το κόστος θα καταλογίζεται στον 
συγγενή του νεκρού. 

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τον εξωραϊσμό ή τον καλλωπισμό των κτιστών τάφων 
θα είναι άφλεκτα. Ο όρος αυτός δεν ισχύει για τα προσωρινά ανοίγματα ή χωρίσματα. 

Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή στο κοιμητήριο ακατέργαστων υλικών και η επεξεργασία αυτών μέσα στο χώρο.  

Οι επιγραφές στα ταφικά μνημεία θα είναι γραμμένες στην Ελληνική Γλώσσα αποκλειστικά και μόνο. Με άδεια 
του Δήμου μπορεί να γραφτούν επιγραφές και σε ξένη γλώσσα με τον όρο να είναι γραμμένες κάτω από τις 
αντίστοιχες ελληνικές . 

Απαγορεύεται κάθε κατασκευή (βρύση, παγκάκια) ή φύτευση δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο των κοιμητηρίων, 
διαφορετικά θα απομακρύνεται από τον συγγενή με ευθύνη του κατασκευαστή ή από το Δήμο και το κόστος θα 
καταλογίζεται στον συγγενή του νεκρού ,ο οποίος σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις 
διατάξεις του παρόντος . 

 

Άρθρο 9 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΤΑΦΟΙ 

1. Στα κοιμητήρια του Δήμου Χίου δύναται να παραχωρούνται χώροι για τη σύσταση οικογενειακού τάφου με 
την καταβολή τέλους ως ανταλλάγματος, το οποίο καθορίζεται κάθε έτος με τις σχετικές περί τελών και 
δικαιωμάτων αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ευχέρεια αυτή είναι εξαιρετική και ανάλογη με τη 
δυνατότητα της εξασφάλισης χώρου ταφής. 

2. Η σύσταση του οικογενειακού τάφου γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου  στην Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών και συγκεκριμένα στο Τμήμα Εσόδων και χορηγείται κατόπιν εισήγησης στην οποία γνωμοδοτεί η 
Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα που ανήκει το Κοιμητήριο και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Η Τελική απόφαση 
παραχώρησης ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου. Πραγματοποιείται μόνο υπέρ 
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φυσικών προσώπων και στο όνομα του αιτούντος αποκλειστικά. Η παραχώρηση σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα 
απαγορεύεται. 

3. Η χρήση αυτού είναι δυνατή αμέσως μετά την υπογραφή της πράξης παραχώρησης και της αποπληρωμής του 
ορισθέντος ποσού  στο σύνολο του που αποδεικνύεται με διπλότυπο είσπραξής του Δήμου Χίου. Η μη 
αποπληρωμή του τάφου σε περίπτωση που γίνει διακανονισμός συνεπάγεται την ανάκληση της πράξης 
παραχώρησης και το ποσό που καταβλήθηκε καταπίπτει υπέρ του Δήμου και δεν εγείρει αξιώσεις επιστροφής 
του ποσού. 

4. Η παραχώρηση χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου αποδεικνύεται: α) από το διπλότυπο είσπραξης του 
τέλους από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, β) και από την πράξη παραχώρησης στην οποία αναγράφεται το 
Δ.Ε πληρωμής. Εάν ο δικαιούχος δηλώσει απώλεια του τίτλου χρήσης του τάφου, μπορεί να γίνει αντικατάσταση 
αυτού  με πιστό φωτοαντίγραφο με βάση το αρχείο της υπηρεσίας.  

 5. Σε περίπτωση κατάργησης ή αχρήστευσης κοιμητηρίου καμία υποχρέωση σε βάρος του Δήμου δεν υφίσταται 
για την μεταφορά των οικογενειακών τάφων με τα μνημεία που βρίσκονται σε αυτούς σε άλλο κοιμητήριο ή για 
την παραχώρηση χώρου προκειμένου να συσταθεί οικογενειακός τάφος σε εκείνο το κοιμητήριο, χωρίς να 
καταβληθεί ολόκληρο το τέλος παραχώρησης που καθορίζει ο παρών Κανονισμός. 

 

Άρθρο 10 

Δικαιούχοι οικογενειακών τάφων 

1. Με τη σύσταση του οικογενειακού τάφου παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής: 

 α) Στον αρχικό δικαιούχο και στον/στην σύζυγο και στους κατευθείαν γραμμή ανιόντες αυτών. 

 β) Στους κατ’ ευθεία γραμμή κατιόντες του αρχικού δικαιούχου, στα τέκνα με γάμο και χωρίς γάμο που 
αναγνωρίστηκαν, στα τέκνα που υιοθετήθηκαν από τον αρχικό δικαιούχο ή και από τους δυο συζύγους που είναι 
δικαιούχοι και στους συζύγους αυτών. 

 γ) Στα αδέλφια του αρχικού δικαιούχου, οι οποίοι δεν έχουν δική τους οικογένεια εφ’ όσον δίνει γραπτή 
συναίνεση ο δικαιούχος και εάν αυτός δεν υπάρχει, ο/η σύζυγος και οι κατιόντες αυτού (ένας εξ αυτών). 

 δ) Οι διαζευγμένοι σύζυγοι και εκείνοι που συνάπτουν νέο γάμο μετά τη λύση του προηγούμενου με θάνατο δεν 
έχουν δικαίωμα ταφής στους οικογενειακούς τάφους, εφ’ όσον δεν είναι αρχικοί δικαιούχοι.  

O αρχικός δικαιούχος μπορεί να δηλώσει εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ενδεχόμενη άρνηση του 
για τον ενταφιασμό κάποιου από τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου. 

2. Ο βαθμός της συγγένειας όσων ενταφιάζονται ως  προς τον αρχικό δικαιούχο αποδεικνύεται την ημέρα της 
κηδείας με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του δικαιούχου του τάφου ή, αν δεν υπάρχει αυτός της συζύγου 
του ή των κατιόντων (ενός εξ αυτών), οι οποίοι υποχρεώνονται να προσκομίσουν μέσα σε ένα μήνα 
πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών ή οικογενειακής κατάστασης. 

3. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα παραπάνω πιστοποιητικά, ο νεκρός θεωρείται φιλοξενούμενος και η 
υπηρεσία υποχρεώνεται να ενεργήσει την εκταφή του μετά την παρέλευση της πενταετίας ενώ  η Δημοτική ή 
Τοπική Κοινότητα στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το Κοιμητήριο μετά και από απόφαση του Δ.Σ 
έχει τη δυνατότητα άρσης του δικαιώματος χρήσης του οικογενειακού τάφου. 

4. Αν εκλείψει ο αρχικός δικαιούχος του οικογενειακού τάφου, όπως και οι ανιόντες και κατιόντες του, τα 
δικαιώματα παραχώρησης του τάφου δεν υπεισέρχονται στα πρόσωπα για τα οποία αναγνωρίστηκε το δικαίωμα 
χρήσης ,αλλά ο χώρος μετά την πενταετία από την ταφή του τελευταίου θανόντος ,περιέρχεται στο δήμο που 
μπορεί να τον διαθέτει ελεύθερα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 

5.Για να διαπιστωθεί η έλλειψη των προσώπων των παραπάνω παραγράφων, μπορεί ο Δήμος όταν το κρίνει 
σκόπιμο να καλέσει με γενική πρόσκληση τους συγγενείς δημοσιευμένη σε τοπικές εφημερίδες ,θέτοντας τακτή 
προθεσμία, για να αναδείξουν την συγγένεια τους προς τον αρχικό δικαιούχο του οικογενειακού τάφου. Σε κάθε 
περίπτωση ο δήμος για να διαθέσει ελεύθερα παραχωρούμενο οικογενειακό τάφο απαιτείται απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου. 

6.Διάθεση τάφου με διάταξη τελευταίας βούλησης δεν γίνεται ούτε δεσμεύει το Δήμο. 

7. Η έγγραφη συναίνεση σε κάθε περίπτωση παρέχεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ,θεωρημένη από 
οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. 

8.Στις περιπτώσεις των παρ ∫ 4,5 και σε κάθε περίπτωση που οι οικογενειακοί τάφοι περιέρχονται στο Δήμο 
,μπορεί κατά την νέα παραχώρηση να προτιμηθούν οι κληρονόμοι με διαθήκη ή οι πλησιέστεροι συγγενείς των 

ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΩΗΝ-ΗΜ5



7 
 

αρχικών δικαιούχων, εφόσον μέσα σε εξαετία από την ταφή του τελευταίου νεκρού το ζητήσουν ,με τον όρο να 
διατηρήσουν τις επιγραφές που υπάρχουν και να διαφυλάξουν τα οστά αυτών που είχαν οι προηγούμενοι τάφοι, 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει στενότητα χώρου για την σύσταση οικογενειακών τάφων. 

9. Όλοι οι δικαιούχοι έχουν ίσα δικαιώματα χρήσης του τάφου και δεν αναγνωρίζονται ιδιαίτερα προνόμια 
χρήσης σε εκείνον που καταβάλλει τα τέλη και δικαιώματα συντήρησης του τάφου τα οποία οφείλουν εις 
ολόκληρο όλοι οι δικαιούχοι έναντι του Δήμου. 

10.Στο δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου δεν περιλαμβάνονται η άδεια οικοδόμησης ,τυχόν μαρμάρινες 
κατασκευές ,πλαίσια και οτιδήποτε άλλη εργασία απαιτείται για την υποδοχή του νεκρού .Οι εργασίες αυτές 
βαρύνουν τον δικαιούχο του οικογενειακού τάφου ,ο οποίος τις εκτελεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού και της κείμενης νομοθεσίας όπως αυτή ισχύει. 

 

Άρθρο 11 

Εξαιρέσεις 

1. Κατ' εξαίρεση μπορεί να δοθεί δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο και σε πρόσωπα που συνδέονται με τον 
αρχικό δικαιούχο και τον/τη σύζυγο αυτού με άλλο βαθμό συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μετά από 
έγγραφη συναίνεση του δικαιούχου του οικογενειακού τάφου και την καταβολή του ανάλογου δικαιώματος, το 
οποίο δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το μισό εκείνου που απαιτείται για την παραχώρηση του δικαιώματος 
συστάσεως οικογενειακού τάφου. Αν ο αρχικός δικαιούχος είχε αποβιώσει ,η έγγραφη συγκατάθεση κατατίθεται 
από τον/τη σύζυγο και αν δεν υπάρχει από τους κατιόντες αυτού (ενός εξ αυτών).  

2. Η παραπάνω κατ’ εξαίρεση αναγνώριση του δικαιώματος ταφής σε οικογενειακό τάφο απονέμεται στις 
παρακάτω κατηγορίες συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον αρχικό δικαιούχο: 

- στα αδέρφια του αρχικού δικαιούχου και στους συζύγους αυτών με την καταβολή του 50% του απαιτούμενου 
τέλους για την παραχώρηση δικαιώματος συστάσεως οικογενειακού τάφου. 

- στα παιδιά αδελφών του αρχικού δικαιούχου και στους συζύγους αυτών με την καταβολή του 50% του 
απαιτούμενου τέλους για την παραχώρηση δικαιώματος συστάσεως οικογενειακού τάφου. 

- στα πρώτα ξαδέλφια του αρχικού δικαιούχου και στους συζύγους αυτών με την καταβολή του 75% του 
απαιτούμενου τέλους για την παραχώρηση δικαιώματος συστάσεως οικογενειακού τάφου. 

- στα παιδιά ξαδέλφων του αρχικού δικαιούχου και στους συζύγους αυτών με την καταβολή του 75% του 
απαιτούμενου τέλους για την παραχώρηση δικαιώματος συστάσεως οικογενειακού τάφου. 

- στα αδέλφια του/της συζύγου του αρχικού δικαιούχου και στους συζύγους αυτών με την καταβολή του 75% 
του απαιτούμενου για την παραχώρηση δικαιώματος συστάσεως οικογενειακού τάφου. 

- στα παιδιά αδελφών του/της συζύγου του αρχικού δικαιούχου και στους συζύγους αυτών με την καταβολή του 
75% του απαιτούμενου για την παραχώρηση δικαιώματος συστάσεως οικογενειακού τάφου. Το ύψος του τέλους 
καθορίζεται βάσει της ΑΔΣ. που ισχύει κατά τον χρόνο της καταβολής. 

 Εάν διαπιστωθεί μετά την ταφή ότι ο νεκρός δεν ανήκει στις προαναφερόμενες περιπτώσεις καταβάλλεται το 
100% του απαιτούμενου για την παραχώρηση δικαιώματος συστάσεως οικογενειακού τάφου 

3. Ο βαθμός συγγένειας προς τον αρχικό δικαιούχο αποδεικνύεται με κάθε νόμικο έγγραφο. Το δικαίωμα χρήσης 
που αναγνωρίζεται στα παραπάνω πρόσωπα είναι προσωπικό και εξαντλείται με την ανακομιδή των οστών. 

 

Άρθρο 12 

Κληρονόμοι Οικογενειακών Τάφων 

1.Όσοι δικαιούχοι οικογενειακών τάφων πέθαναν χωρίς κατιόντες και προσέφεραν εν ζωή εξαιρετικές υπηρεσίες  
στο Δήμο ή είχαν κοινωφελή δράση ή εγκατέλειψαν κληροδότημα ή δωρεά υπέρ του Δήμου, δύναται με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να παραμένει ο τάφος για πάντα άθικτος, τιμής ένεκεν, ή να παραχωρείται 
αυτός σε συγγενείς ή τρίτους που υποδεικνύονται από τον αρχικό δικαιούχο με διαθήκη με τον σκοπό να 
επιμελούνται και να διατηρούν τον τάφο. Απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτοί θα καταβάλουν το ήμισυ του τέλους 
που προβλέπεται για την παραχώρηση χρήσης οικογενειακού τάφου που ισχύει κατά τον χρόνο της 
παραχώρησης και δεν θα παρακωλύεται η ομαλή ροή της ταφής των νεκρών. 
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2.Τάφοι για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί τα πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα από τους δικαιούχους 
ανακαλείται η παραχώρηση τους μετά την παρέλευση της δεκαετίας .Ο Δήμος μπορεί να τους παραχωρεί 
ελεύθερα κατά τις διατάξεις του παρόντος . 

3. Οι διατάξεις της § 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται αν στους τάφους είναι θαμμένα ιστορικά 
πρόσωπα. Για την ιδιότητα αυτή αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Ομοίως δεν εφαρμόζονται, αν οι τάφοι 
χαρακτηρίζονται ως έργα καλλιτεχνικά. Κανείς οικογενειακός τάφος δεν κατεδαφίζεται χωρίς προηγούμενη 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου . 

4. Όταν οι δικαιούχοι του οικογενειακού τάφου θέλουν να παραιτηθούν του δικαιώματος τους πληρώνουν 10% 
της εκάστοτε ισχύουσας τρέχουσας αξίας του. Η παραίτηση πρέπει να γίνει μέσα ένα τρίμηνο από την πράξη 
παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης και περιέρχονται στον Δήμο ο οποίος μπορεί να τους διαθέτει ελεύθερα 
κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού .Εφ’ όσον όμως υπάρχει μέλος της οικογένειας που θέλει να 
διατηρεί το δικαίωμα επί του τάφου, ουδεμία ασκεί επιρροή στο καθεστώς του τάφου η ρητή ή σιωπηρή 
παραίτηση των λοιπών. 

5.Απαγορεύεται η για οποιοδήποτε λόγο παραχώρηση χρήσης τάφου σε τρίτους. Τάφος που εγκαταλείπεται για 
πέραν του ενός έτους διάστημα ή ο δικαιούχος δεν τακτοποιεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις για διάστημα 
πέραν των δύο ετών ,περιέρχεται στον Δήμο χωρίς καμία αποζημίωση. 

6. Σε κάθε περίπτωση η διάθεσης οικογενειακού τάφου μετά από ανάκληση της πράξης παραχώρησης στο ποσό 
του τέλους σύστασης του τάφου υπολογίζονται και οι υπάρχουσες κατασκευές μετά από εκτίμηση της εκάστοτε 
Επιτροπής Εκποίησης υλικών του Δήμου. 

7. Όταν ανακαλείται η πράξη παραχώρησης σε κάθε περίπτωση, τα οστά που υπάρχουν στον οικογενειακό τάφο 
τοποθετούνται από την Υπηρεσία στο χωνευτήρι ή στο οστεοφυλάκιο που υπάρχει στο Δημοτικό Κοιμητήριο 
χωρίς ο Δήμος να υποχρεούται να ειδοποιήσει.  

 

Άρθρο 13 

Εξαιρέσεις επιβολής τελών 

Τιμής ένεκεν 

1.Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η δωρεάν παραχώρηση τάφων τιμής ένεκεν υπέρ 
προσώπων, οι οποίοι με την εθνική και κοινωνική δράση τους προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο έθνος ή 
στον Δήμο. 

2.Οι άποροι ενταφιάζονται δωρεάν. Η απορία  αποδεικνύεται με την προσκόμιση από τους οικείους 
οποιουδήποτε παραστατικού που θα το αποδεικνύει , με εισήγηση πρόταση της Δημοτικής ή Τοπικής 
Κοινότητας, του Τμήματος, της Διεύθυνσης  Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Πρόνοιας  και 
ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

3.Η ταφή των νεκρών οπλιτών Στρατού, Ναυτικού ,Αεροπορίας ,ενεργείται δωρεάν. 

4. Οι τάφοι αυτής της κατηγορίας του αρ.3 του παρόντος άρθρου και τάφοι πάνω στους οποίους υπάρχουν 
καλλιτεχνικά έργα δεν παραχωρούνται ως οικογενειακοί. 

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

6. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού 
των μελών του, δύναται να παραχωρείται σε εξέχοντα πρόσωπα της πόλης τιμής ένεκεν οικογενειακός τάφος 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 582/1968. Μπορούν επίσης να ενταφιάζονται σε αυτόν η 
σύζυγος, οι κατιόντες και άγαμα αδέλφια, οι οποίοι όμως έχουν υποχρέωση να καταβάλουν τα δικαιώματα που 
ορίζει ο Κανονισμός. Απαγορεύεται η αλλαγή του ονόματος του τιμηθέντος με την παραχώρηση στην επιγραφή 
του τάφου, όπως είχε κατά τον χρόνο του ενταφιασμού του.  

 

Άρθρο 14 

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 

1. Οι συγγενείς των νεκρών υποχρεώνονται πριν τη λήξη της υποχρεωτικής πενταετούς ταφής να 
επικοινωνήσουν με την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τμήμα Εσόδων  για να δηλώσουν  εγγράφως τη 
βούλησή τους σχετικά με το νεκρό τους. 

ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΩΗΝ-ΗΜ5
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2. Η παράταση της ταφής χορηγείται μετά από αίτηση των συγγενών μέσα σε δύο μήνες από τη λήξη της 
υποχρεωτικής ταφής ή την εκπνοή της παράτασης, η οποία μπορεί να είναι εξαμηνιαία ή ετήσια ή και για 
περισσότερα χρόνια με την εφάπαξ καταβολή του δικαιώματος. Τα δικαιώματα παράτασης χορηγούνται μετά 
από αίτηση του συγγενή του ενταφιασμένου, την γνωμοδότηση της Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας, την 
γνωμοδότηση της Επιτροπής της Ποιότητας Ζωής και την Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα 
δικαιώματα παράτασης καταβάλλονται βάσει της απόφασης που ισχύει κατά τον χρόνο οφειλής του και 
αποδεικνύονται μόνο με  διπλότυπο είσπραξης του ταμείου του Δήμου Χίου. 

3.Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται δωρεάν παράταση ταφής μέχρι και τρία έτη τιμής 
ένεκεν ,για όσους σκοτώθηκαν ενώ υπηρετούσαν την στρατιωτική τους θητεία ,καθώς και για ενταφιασμένους 
που κατά τη διάρκεια του βίου τους προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες στο έθνος ή στην τοπική κοινωνία μετά από 
αίτηση των συγγενών τους. 

4. Ο εκάστοτε Έφορος ή εκτελών χρέη εφόρου ή ληξίαρχου  υποχρεώνεται να ενημερώνει εγγράφως τους 
συγγενείς του νεκρού κατά τον ενταφιασμό για το νομικό καθεστώς των εκταφών και των παρατάσεων που 
προβλέπει ο παρόν Κανονισμός και τις συνέπειες σε περίπτωση παραλείψεως και να δίνει άδεια ταφής αφού 
πρώτα καταβάλλει ο υπόχρεος οικείος του νεκρού το αναλογούν τέλος. Υποχρεούται επίσης να δίνει Υπεύθυνη 
Δήλωση που προσαρτάται στο παράρτημα του παρόντος για το ποιος θα είναι υπόχρεος συγγενείς για την 
καταβολή των τελών και να ενημερώνεται από την υπηρεσία εφόσον συντρέχουν λόγοι 

5. Ο ενδιάμεσος χρόνος από τη λήξη της πενταετούς χρήσεως ή της παράτασης μέχρι την εκταφή θεωρείται νέα 
παράταση και εισπράττεται το ανάλογο τέλος.  

6. Κατά τη διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας δύναται να παραταθεί η ταφή των νεκρών πέραν της 
υποχρεωτικής ταφής, με την προϋπόθεση ότι δεν εμποδίζεται η ομαλή συνέχεια των ταφών αφού προηγηθεί η 
σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας . Η διάρκεια της παράτασης και το ύψος του αναλογούν 
δικαιώματος συναρτώνται με τον αριθμό των διαθέσιμων τάφων και ορίζεται με απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

 

Άρθρο 15 

ΕΚΤΑΦΕΣ 

1. Η ανακομιδή των οστών ενεργείται μετά την πάροδο του χρόνου της υποχρεωτικής ταφής, η οποία ορίζεται  
σε πενταετία, εκτός των εξαιρέσεων που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό και σύμφωνα με τη νομοθεσία περί 
Δημόσιας Υγείας .  

2. Σε περίπτωση που ο νεκρός πέθανε από λοιμώδες νόσημα που δεν υπάγεται στον Διεθνή Υγειονομικό 
Κανονισμό απαγορεύεται η εκταφή πριν από την εκπνοή της πενταετίας . Εάν ο θάνατος συνέβη από λοιμώδες 
νόσημα που υπάγεται στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό απαγορεύεται η εκταφή πριν από την παρέλευση 
δεκαετίας. 

3.Εκταφή πτωμάτων για την διενέργεια νεκροψίας ή μεταφοράς τους πριν την λήξη της πενταετίας κατά 
περίπτωση του άρθρου 12, επιτρέπεται μόνο με ειδική εντολή Εισαγγελικής Αρχής (άρθρο 5 & 8 Δ/τος 28-03-
1834). 

4. Η για οποιονδήποτε λόγο εκταφή και μεταφορά των νεκρών με αίτηση των συγγενών πριν από την παρέλευση 
του χρόνου της υποχρεωτικής ταφής, γίνεται κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 210/1975 «περί ταριχεύσεως, 
μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών ανθρώπων», μετά από την καταβολή ειδικού τέλους, το οποίο 
καθορίζεται στο τριπλάσιο του τρέχοντος δικαιώματος εκταφής. 

5. Η εκταφή γίνεται μετά από σχετική αίτηση του πλησιέστερου συγγενή ή αυτού που φρόντισε για τον 
ενταφιασμό και έχει καταχωρηθεί «ως ενδιαφερόμενος» στην καρτέλα του νεκρού. 

6. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πλησιέστεροι συγγενείς για την εκταφή, μπορεί να φροντίσει οποιοσδήποτε 
τρίτος, αφού καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της εκταφής και των 
υποχρεώσεων προς τον Δήμο που απορρέουν από αυτήν στην οποία θα αναφέρεται η προγραμματισμένη μέρα 
εκταφής. 

7. Αν μετά τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής, οι ενδιαφερόμενοι δεν προέβησαν στις ενέργειες για την εκταφή ή 
εξαντλήθηκε η παράταση ταφής και η Υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο δεν έκανε αυτεπάγγελτα την ανακομιδή 
και οι συγγενείς επιθυμούν να παρατείνουν την ταφή, τότε, ο νεκρός παραμένει εφόσον καταβληθεί το ανάλογο 
δικαίωμα παράτασης. 

8.Σε περίπτωση ασυμφωνίας των ενδιαφερομένων συγγενών για την εκταφή του νεκρού ,υπερισχύει ή γνώμη του 
σύμφωνα με το νόμο πλησιέστερου συγγενή. 

ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΩΗΝ-ΗΜ5
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9. Αναβολή προγραμματισμένης εκταφής επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις δικαιολογημένες επαρκώς από 
τους συγγενείς του νεκρού. 

10. Εάν ο νεκρός δεν έχει αποστεωθεί ο χρόνος παραμονής παρατείνεται για ακόμη ένα έτος αντίστοιχα. Μετά τη 
λήξη του έτους οι συγγενείς είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν για την ανακομιδή των νεκρών τους ή να 
ζητήσουν την παράταση, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, καταβάλλοντας το ανάλογο δικαίωμα. 

11. Η φύλαξη των οστών γίνεται με αίτηση των ενδιαφερομένων και την επιμέλεια της υπηρεσίας των 
κοιμητηρίων στα οστεοφυλάκια εντός κιβωτίου με την καταβολή ειδικού δικαιώματος για κάθε χρόνο φύλαξης 
που τυχόν επιβάλλεται με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ή όπου δεν υπάρχουν οστεοφυλάκια στο χωνευτήρι. 

12. Τα κιβώτια φύλαξης οστών παρέχονται υποχρεωτικά από τους οικείους του νεκρού  τα οποία απαιτείται να 
έχουν τις συνήθεις διαστάσεις . 

13. Η μεταφορά των οστών διενεργείται κατά τις διατάξεις του Π.Δ 210/1975 όπως αυτό ισχύει. 

14. Απαγορεύεται η μετακίνηση των κιβωτίων από τα ράφια με πρωτοβουλία των επισκεπτών. 

15.Ότι αντικείμενα βρεθούν στους τάφους ,επιστρέφονται στους συγγενείς ή κληρονόμους του πεθαμένου 
,εφόσον βρίσκονται κατά την ανακομιδή οι ίδιοι ή με πληρεξούσιο εκτός από τα έργα τέχνης ιστορικής και 
καλλιτεχνικής αξίας . 

16.Κάθε είδους αντικείμενα που βρίσκονται πάνω στους τάφους ,ανήκουν στο Δήμο που μετά την ανακομιδή 
μπορεί να τα εκποιήσει. Επίσης με απόφαση Δ.Σ μπορούν να διατεθούν τα κάθε είδους υλικά σε νομικά 
πρόσωπα κ.λ.π (άρθρο 170 του Ν.1065/80). 

17.Με έγκριση του Δημάρχου μπορούν να διατεθούν τα υλικά των τάφων που προέρχονται από ανακομιδή για 
τους τάφους των απόρων. 

18. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις εκταφές στους οικογενειακούς τάφους . 

19.Κάθε εκταφή διενεργείται με απόλυτη ευλάβεια ,σεβασμό και προσοχή και πάντα με την παρουσία ιερέως . 

 

Άρθρο 16 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΕΣ  ΕΚΤΑΦΕΣ 

1. Εάν εντός δύο μηνών από τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής, ή της ταφής τιμής ένεκεν, οι συγγενείς του 
νεκρού δεν προσέλθουν να δηλώσουν εκταφή, δύναται η υπηρεσία να προβεί σε αυτεπάγγελτη εκταφή και να 
τοποθετήσει τα οστά στο χωνευτήρι. 

2. Πριν από τη διενέργεια της αυτεπάγγελτης εκταφής, η υπηρεσία οφείλει να εξαντλήσει κάθε πρόσφορο μέσο 
για την ειδοποίηση των συγγενών σε συνεργασία με την Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα. Η αποστολή επιστολών, 
η τηλεφωνική επικοινωνία, η γενική ανακοίνωση τοιχοκολλημένη στους χώρους του κοιμητηρίου και η 
τοποθέτηση σημειώματος σε κάποιο εμφανές σημείο επί του τάφου αποτελούν ενδεικτικούς τρόπους πρόσφορου 
μέσου ειδοποίησης.  

3.Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη για οποιονδήποτε λόγο η εύρεση και ενημέρωση των συγγενών και 
αφού έχουν παρέλθει τρείς μήνες από την λήξη της υποχρεωτικής ταφής ή της νόμιμης παραμονής ,συντάσσεται 
από το αρμόδιο Τμήμα Εσόδων καθ’ υπόδειξη του Εφορου ή του Ληξίαρχου , κατάλογος αναγκαστικών 
εκταφών ,οι οποίες για να διενεργηθούν πρέπει να προηγηθεί έγκριση της Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας και 
τοιχοκόλληση του καταλόγου στον πίνακα ανακοινώσεων της εκάστοτε Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας ή σε 
εμφανές σημείο του Κοιμητηρίου ένα (1) μήνα νωρίτερα πριν την τέλεση τους . 

 

Άρθρο 17 

ΝΗΠΙΑ 

1. Βρέφη και νήπια μέχρι 5 ετών ενταφιάζονται δωρεάν για τρία χρόνια στους ταφώνες των κοιμητηρίων στα 
οποία άνηκαν ως δημότες . Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η πρώτη Ιανουαρίου του έτους γέννησης.  

2. Μετά τη λήξη της πενταετίας από την ταφή στους ταφώνες των νηπίων, οι συγγενείς είναι υποχρεωμένοι να 
προσέλθουν για την εκταφή του νηπίου ή για την χορήγηση παράτασης της ταφής, εφ’ όσον υπάρχει δυνατότητα, 
καταβάλλοντας δικαίωμα ίσο με το αντίστοιχο της παράτασης ταφής , όπως αυτό ορίζεται κατά τον χρόνο της 
καταβολής. Σε αντίθετη περίπτωση μετά από δύο μήνες η Υπηρεσία μπορεί να ενεργήσει αυτεπάγγελτα την 
εκταφή, εάν το κρίνει αναγκαίο για να μην παρεμποδίζεται η ομαλή ροή των νεκρών. 
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Άρθρο 18 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΔΗΜΟΥ 

 Όλα τα τέλη και δικαιώματα για τις υπηρεσίες που παρέχει το Κοιμητήριο καθορίζονται με απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου. Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών καταβάλλονται τα παρακάτω δικαιώματα και τέλη: 

- Δικαιώματα πενταετούς  ταφής  

- Δικαιώματα παράτασης σε τάφους  

- Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο δικαιούχου. 

-Δικαίωμα σύσταση οικογενειακού τάφου.  

Τα παραπάνω τέλη και δικαιώματα όλων των κοιμητηρίων καταβάλλονται εφ’ άπαξ, βεβαιώνονται από το 
Τμήμα Εσόδων του Δήμου με ευθύνη του Έφορου ή του  Ληξίαρχου της Δημοτικής ή τοπικής Κοινότητας  και 
εισπράττονται  αποκλειστικά από το Ταμείο του Δήμου Χίου. 

Τα τέλη και δικαιώματα παρελθόντων ετών καταβάλλονται βάσει του ισχύοντος τιμολογίου που ισχύει κατά τον 
χρόνο οφειλής. 

 Από τα δικαιώματα ταφής απαλλάσσονται: 

1. Οι οπλίτες του στρατού, του ναυτικού, της αεροπορίας και των σωμάτων ασφαλείας, εφόσον αποβιώσουν σε 
εντεταλμένη υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή η παράταση ταφής μπορεί να χορηγείται κατ’ εξαίρεση για τρία 
χρόνια χωρίς να καταβληθούν δικαιώματα . 

2. Οι άποροι με την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθεί πιστοποιητικό απορίας από την της Διεύθυνσης  
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Πρόνοιας ή οποιοδήποτε παραστατικό που θα αποδεικνύει 
την απορία και σε ειδικές και έκτακτες περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι εφικτή η άμεση προσαγωγή της 
έγγραφης εντολής του εκάστοτε αντιδημάρχου , η ταφή μπορεί να γίνει με ευθύνη του αντιδημάρχου μέχρι την 
έκδοσή του σε εύλογο χρονικό διάστημα . 

 3. Οι νεκροί, που μεταφέρονται από τα ανατομικά και παθολογοανατομικά εργαστήρια των ιατρικών σχολών 
του Πανεπιστημίου και οι αποβιώσαντες σε νοσοκομεία και κλινικές, εφ’ όσον είναι ανέφικτη η ανεύρεση των 
συγγενών, ενταφιάζονται σε σημείο που υποδεικνύεται με βάση την τοπογραφική αποτύπωση  σε συνεργασία με 
την Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα. 

4. Τα βρέφη και τα νήπια, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 του παρόντος κανονισμού. 

 

Άρθρο 19 

ΔΩΡΕΕΣ 

Οι δωρεές των Δημοτών υπέρ του Κοιμητηρίου γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
κατά τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την 
επιθυμία των δωρητών εάν αυτό είναι εφικτό. 

Για τις εργασίες και υπηρεσίες που προσφέρονται από το κοιμητήριο δωρεάν ή έναντι τιμήματος ,δεν υπάρχει 
άλλη οικονομική υποχρέωση των συγγενών, πλην της οριζόμενης από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

Άρθρο 20 

Τα έσοδα που προέρχονται από τα κοιμητήρια είναι δικαιώματα ή τέλη που επιβάλλονται για την κάλυψη εν 
μέρει ή εν όλω των δαπανών της συντηρήσεως και γενικά της λειτουργίας τους. (άρθρο 4 παρ.2 ΑΝ 582/68) 

Κάθε διάταξη αντίθετη με τον παρόντα κανονισμό καταργείται. 

Τα Κοιμητήρια, που είναι σε λειτουργία με την έναρξη της ισχύος αυτής της διατάξεως ,υπόκειται γενικά στους 
όρους της . 

Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσης συνεπάγεται αυτοδίκαια την απώλεια του δικαιώματος της 
χρήσης του παραχωρούμενου χώρου μετά των όλων των δικαιωμάτων και επανέρχεται στην κυριότητα του 
Δήμου χωρίς αποζημίωση εκ μέρους του . 
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Με νεώτερη του απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο και μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής θα 
καθορίσει τα τέλη 
 
Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για έλεγχο μαζί με την αριθ. 
2/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Εσόδων και στις 
Δημοτικές Ενότητες.  
Να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, (με αποδεικτικό 
δημοσίευσης του άρθρου 79, παρ. 4 του Ν. 3463/2006) και στον τοπικό τύπο. 
 

H απόφαση αυτή πήρε α/α 112/2014 
O Πρόεδρος                                                     Τα μέλη 

Υπογραφή                                                       υπογραφές 
Ακριβές απόσπασμα 

Χίος 24/03/2014 
Η επί των πρακτικών 

 
Κούτσουρα Νίκη 
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